
ประกาศ วทิยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

ฉบบัที่ ๒/2561 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรบัตรง (โควตา) 

ประจําปีการศึกษา 2561 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปแล้วน้ัน จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายช่ือแนบ
ท้ายประกาศนี้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานโดยวิธี
รับตรง ทั้งน้ีให้ผู้มีรายช่ือตามประกาศ ให้มาสัมมนาและยืนยันการศึกษาต่อ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ณ อาคารเรียนและหอสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามปฏิทินดําเนินการที่แจ้งแล้วน้ัน 

 
คณะมนษุยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

เลขที ่ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ ประเภท 
1 นางสาว กัณฑ์กนก สีต๋ี    

2 นางสาว กัลยกร มูลตร ี    

3 นางสาว นพมาศ มีโพธ์ิกลาง   โปงลาง 

4 นางสาว พิชญานิน สืบสําราญ   โปงลาง 

 
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 

เลขที ่ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ ประเภท 
1 นางสาว นันทยา ไพคํานาม      
2 นาย นุติทัศน์ วรรณพุฒ        
3 นางสาว รุ่งอรุณ เจริญลา        
4 นางสาว วิไลวรรณ ผุดผ่อง      
5 นางสาว ศิลป์ศุภา เทพรักษ์        
6 นางสาว อมลวรรณ  เขตปัญญา        

 
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์

เลขที ่ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ ประเภท 
1 นางสาว ธารธิดา  อดทน       



2 นาย นนทวัฒน์ ชมชัย     โปงลาง 
3 นาย นิติศักด์ิ นาเมืองรักษ์       
4 นางสาว ปาริตา เพลียหล้า       
5 นาย วรวุฒิ คําจุรลา     โปงลาง 
6 นางสาว อังคณา หมื่นเเก้ว       

 
 
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

เลขที ่ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ ประเภท 
- - - -     - 

 
คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

เลขที ่ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ ประเภท 
1 นาย นวมินตรา ภูวาดเขียน        

2 นางสาว นัทริกา เมืองแสน      โปงลาง 

3 นางสาว นิศาชล นาคศรี      โปงลาง 

4 นาย พงษ์ศักด์ิ พลทิพย์     โปงลาง 

5 นางสาว เมธิกา ผลาผล       

6 นางสาว วิลาวรรณ พรมศร ี       

7 นาย ศิริศักด์ิ จันทะกูล     โปงลาง 

8 นางสาว สุวิมล พลีศักด์ิ     โปงลาง 

9 นางสาว อริสรา พินทุมมา     โปงลาง 

10 นางสาว อาริยา หนูนา       

11 นาย สุทธิพงษ์ พินิจมนตรี     โปงลาง 
 
คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

เลขที ่ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ ประเภท 
1 พระ ณรงค์ฤทธิ ์ สุวรรณคาม     โปงลาง 

2 นางสาว กรรณิการ ์ เต้ียไชยสง       

3 นางสาว แคทรียา ภาษี     โปงลาง 

4 นางสาว จอมกมล จันทร์ยอย       

5 นางสาว ดลนภา ปรากฎ       

6 นางสาว ดวงพร ครองบุญ       

7 นางสาว นํ้าฝน ไชยเนตร       



8 นางสาว ปิยะดา แสนวังส ี       

9 นางสาว พรธิมา สีสอน       

10 นางสาว พัชรี หยองเอ่น       

11 นางสาว เมริน เพียเอีย       

12 นาย ยุทธพล แสงธิ     โปงลาง 

13 นางสาว สุจิตรา เรียงดี       

14 นางสาว สุธิดา มะหันต์       

15 นางสาว สุวนันท์ ศรีไชยา       

16 นางสาว สุวานนท์ อ่อนสาคร     โปงลาง 

17 นางสาว อังคณา ชาวตระการ       

18 นางสาว อินทิพร พุ่มบัว       

19 นางสาว กฤษณา จิรังคา       

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

 
(พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ, ดร.) 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 
 

หมายเหตุ : ให้ผู้มีรายช่ือตามประกาศ ให้มาสัมมนาและยืนยันการศึกษาต่อ ใน วันที่ ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียนและหอสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้าน
โนนชัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  


