
ประกาศ วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับที่ ๑๘/256๔ 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ ๓) 

ประจ าปีการศึกษา 256๔ 
 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบท่ี ๓) ประจ าปีการศึกษา 256๔ ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายชื่อ
แนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบเป็นการสอบ
ออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ในประเทศไทย เพ่ือเป็นการ
ป้องกันเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงในวงกว้างและยืดเยื้อ
ยาวนาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม ประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง  
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ได้เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ตามระยะเวลาที่ก าหนด ในวันเสาร์ที่ 
๘ พฤษภาคม 256๔ เริ่มเวลา 0๙.00 น. ผ่าน Line Application รายละเอียดตามปฏิทินด าเนินการที่
แจ้งแล้วนั้น 

ข้อปฏิบัติ 
๑.ผู้สมัครดาวน์โหลดและติดตั้ง Line Application ในโทรศัพท์มือถือไว้ล่วงหน้าก่อนเวลาการ

สอบสัมภาษณ์ 
๒.ผู้สมัครแสกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มท่ีปรากฏอยู่หน้าสุดท้ายของประกาศในสาขาวิชาของตน 
๓.ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดนักเรียน/ชุดสถาบันเดิมในการเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
๔.หากผู้สมัครสอบไม่ผ่านในสาขาหลัก สามารถแจ้งความจ านงเลือกเรียนในสาขาส ารองที่

ตนเองได้เลือกไว้ได้ 
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คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รอบท่ี 3) 
หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว กิ่งกมล พิชัยช่วง  
2 นางสาว ขวัญข้าว นภานุเคราะห ์  
3 นาย ปิยะพงษ ์ ทองขาว  
4 นางสาว รุจิรา  ศรีกัน  
5 นาย ราชภักดิ์เสนีย ์ วงศ์อุปปา  
6 นางสาว กัญญาณัฐ หาระ  
7 นางสาว ณัฏฐณิชา คาดบัว  
8 นางสาว กุสุมา ศรีวงษ์ดี  
9 นางสาว ปณิตา ตะสอน  

10 นางสาว ชนิดา ตะสอน  
11 นางสาว สุภาพร หลินโนนแดง  
12 สามเณร บุญฤทธิ ์ ปราบปราณ ี  
13 พระ นิรันดร ์ อดทน  
14 สามเณร วรพล ดีพรม  
15 นางสาว ปวีณา พินทา  
16 นางสาว วชิราพรรณ สุทธิประภา  
17 นางสาว บัณณรส  มาตร์วังแสง  
18 นาย ณัชภัค รักษาชาต ิ  
19 นางสาว สุฑารัตน ์ ศรีปัญญา  

 

 
ไลน์กลุ่มรอบที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง (รอบที่ 3) 

หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นาย โยธิน ประวันเทา  
2 สามเณร กิตติภพ พรมโสภา  
3 นางสาว วิภาว ี น้อยหา  
4 พระ ประพัฒน์พงษ ์ ติกฺขปญฺโญ (เวชกามา)  
5 นางสาว สุรธิดา พันธุ์กลาง  
6 นาย ธนกฤต แก้ววงษ์ล้อม  
7 พระมหา อมรเทพ อุดอามาต  
8 พระ ภานุเดช ไขศรี  
9 นาย วทัญญู จันทนประเสริฐ  

10 นาย พัชรพล ประชาชิต  
11 นางสาว อรัญญา กะติกา  
12 พระ ชัยศักดิ์  วิชาชัย  

 

 
ไลน์กลุ่มรอบที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
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คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (รอบท่ี 3) 

หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว สุรางคนา โด่งดัง  
2 นางสาว พิมพกานต์ทอง เเซ่เถา  
3 นางสาว วนิดา สีแสง  
4 นางสาว สุรีพร  ซุยกระเดื่อง  
5 นางสาว ณัฐชลิดา กูดอ้ัว  
6 นางสาว วรวลัญซ ์ วรวะลัย  
7 นางสาว หิรัญญิกาญน์ โชติกลาง  
8 นางสาว วรวลัญซ ์ วรวะลัย  

 

 
ไลน์กลุ่มรอบที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
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คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ (รอบท่ี 3) 

หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นาย ภูวดล หนูหล้า  
2 นางสาว อารีรัตน์ ชัยวิเศษ  
3 นาย กิตติศักดิ์ อนันตะ  
4 นางสาว ฐนิดา แก้วจันทร์  
5 นางสาว พรสุดา แสนบุญ  
6 นางสาว กัญญาณัฐ จินดามน  
7 นางสาว ฑิตฐิตา ปลาเงิน  
8 นาย ธนภัทร  แขมภูเขียว  
9 นางสาว ประภาพร พรหมจารีย์  

 

 
ไลน์กลุ่มรอบที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (รอบที่ 3) 

หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นาย จตุพล กองทอง  
2 นาย กฤษณะ  ผงราช  
3 สามเณร สิริชัย พาศรี  
4 นางสาว วรัญญา จันประทักษ ์  
5 นางสาว ประภัสสร กล่อมสกุล  
6 นางสาว อาพัชฌา สุวรรณ์  
7 นางสาว อาภาภรณ ์ นาชยัดูล  
8 นางสาว วรรณษา ณะหนองแก  
9 นางสาว วิภาดา ก าไรทอง  

