
ประกาศ วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในรอบโควตาและสอบคัดเลือก 
รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 2565 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน ได้เปิดรบัสมัครบุคคลเพือ่เข้าศึกษาต่อใน
ระดับปรญิญาตรี ในรอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2565 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้
บุคคลผูม้ีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มสีิทธ์ิสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน ทั้งนี้ ใหผู้้มรีายช่ือตามประกาศ ทำการสอบในวันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖5 รปูแบบแบบ
ออนไลน์ เริม่เวลา ๐๙.0๐ น. เป็นต้นไป ตามกลุม่ QR-Code รายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบแต่ละสาขา รายละเอียดตาม
ปฏิทินดำเนินการที่แจง้แล้วนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้บุคคลผู้มรีายช่ือดังกล่าวสแกนเข้ากลุ่มและดำเนินการสอบออนไลน์ 
ตาม QR-Code กลุม่แต่ละสาขาได้ต้ังแตบ่ัดน้ี  เพื่อเข้าสอบออนไลน์ใน

วันเสาร์ท่ี 15 มกราคม 2565 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป 

เอกสารนี้มทีั้งหมด 14 หน้า 
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• คณะมนษุยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ลำดับ คำนำหน้า
นำหน้า 

ช่ือ นามสกลุ ประเภท หมายเหต ุ
1 นางสาว กัญญาณัฐ ดีมี ภาคปกติ (โควตา)   
2 นางสาว ขนิษฐา ชากุทน ภาคปกติ (โควตา)   
3 นางสาว คัทริญากรณ์ รัตนะเสน ภาคปกติ (โควตา)   
4 สามเณร ปวริศร ์ ยางธิสาร ภาคปกติ (โควตา)   
5 สามเณร ธนภัทร ประพันธ์ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
6 พระ ณัฐวุฒิ บุญพา ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
7 นางสาว กมลวรรณ ศรีสงสาร ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
8 นางสาว ศวรรยา สุธาวา ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
9 นางสาว อภิภาวดี ศรีโสภณ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   

10 นาย ธนัตถ์ บัวใหญ่รกัษา ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
11 นางสาว รุจริา ทิพวัลย ์ ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
12 นาย สิงหา สอนโก่ย ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
13 นางสาว ศลิษา กอนจิตร ์ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
14 นางสาว ศศิวิมล วงษ์สพาน ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
15 นาย ณัฐวุฒิ คล้ายเดช ภาคปกติ สอบคัดเลือก   

 

 
QR Code กลุ่ม คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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• คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
ลำดับ คำนำหน้า ช่ือ นามสกลุ ประเภท หมายเหต ุ

1 นางสาว สมปรารถนา สุขก้อง ภาคปกติ (โควตา)  

2 สามเณร ชนกชนม์  รินทอง ภาคปกติ (โควตา)   
3 นาย กิตติกวิน  โยธี ภาคปกติ (โควตา)  

4 นาย ณรงค์ศักดิ ์ จันทะหะ ภาคปกติ (โควตา)   
5 พระ พิมพ์พา มีแก้ว ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
6 นาย ธีระพัฒน ์ ภาดี ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
7 สามเณร สิทธิศักดิ ์ วงศ์วิวงศ์ ภาคปกติ สอบคัดเลือก  

8 พระ พิเชษฐ ไวทำ ภาคปกติ สอบคัดเลือก * 
9 นาย วิศรุต  โพธ์ิแก้ว ภาคปกติ สอบคัดเลือก  

10 นางสาว อารีรัตน์ แกล้วกล้า ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
11 นางสาว มาธวี แซ่หวือ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   

 

 
QR Code กลุ่ม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
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• คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ลำดับ คำนำหน้า

นำหน้า 
ช่ือ นามสกลุ ประเภท หมายเหต ุ

1 นาย อธิวัฒน์ พาพิมพ ์ ภาคปกติ (โควตา)   
2 นางสาว ชลลดา สิงห์สุวรรณ ภาคปกติ (โควตา)   
3 นางสาว ชนกนันท์ ขามธาตุ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
4 นางสาว พัชรีวรรณ พรโคกกรวด ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
5 สามเณร คุณากร คำดุ้ง ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
6 นางสาว อมรวรรณ อินทิจันทร ์ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
7 นางสาว ญาณกร มณีพินิจ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
8 นางสาว ปภาดา ปานทะยักษ์ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
9 นางสาว ยลธิตา พรวาป ี ภาคปกติ สอบคัดเลือก   

