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ประกาศ วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

เร่ือง ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
รอบสอบคัดเลือก (รอบที่ ๒)  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ท าการรับสมัครนักศึกษาใหม่ผู้สนใจ
เข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในรอบสอบคัดเลือก รอบที่ ๒ ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มี
รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นมีสิทธิ์สอบ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ด าเนินการสอบ ณ ห้องประชุม
ใหญ่ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนน
ชัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่ ๗ พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตาม
ปฏิทินด าเนินการที่แจ้งแล้วนั้น 

1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ 

๑ นางสาว ชลธิชา จันทะโพธ์ิศร ี
 ๒ นางสาว พลอยสวย อุทธบูรณ ์
 ๓ นางสาว ปวีณา กัลยาประสิทธ์ิ 
 ๔ นางสาว ศศิตา ริมวังกลาง 
 ๕ สามเณร กฤษณะพันธ ์ นิคม 
 ๖ พระมหา ณัฐดนัย เพชรสาร 
 ๗ สามเณร ฐาปนันท ์ งอสอน 
  

2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ 

๑ นาย จอห์นน่ี รีฮ ู
 ๒ นางสาว ณัฐชา วันอุดม 
 ๓ นาย ณัฐวัฒน์ ต้นกันยา 
 ๔ นาย มโนธรรม หล่อแท ้
 ๕ พระ เกศแก้ว ดวงฤดีสวัสดิ ์
 ๖ นางสาว ปิยะฉัตร ศรีเดช 
 ๗ นางสาว ชฎาธร เหิมขุนทด 
 ๘ นางสาว ปิยพัฒน์ พรมส ี
 ๙ นางสาว สุนิสา่ ดงบังสถาน 
 ๑๐ นางสาว ณัฐชยา บุตรชาต ิ
 ๑๑ นางสาว วัชรมน ทุมทอง 
 ๑๒ นางสาว ศันสนีย ์ ต้นกันยา 
 



๒ 

 

๑๓ นางสาว ญาสุมินทร ์ ลุมประถา 
 ๑๔ นางสาว กัญญารตัน ์ วันอุดม 
 ๑๕ นางสาว ธิดาร สรรพอาษา 
 ๑๖ นางสาว ณภัทร โสมพรมมา 
 ๑๗ นางสาว ธิดารัตน ์ สิงห์ธวัช 
  

3. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ 

๑ นางสาว น ้าฝน ธรณ ี   
๒ นาย วิรัตน ์ ตุ้ยเต่น   
๓ พระ อพิธวรรธน ์ มูลเมือง   
๔ นาย จิรวัฒน์ จ่าสูงเนิน   
๕ สามเณร ภิรมย์พร ศรีเพ็ญ   
๖ นาย อนุชา เรื่องจันทร ์   
๗ สามเณร ไชยรัตน ์ เเย้มโอษฐ์   
๘ สามเณร อนุชา เวินชุม   
๙ พระ อนิรุตน ์ เครือแดง   

๑๐ สามเณร ธนาวุธ ไชยธรรม   
๑๑ พระ อนันต์ กว้างขวาง   
๑๒ พระ ชาตร ี ศรีสูงเนิน   
๑๓ พระ กัมพล นุ่มกลิ่น   
๑๔ พระ จีรวัฒน์ บุญเสริม   
๑๕ นาย รติพงษ์ สมภาร   
๑๖ นาย พีระยุทธ ขานชา   
๑๗ พระ ชยานันท์  แสงจันทร ื   
๑๘ พระ ประภาส ปภสสโร(จีนตุ้ม)   
๑๙ นางสาว กมลชนก ชาดวง   
๒๐ นาย ภัทรพงศ์ คนรู ้   

 
 

4. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ 

๑ นางสาว วริศรา เลไธสง 
 ๒ นางสาว ลัดดาพร ยันตะพันธ ์
 ๓ นางสาว สุรีย ์ ฉายศร ี
 ๔ สามเณร อัษฎา สังทอง 
 ๕ นาย ฤทธิชัย เพียรแก้ว 
 ๖ นางสาว อินทิรา พาอาสา 
 ๗ นาย ภัทรพงศ์ คนรู ้
  

