
ประกาศ วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับที่ ๑๖/256๔ 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคนอกเวลาราชการ) 

ประจ าปีการศึกษา 256๔ 
 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าปีการศึกษา 256๔ ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศ
ให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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 ในวันอาทิตย์
ที่ ๒ 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.ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพในการเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
 

 

 

 
           สาขาวิชาการปกครอง     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์) 

หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว ภาวิดา สีภักดี  
2 นางสาว สุรีพร ซุยกระเดื่อง  
3 นาง โชติศิกาญจน ์ หล่มเหลา  
4 นาย ว่าที่ร้อยโท พัฒนชัย พรดอนก่อ  
5 นาย กิตติธัช ภู่นิ่ม  
6 นาย ครรชิต เทียมชัยภูมิ  
7 นาย ทรงฤทธิ์ ค าเผือก  
8 นางสาว ศรัณยา ชูหม่ืนไวย ์  
9 นาย ภูมินทร์ แก้วทองดี  

10 นาย สุนทร โพธิ์ไชยศรี  
11 นาย อาทิตย ์ บุญเรือง  
12 นาย เกรียงไกร ค าเก้ียว  
13 นาย จิรายุ ภักดิ์วาป ี  
14 นาย ศุภณัฏฐ ์ ตังกิจ  
15 นางสาว กนกวรรณ บุตรราช  
16 นางสาว รุ่งฤด ี ชาท ี  
17 นาย ศุภารักษ์ เข็มทอง  
18 นาย ธนวัฒน ์ อ้วนผุย  
19 นางสาว ณัฐภัทร ทองโบราณ  
20 นาย พระสมศักดิ์ สีพิม  
21 พระ ประพัฒน์พงษ ์ เวชกามา  
22 นาย ธนกร ร้อยพรหมมา  
๒๓ นาย ณัฐกิตติ์ มงคลน า  
๒๔ นางสาว เกศรินทร์ ค้อชากุล  
๒๕ นางสาว ลักษ์คนา บุญเดช  
๒๖ นาย เอกนรินทร์ ชัยเดช  
๒๗ นางสาว ธัญจิรา ล าจวน  
๒๘ นาย สมศักดิ์  ประทุมมัง  
๒๙ นาย พงศธร นครศรี  
๓๐ พระมหา อภิสิทธิ์ บุญมาหลา้  
๓๑ นาย พงศกร พรมบุญเรือง  
๓๒ นาย เจษฎา อินทราชา  
๓๓ นาย ธงชัย แก่นภูเลิศ  
๓๔ นางสาว วรดา บุตรกง  
๓๕ นาย เขมชาต เส็งสุวรรณ  
๓๖ นาย รชตะ วงษ์กรณ์  
๓๗ นาย กิตติพงษ ์ นาทองค า  
๓๘ นาย อนุพงษ ์ วัฒนโก  
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คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย)์ 
หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว เพ็ญศรี สิงห์เทพ  
2 นางสาว ธรศวรพร พาวังหิน  
3 นางสาว ชนลดา อินบุตร  
4 นาย เจษฏากร มั่นคง  
5 นางสาว ศิริญาภรณ ์ สีคอนซ้าย  
6 นางสาว วาริศา ฤทธิ์พันธ ์  
7 นางสาว กวีรัตน์ เกียรติบุญสนอง  
8 นาย ศุภณัฏฐ ์ ตังกิจ  
9 นางสาว กัญญาภัทร วิริยปิยะ  

10 นาย นนทวฒัน ์ ดีนอก  
11 นางสาว ปิยะพร ฉลูทอง  
12 นาย ทะว ี นัยรัมย์  
13 นาย ศรชัย เหมพลชม  
14 นาย อภิชาต ิพรมนิ่ม พรมนิ่ม  
15 นางสาว กรรณิการ์ โสภา  
16 นางสาว ศุภนิดา ตรีกุล  
17 นาย วีรพล ใจบุญ  
18 นางสาว นาตาชา มาปัสสา  
19 นางสาว อังคณาลักษณ ์ แมนเมือง  
20 นาย ชัยวัฒน ์ เพช็รัตน ์  
21 นาย ฟูเกียรติ กลั่นเกลี้ยง  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ. 256๔ 
ผู้สมัครแสกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มที่ปรากฏอยู่หน้าสุดท้ายของประกาศในสาขาวิชาของตน 

ก่อนวันที่ ๑ พฤษภาคม 256๔  เพื่อท าการสัมภาษณ์ออนไลน์  
 

 
คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร-์อาทิตย์) 
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คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร-์อาทิตย์) 

 
 

 
(พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร.) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 
 

หมายเหตุ :  
 
๑.ผู้สมัครดาวน์โหลดและติดตั้ง Line Application ในโทรศัพท์มือถือไว้ล่วงหน้าก่อนเวลาการ

สอบสัมภาษณ์ 
๒.ผู้สมัครแสกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มท่ีปรากฏอยู่หน้าสุดท้ายของประกาศในสาขาวิชาของตน 
๓.ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพในการเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
 