 

 
QR Code กลุ่ม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
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• คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์
ลำดับ คำนำหน้า ช่ือ นามสกลุ ประเภท หมายเหต ุ

1 สามเณร วันเฉลิม บุญยอด ภาคปกติ (โควตา)  
2 นางสาว พชรพร ทรัพยผ์าด ภาคปกติ (โควตา)  
3 นางสาว จินดาพร ทองเดช ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
4 นางสาว บัญฑิตา  ทองเดช ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
5 นางสาว สุกัญญา อ่อนสุด ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
6 นางสาว นราพร ชาฮาด ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
7 นางสาว ชุติมามาศ ดอนประจำ ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
8 นาย นรากร ปรีชาวนา ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
9 นางสาว ญาณี ยาวศิริ ภาคปกติ สอบคัดเลือก  

10 นางสาว นรภัทร จวงจันทกึ ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
11 นางสาว ทิพศุภาวรรณ สิบหว้า ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
12 นางสาว โสภา คำมณีจันทร ์ ภาคปกติ สอบคัดเลือก  

 

 
QR Code กลุ่ม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
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• คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ลำดับ คำนำหน้า ช่ือ นามสกลุ ประเภท หมายเหต ุ

1 นาย ศิวกร  อู่ตะเภา ภาคปกติ (โควตา)   
2 นางสาว อภิญญา พันธ์ภูวงค์ ภาคปกติ (โควตา) * 
3 นางสาว ปริญดา โสขำ ภาคปกติ (โควตา)   
4 นางสาว ปนัดดา โพธ์ฺตาทอง ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
5 นาย ชญานิน เจิมสูงเนิน ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
6 นางสาว เก๋วลิน เมสงัข์ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
7 นางสาว ญดาพร โยมะบุตร ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
8 นางสาว สุภาวิดา บุญสาง ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
9 นาย กิตตินันท์ ใสสอาด ภาคปกติ สอบคัดเลือก   

10 นาย กรกฎ แนมไธสงค์ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
11 นาย สิงหา สอนโก่ย ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
12 นางสาว ดารารัตน์ เพียนอก ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
13 นาย ฐิติวัสส ์ โสสทีา ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
14 นางสาว ปาริณัตย์ นามวงษ์ ภาคปกติ สอบคัดเลือก เพิ่มเตมิ 

 
QR Code กลุ่ม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
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• คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ลำดับ คำนำหน้า ช่ือ นามสกลุ ประเภท หมายเหต ุ

1 นางสาว ศุภกานต์ ชาดี ภาคปกติ (โควตา)   
2 นางสาว พนิดา พิมพา ภาคปกติ (โควตา)   
3 นาย ทศพล สุทธิจินตนา ภาคปกติ (โควตา)   
4 นาย ธนากร แสนเหลา ภาคปกติ (โควตา)   
5 นางสาว น้ำฝน  แซ่ว่าง ภาคปกติ (โควตา)   
6 นาย ธีรภัทร์  ระวิโรจน ์ ภาคปกติ (โควตา)   
7 นางสาว กาญจนา สมศรีษะ ภาคปกติ (โควตา)   
8 นางสาว ศิรฏวรรณ หล้าอภัย ภาคปกติ (โควตา)   
9 นางสาว สุวนันท ์ สิงปัดสา ภาคปกติ (โควตา)   