 
 
 



๓ 

 

5. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ 

๑ นางสาว วลัยลักษณา ใจซื่อ 
 ๒ พระมหา ธนวัฒน์ วิเซีย 
 ๓ พระ นิราศ จันทร์ต้น 
  

6. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ 

๑ นางสาว จิราพร พั วทอง 
 ๒ นางสาว อรวรรณ สะแสงสาร 
 ๓ นาย ปฏิภาณ แสนแก้ว 
 ๔ นางสาว อรพินธุ์  สิงสุท้า 
 ๕ นางสาว ปุณยนุช ค้าสีทา 
 ๖ นางสาว ฐิติมา นิละปะกะ 
 ๗ นางสาว พรมณรีัตน ์ ชมพุฒ 
 ๘ นางสาว นัทพร คนยืน 
 ๙ นาย พรหมพิริยะ ชัยน้อย 
 ๑๐ นางสาว สุพัตตรา แพ่งสะภา 
 ๑๑ นางสาว นิลาวรรณ หล้าดอนดู ่
 ๑๒ นางสาว นรีรัตน ์ หล้าเพชร 
 ๑๓ นางสาว ณัฐธิดา จันบัวลา 
 ๑๔ นางสาว ไพรินทร ์ งับแสนสา 
 ๑๕ นางสาว รุจินันท์ อันสนธิ ์
 ๑๖ นาย กิติพงษ ์ สุริยะค้าวงษ์ 
 ๑๗ นางสาว หนึ่งธิดา ทนก่้า 
 ๑๘ นางสาว วารุณ ี พูลเพิ่ม 
 ๑๙ นางสาว ศิริณณา ไชยแก้ว 
 ๒๐ นางสาว นางสาววิชุตา สุยะเหล็ก 
 ๒๑ นางสาว ชัญญานุช อาจเอี่ยม 
 ๒๒ นางสาว ศลิตา อรุณเดช 
 ๒๓ นางสาว วาสนา โพธิ์อ่อน 
 ๒๔ นาย ณรงค์ศักดิ ์ วงษาสืบ 
 ๒๕ นางสาว ศิริยากร ชาวประสันต ์
 ๒๖ นางสาว ปิยะนุช วงเวียน 
 ๒๗ นางสาว ศิรัญญา คงพลปาน 
 ๒๘ นาย จตุรงค ์ เรืองฤทธิ ์
 ๒๙ นางสาว ปิ่นมณ ี เครือชาร ี
 ๓๐ นาย ธนกร หันจางสิทธ์ิ 
 ๓๑ นางสาว ณัฐฐาพร เสนจันทร ์
 ๓๒ นางสาว ญาสุมินทร ์ ลุมประถา 
 ๓๓ นางสาว นริศรา ผาบชุม 
 ๓๔ นาย ชาญชล ภูมิเวียงศร ี
 ๓๕ นาย เอกพงษ ์ กกค้างพลู 
 



๔ 

 

๓๖ นางสาว ศิรนันท์ มาลาสาย 
 ๓๗ นางสาว ขวัญนภา ศรีชาต ิ
 ๓๘ นาย นิติพล แสงศรีเรือง 
 ๓๙ นาย นัฏฐนัย วรจักร ์
 ๔๐ นางสาว ฐิติมาพร แก้ววิเศษ 
 ๔๑ นางสาว จิตปฏิมา เพชรด ี
 ๔๒ นางสาว พรสวรรค ์ สอนเสนา 
 ๔๓ นางสาว พิชญาภรณ ์ ชาตะรักษ ์
  

7. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ 

๑ นางสาว อมรรัตน ์ ปิตะโน  
๒ นางสาว ไพริน ประเสริฐการ  
๓ นางสาว ขนิษฐา ลุนพรหม  
๔ นางสาว วริศรา เลไธสง  
๕ นางสาว เบณจวรรณ มาดอนกลาง  
๖ นาย เสกสันต ์ ศรีชมช่ืน  
๗ นางสาว อรพิมล  ค้ามูล  
๘ นางสาว วรนุช ศรีเมือง  
๙ นางสาว แพรพรรณ มณีแสง  

