
 
ประกาศ 

วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับท่ี  7/2560 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) รอบสอบคัดเลือก  

ประจ าปีการศึกษา 2560 
       
      ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี โดยวิธีสอบคัดเลือก ประจ าปีการศึกษา 2560  ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตาม
ประกาศเข้าร่วมปฐมนิเทศ ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2560 
 

1. คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1 พระ ศราวุธ  สรหาญ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2 สามเณร ดวงสมพง  พมตาวง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
3 สามเณร ศิริราช  ดอนหา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4 สามเณร สรวิศ  หิรัญค า คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
5 สามเณร อภิชาติ  ปัญญา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
6 แม่ชี ฟุริยา  ท้วมสมบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
7 นาย ชยานนท์  มงคลสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
8 นาย พิเชฐ  ราชาวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
9 นาย มาโนชญ์  บุญช ู คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

10 นางสาว เจนจิรา  ศิริศิทวน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
11 นางสาว ธีราพร  ศรีกุลวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
12 นางสาว รัตนาวลี  ทองดา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
13 นางสาว วนิดา  เพ็ชรดี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
14 นางสาว อรชุมา  โชติช่วง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
15 นางสาว อิสริยา  สุศิวงค์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
1 พระ ณรงค์ฤทธิ์  สุวรรณคาม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 



2 พระ อาทิตย์  หาวัน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

3 นางสาว กวิสรารินทร์  สอนหยุก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

4 นางสาว กิตติยา  ละมูลมอญ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

5 นางสาว แคทรียา  ก้อนแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

6 นาย จักรภัทร  อุทา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

7 นางสาว เจนจิรา  เรืองศรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

8 นางสาว ชนากานต์  ผ่องลุนหิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

9 นาย ฐาปนนท์  คชลัย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

10 นางสาว ฐิติรัตน์  เกิดเงิน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

11 นางสาว ดรัลพร  นนลือชา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

12 นางสาว นารีรัตน์  ไชยค าภา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

13 นางสาว นุชนารถ  กาญกันหา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

14 นางสาว ประภาศิริ  กันไชย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

15 นางสาว พรพิมล  สมท้าว คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

16 นาย พลวัต  ลิพลทา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

17 นางสาว พัชริดา  ปรุรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

18 นางสาว พิกุล  ไมยโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

19 นางสาว พิจิตรา  วรรณค า คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

20 นางสาว ลักขิกา  ภูกาบเพชร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

21 นางสาว วัชราพร  อัครปัญญาพาณิชย์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

22 นางสาว วิภาดา  หาปัณณะ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

23 นางสาว ศศิธร  สาระบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

24 นางสาว สาลินี  แสงส่อง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

25 นางสาว อรทัย  พบสมัย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

26 นางสาว อาทิติยา  ฐานะ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 
3. คณะสังคมศาสตร์   สาขาวิชาการปกครอง 
1 พระ กฤษณะ  วงษ์พรรษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
2 สามเณร กิตตินันท์  พรมยาลี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
3 พระ ทวีศักดิ์  นิลพงษ์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
4 พระ บุญเพ็ง  ผิวผ่อง คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
5 พระ ปิยวัฒน์  อินยะ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 



6 พระ มนต์ชัย  ทนค่ า คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
7 สามเณร ศราวุฒิ  โสภาเลิศ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
8 พระ สมนึก  สืบค้า คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
9 สามเณร สัจพร  แสงประจักร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
10 พระ สุทธิพงษ์  นาคต้อย คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
11 สามเณร อภิสิทธิ์  พลเตมา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
12 พระ อุทิศ  นนทะพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
13 นางสาว กาญจนา  มูลจันที คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
14 นาย ธนพงษ์  กองแก้ว คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
15 นางสาว นุภาวรรณ  จันทร์โสม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
16 นาย ปริญญา  หนันทุม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
17 นาย ปิยณัฐ  บุตรศรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
18 นาย เรืองฉัตร  บรรเรืองทอง คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
19 นาย ศราวุธ  กิ่งค า คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
20 นางสาว สิรภัทร  สุโพธิ์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
21 นางสาว สุพัตตรา  วงษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 

 
 

4. คณะสังคมศาสตร์   สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
1 พระ กิตติพนธ์  คันท ี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
2 พระ ทวีศักดิ์ นิลพงษ์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
3 พระ วสันตสิทธิ ์ โภคาพานิชย์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
4 พระ วีระพงษ์  วรแสน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
5 นางสาว ชรินธร  สุพรรณท้าว คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
6 นางสาว ชุติมา  เดชอุดม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
7 นาย ฐาปกรณ์  โคตรมูล คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
8 นาย ณัฐพล  วิจิตรจันทร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
9 นาย ธราธร  นนทะโมลี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
10 นางสาว ธันยพร  ดวงเจริญ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
11 นางสาว ธิดารัตน์  จันทร์สงวน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
12 นางสาว ธิดารัตน์  ส าเภา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
13 นาย นพรัตน์  บุญวงศ์ษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
14 นางสาว นันทิพร  เกิดไทย คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
15 นางสาว ปนัดดา  ค าตา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
16 นางสาว พัชดาพร  ภูผิวแก้ว คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
17 นางสาว พัชรา  ศรีธงบน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 



18 นาย มิติชัย  วงชาเลื่อน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
19 นางสาว เมฆขลา  มูลตลาด คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
20 นางสาว ลลิตา  อินทวังโส คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
21 นาย ศราวุฒิ  นาชิน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
22 นางสาว ศิริลักษณ์  คุณวิชา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
23 นางสาว สุปราณี  ชมจันทร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
24 นาย สุภรัชต ์ โนนโม ้ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
25 นาย สุรศักดิ์  อุทธกรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
26 นางสาว โสรญา  หงษ์ทอง คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2560 
 
    

 
                                                                                                                                                 
                                                (พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ,ดร.) 
                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
                มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 
 

 


