
ประกาศ วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

เร่ือง รายช่ือผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 
รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 2565 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศ
ให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ทำการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 11 - 
๒๕ พฤษภาคม 2565 

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
11-25 พฤษภาคม 2565 ชำระค่าบำรุงการศึกษา (ค่าเทอม) และโพสสลิปแจ้งการโอนในกลุ่ม Line 

ของสาขา ทางทะเบียนและวัดผลจะดำเนินการออกเลขทะเบียนนักศึกษา
รายบุคคล 

5 มิถุนายน 2565 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ (รอบท่ี 1 และ รอบท่ี 2) 
5 มิถุนายน 2565 สัมมนานักศึกษาใหม่/ปรับพื้นฐานนักศึกษา/อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
11 มิถุนายน 2565 เปิดเทอมภาคนอกเวลาราชการ ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 

 
. 
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• คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ประเภท หมายเหตุ 

1 พระ กิตติพงษ์ ศรีเตชะ ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  

2 นางสาว ศศินา ขอนเต็ง ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1   

3 นาย พีระพงษ์ ผงสา ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  

4 สิบโท เมธา ชินพรม ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1   

5 นาย เกียรติศักดิ์ ศรีภักดี ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1   

6 สิบโท ธีรเทพ เล็บขาว ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1   
7 นางสาว วรวรรณ ทศศิลา ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  

8 นางสาว พรปวีณา ดอกคำ ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  

9 สิบตรี ทิพากร แก้วสมบัติ ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  

10 สิบโท วิศรุต โนนแสน ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1   
11 สิบเอก พงศธร นครศรี ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1   
12 

13 

พระ ปิยวัฒน์ ปิยธมฺโม ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
13 

 

พระ วสันต์ สิริปญฺโญ ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
14 พระ ณรงค์ศักดิ์ ภทฺทธมฺโม ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
15 สิบตรี กันตินันท์ เชื้อวงศ์ ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
16 สิบตรี ปฐมวัฒน์ ตรีสัตย์ ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
17 สิบโท กิตติพงศ์ นันตะเคน ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
18 พระ ณัฐวุฒิ หมู่ศิริ ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
19 สิบตรี สันติราษฎร์ วงษ์ขำ ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
20 นางสาว ณีรนุช ต้นวัง ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
21 นางสาว ปวีนา นารอง ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
22 นางสาว อัญชลี โพธิ์งาม ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
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• คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ประเภท หมายเหตุ 

1 พระ ทินกร แก้วทะ ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
2 นางสาว อุไรวรรณ ชานนท์ ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
3 นาย พีรวุฒิ ผันผ่อน ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
4 นางสาว ยศวดี แก้วยงกฏ ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
5 นางสาว อังสนา ปะมา ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
6 นางสาว ฉัตรชนก ธนธัญญ์กนก ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
7 นาย คณิศร เครือเฆ้ ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
8 นาย รัชนาท มะโนนยาง ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
9 นาย มงคล ซินโซ ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  

10 นาย ภุชงค์ มิ่งมาลัยรักษ์ ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
11 นางสาว ธนพร นวมสูงเนิน ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
12 นาย พิสุทธิ์ วรกา ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
13 นางสาว ชวัลลักษณ์ นามบุดดี ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
14 นาย ชินเขต ศรีนภาดร ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
15 นาย ประจักษ์ ชาติทหาร ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  
16 นางสาว พัชรพร จิกคำ ภาคพิเศษ (ส-อ) รอบที่ 1  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 
(พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร.) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 
 

หมายเหตุ : ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ทำการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 11 - ๒๕ 
พฤษภาคม 2565 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 

 
 