๑๐ นางสาว ชนิษฎา พงษ์สระพัง  
๑๑ นางสาว กฤติยาภณ ์ ก้าลังศิลป ์  
๑๒ นางสาว เกษศราภรณ ์ สุวรรณทา  
๑๓ นางสาว ศิริลักษณ ์ นันไชย  
๑๔ นางสาว วารินทร ์ เสวิสิทธิ ์  
๑๕ นางสาว จิราวรรณ หาปันนะ  
๑๖ นางสาว พัชริญญา เอี่ยมสะอาด  
๑๗ นาย คณาธิป แสงแสน  
๑๘ นางสาว จันทมาส โนนสา  
๑๙ นางสาว กรรณิกา แก้ววัน  
๒๐ นางสาว สุพรรษา ไปด ี  
๒๑ นางสาว นฤมล พลเสน  
๒๒ นางสาว พลอยไพลิน ถินนอก  
๒๓ นาย ศิริวัฒนา เส้นเกศ  
๒๔ นางสาว ยุวด ี สีหาบุตร  
๒๕ นางสาว นริศรา กองทองนอก  
๒๖ นางสาว ปานหทัย ทองโคตร  
๒๗ นางสาว จิรภิญญา พิศิษฐ ์  
๒๘ นางสาว วนิดาภา ศรีสุวรรณ ์  
๒๙ นางสาว ชนัญญา ค้าวงษ ์  
๓๐ นางสาว ศุภรัตน ์ กีดกาง  
๓๑ นางสาว ช่ืนกมล รักชาต ิ  

 
 



๕ 

 

8. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ 

๑ พระ กิติศักดิ ์ บุษราคัม 
 ๒ นาย อรรถพล  สุภารัตน ์
  

9. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ 

๑ นางสาว สิริวรรณ ศรีบุตร   
๒ นาย ศักรินทร ์ สีพัน   
๓ นางสาว อวัสดา ลีรัตน ์   
๔ นางสาว เขมิกา อินตะนัย   
๕ นาย ภัทรากร พรมด้วง   
๖ นางสาว อวัสดา ลีรัตน ์   
๗ นางสาว พิมพกานต ์ ศรีจันอัด   
๘ นางสาว ธิรารัตน ์ รื่นกลิ่น   
๙ นาย ณัฐพงศ์ เรืองฤทธิ ์   

๑๐ นางสาว ปิยนันท์ วงศ์ษา   
๑๑ นาย สุรวุฒ ิ พรหมภักด ี   
๑๒ นาย ปวริศ มาลา   
๑๓ นางสาว ชลธิชา ปัตโน   
๑๔ นางสาว จุฑารัตน ์ แก้วจันทร์เหลา   
๑๕ นางสาว กิตติภรณ ์ ค้าเสน   
๑๖ นางสาว ศศิธร ชานกัน   
๑๗ นางสาว มรกต แก้วตา   
๑๘ นาย ณัฐพงศ์ ทนทาน   
๑๙ นางสาว หนึ่งฤดี พิมที   
๒๐ นางสาว ปิยฉัตร ชพุฒ   
๒๑ นาย ชาญชัย ช้านาญบึงแก   
๒๒ นาย ธินกร อุดรเขตร   
๒๓ นางสาว ธัญญา จันทร์ถอด   
๒๔ นาย ณัฐพงศ์ เรืองฤทธิ ์   
๒๕ นาย กิตติพศ สุระเวช   
๒๖ นาย วรเมธ อัครสูรยิ ์   
๒๗ นาย เชิดตระกูล แสนบุตร   

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
(พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ, ดร.) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 



๖ 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
 
 

หมายเหตุ :  
1. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบยังน าส่งเอกสารแนบและใบสมัครไม่ครบถ้วน ให้น าเอกสารมายื่นได้ในวัน

สอบ 
 


