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ประกาศ วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

เร่ือง ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
รอบสอบคัดเลือก (รอบที่ ๓)  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ท าการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ภาค
ปกต ิ(บรรพชิต/คฤหัสถ)์  ในรอบสอบคัดเลือก รอบท่ี ๓ ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี้ เป็นมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ด าเนินการปฐมนิเทศและสัมมนาวิชาการ
นักศึกษาใหม่ ณ ห้อง ประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ในวันอังคาร
ที่ 21 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามปฏิทินด าเนินการที่แจ้งแล้วนั้น 

1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (รอบท่ี ๓) 
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ 

๑ นางสาว สุนิตา ศรีบุญเรือง 
 ๒ พระ ค ามูน สิงท ามะวง 
 ๓ นางสาว จิราภรณ ์ ทะสา  

 
2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (รอบท่ี ๓) 

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ 
๑ นางสาว ธัญลักษณ ์ รอบคอบ 

 ๒ นางสาว ณัฐชยา บุตรชาต ิ
 ๓ นาย จอห์นน่ี รีฮ ู
 ๔ นางสาว ชาคริยา วงศ์ชารี 
  

3. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ (รอบที่ ๓) 
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ 

๑ พระ ชิตณรงค ์ รัตนเพลิด 
 ๒ นางสาว เสาวลักษณ ์ ชาติประยรู 
  

4. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาคปกติ (รอบท่ี ๓) 
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ 

      
 



๒ 

 

5. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (รอบท่ี ๓) 
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ 

      
6. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาคปกต ิ(รอบท่ี ๓) 

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ 

      
7. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคปกติ (รอบท่ี ๓) 

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ 
๑. นางสาว รัตนาภรณ ์ ผงบุญตา 

 ๒. นางสาว วนิดา ช านาญพล 
 ๓. นางสาว มณฑริา แสนมณ ี
 ๔. นางสาว ทัศนีย์ ดีชื่น 
 ๕. นางสาว พรพิมล โกด้วง 
 ๖. นางสาว ณิชากร สุราษฎร ์
 ๗. นางสาว ณัฐวด ี สอดหลวง 
 ๘. นางสาว วรวรรณ พงษ์สระพัง  

๙. นางสาว ศิริยากร ชาวประสันต ์  
 

8. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา ภาคปกติ (รอบท่ี ๓) 
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ 
๑. นางสาว อริญา  ชมภูวง 

 ๒. สามเณร ธีรพล ต้นสีนนท์  
 

9. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาคปกติ (รอบท่ี ๓) 
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ 

     
      

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
(พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ, ดร.) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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หมายเหตุ :  
1. ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและสัมมนาวิชาการ นักศึกษาใหม่ ร่วมกันกับ

รอบโควตา รอบที่ 1 และ รอบท่ี 2 ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. 
2. ในวันปฐมนิเทศและสัมมนาวิชาการ ตรงกับวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ให้นักศึกษาช าระค่า

ยืนยันสิทธิ์และช าระค่าลงทะเบียนตามอัตราประกาศในวันดังกล่าว 
 