10 นาย พิพัฒนเขตต ์ รอดวินิจ  
11 นางสาว อมรรัตน์ นันทฤทธิ ์  
12 พระ ปิยะพงษ ์ ทองขาว  
13 นาย สิทธิศักดิ์ โพธิ์ศรี  
14 นางสาว กิติยา ประชามอญ  
15 นางสาว ธนิษฐา ทองดอนพุ่ม  
16 นางสาว พจนีย ์ ดวงมั่น  
17 นาย วรศาสตร์ หาญวาร ี  
18 นางสาว ช่อฟ้า พรมหลวง  
19 นาย ฐานนัดร รุ่งเร่ือง  
20 นางสาว สิริตะพัช สายโกสุม  
21 นางสาว ปิยธิดา สว่างวิวฒัน ์  

 

 
ไลน์กลุ่มรอบที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
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คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (รอบท่ี 3) 

หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 พระ สืบสกุล ค าสวนจิก  
2 นางสาว สิรินทิพย ์ จิตรกระจ่าง  
3 นาย ประพันธ ์ เพชรแสน  
4 นางสาว วิไลวรรณ ศรีสง่า  
5 นาย ชินวัตร เดชบ ารุง  
6 นางสาว นิโลบล บุญเลิศลภ  

 

 
ไลน์กลุ่มรอบที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 
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คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (รอบท่ี 3) 

หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว อรวรรยา ทองประโคน  
2 นางสาว สนธยา วุ่นซีแซง  
3 นางสาว วิภาวด ี ศรีวรรณวงษ์  
4 นาย นภพ กระฉอดนอก  
5 นาย ภูตะวัน ย่องเหล่ายูง  
6 นางสาว ธัญญลักษณ ์ ประเสริฐสังข ์  
7 นางสาว ชินานาง แซ่ภู ่  
8 นางสาว วาศิกานต ์ มังษา  
9 นางสาว อรวรรยา ทองประโคน  

10 นาย พิเชฐ นามสง่า  
11 นาย ธรินทร น้ าพาย  
12 นางสาว เสาวลักษณ ์ พิมพ์ทรายมูล  
13 นาย ศุภจิต ภูวิเศษ  
14 นาย เกียรติศักดิ์ ชัยยะพิมพ ์  
15 นาย บัณฑิต ภาคโพธิ ์  
16 นาย อัษฎา ศรีหัวโทน  
17 นางสาว สิริยากร แสนส ี  
18 นาย กฤษฎา น้อยชัย  
19 นางสาว ณัฏฐ์นร ี สมบูรณ ์  
20 นางสาว กมลพร กระแสร  
21 นางสาว ศุภกร บุตรวงค ์  
22 นางสาว อุสา เหล่าสุนา  
23 พระ ธนพล  คงขันตะ  
24 นางสาว สุดารัตน ์ หงษ์ค าเมือง  
25 นางสาว ลัลนล์ลิตา หล้าหาญ  
26 นาย ศรายุทธ สาสิงห ์  
27 สามเณร สิริชัย พาศรี  
28 นางสาว นฤภร โคมร้าย  
29 นาย ภูมินทร์ ค าจันทร ์  
30 นางสาว อรทัย ป้องบุญจนัทร ์  
31 นางสาว จิรัญชญาภรณ ์ ทักษิณ  
32 นางสาว นฤภร โคมร้าย  
33 นาย ณัฐพล กงสะเด็น  
34 นาย ภานุพงษ ์ ไพรสนธิ ์  
35 นางสาว ภาวิตา อินทร์โคตร  
36 นาย ภานุพงษ ์ เหียนสันเทียะ  
37 นางสาว วรรณษา มาศศรี  
38 นางสาว ณัฏฐืนร ี สมบูรณ ์  
39 นางสาว จิราพร ระพรหมมา  
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หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
40 นาย อัจฉริยะ ต้นกันยา  
51 นาย พิชยะ ทองอ่อน  
42 นางสาว สุภาภรณ ์ จันทร์งาม  
43 นาย เกียรติศักดิ์ กุลพิมล  
44 นางสาว กมลชนก วีระเถกิงชีวี  

 

 
ไลน์กลุ่มรอบที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

 
 
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256๔ 
 
ผู้สมัครแสกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มที่ปรากฏอยู่หน้าสุดท้ายของประกาศในสาขาวิชาของตน 

ก่อนวันเสาร์ที่ ๘ พฤษภาคม 256๔  เพื่อท าการสัมภาษณ์ออนไลน์  
 

 

 
(พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร.) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 
 

หมายเหตุ :  
๑.ผู้สมัครดาวน์โหลดและติดตั้ง Line Application ในโทรศัพท์มือถือไว้ล่วงหน้าก่อนเวลาการสอบ

สัมภาษณ์ 
๒.ผู้สมัครแสกน QR Code เพ่ือเข้ากลุ่มที่ปรากฏใต้ตารางของสาขาตามประกาศในสาขาวิชาของตน 
๓.ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดนักเรียน/ชุดสถาบันเดิมในการเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
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4.หากผู้สมัครสอบไม่ผ่านในสาขาหลัก สามารถแจ้งความจ านงเลือกเรียนในสาขาส ารองที่ตนเองได้
เลือกไว้ได้ 