10 นาย ปฏิภาน  จันทรเ์ทพย ์ ภาคปกติ (โควตา)   
11 นาย ธีรภัทร น้อยโนนทอง ภาคปกติ (โควตา)   
12 นางสาว ประภัสสร ทำประกอบ ภาคปกติ (โควตา)   
13 นางสาว ณัฐวรรณ อินเตชะ ภาคปกติ (โควตา)   
14 นางสาว รัตนวด ี บุญเหลา ภาคปกติ (โควตา)   
15 นางสาว รังสิมา นอริสาร ภาคปกติ (โควตา)   
16 นาย จักรกฤษณ์ จังหาร ภาคปกติ (โควตา)   
17 นาย สิปปกร สะตะ ภาคปกติ (โควตา)   
18 นางสาว นภาพร หนองนงค์ ภาคปกติ (โควตา)   
19 นางสาว ณิชากร กาลพรมมา ภาคปกติ (โควตา)  
20 นางสาว นันท์นภัส โพสาวัง ภาคปกติ (โควตา)   
21 นางสาว กิติยา ชัยเดช ภาคปกติ (โควตา)   
22 นาย ประดิษฐ ์ ชาริดา ภาคปกติ (โควตา)  
23 นาย ชิตติชาติ บุญทอง ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
24 นาย อักครพล ก่อมขุนทด ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
25 นาย ชาคร ธิเสน ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
26 นาย นฤเบศร ์ แก้ววันทา ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
27 นางสาว เมษา พลเสนา ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
28 นางสาว จิราภรณ์ หนองผือ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
29 นางสาว น้ำฝน เหล็กเหมเ่ทพ  ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
30 นางสาว ธนธิดา อุลาแก้ว ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
31 นาย ชลสิทธ์ิ สุขเกษม ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
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ลำดับ คำนำหน้า ช่ือ นามสกลุ ประเภท หมายเหต ุ
32 นาย ปรมินทร ์ โพธ์ิชัย ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
33 นางสาว ลัดดาวัลย์  งามศรี  ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
34 สามเณร ธีรภัทร  นาเมืองรักษ์ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
35 นางสาว จุฬาลักษณ์ สุวรรณการ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
36 นางสาว ปรารถนา แสงสุดตา ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
37 นางสาว อภัสรา น้อยส ี ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
38 นางสาว สุรีวัลย ์ ดุมชัยภูมิ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
39 นางสาว ทิมาพร  เพชรสงัหาร ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
40 นางสาว กัลยาณี ใจกว้าง ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
41 นางสาว ปิยธิดา สิงหาบุตร ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
42 นางสาว รัตน์มณี  บัวทุม ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
43 นาย วุฒิชัย ยอดไพสิฐ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
44 นางสาว บัญฑิตา มีศร ี ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
45 นาย เจษฎาภรณ์ มัดด ี ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
46 นางสาว ชลดา สุทธิจันทร ์ ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
47 นางสาว ณัฐพร กล้าสงคราม ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
48 นางสาว จิราพัชร วิชาโคตร ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
49 นางสาว เกษสุดาวรรณ บึงยาว ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
50 นางสาว ลัดดาวัลย ์ งามศร ี ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
51 นางสาว สิริกร รัดเกล้า ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
52 นางสาว ณิดา โม้ทองศร ี ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
53 นาย ปรเมศวร ์ โพธ์ิชัย ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
54 นางสาว ชลธิชา ไกรทอง ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
55 นางสาว พัชรดา นาทันล ิ ภาคปกติ สอบคัดเลือก เพิ่มเตมิ 
56 นางสาว ปนัดดา แก้วมุงคุณ ภาคปกติ สอบคัดเลือก เพิ่มเตมิ 

 

QR Code กลุ่ม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
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• คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 
ลำดับ คำนำหน้า ช่ือ นามสกลุ ประเภท หมายเหต ุ

1 นางสาว นงนภัส ปิ่นอุดม ภาคปกติ (โควตา)   
2 นางสาว สุชานาถ โชโคตร ภาคปกติ (โควตา)   
3 นางสาว พัชรีภรณ์ บุญกล้า ภาคปกติ (โควตา)   
4 นางสาว บุญนิภา ทองลา ภาคปกติ (โควตา)   
5 นางสาว ศิริกัญญา มณีวงษ์ ภาคปกติ (โควตา)   
6 นางสาว นฤมล ฤาชา ภาคปกติ (โควตา)   
7 นางสาว ศิริลักษณ์ ขอมอบกลาง ภาคปกติ (โควตา)   
8 นางสาว ลลิตา แสนแป ้ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
9 นางสาว จิราวรรณ หมื่นฤทธ์ิ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   

10 นางสาว สุภัทรา เหล่าโสภา ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
11 นางสาว จุฑามาศ แซ่สัว ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
12 นางสาว ปาณิสรา คำปูน ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
13 นางสาว ประภาภรณ์ ภู่มะณี ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
14 นางสาว น้ำหนึ่ง จูมพลา ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
15 นางสาว พลอยพฤษภา ภูมิอาวาส ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
16 นางสาว นิษิตา โพธ์ิศรี ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
17 นางสาว ภัทรนันท ์ แสงทะมาตร ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
18 นางสาว นิชานันท์  วงศ์ษา ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
19 นางสาว เนตรดาว บุษราคัม ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
20 นางสาว ศศิการน ์ พราเสนาสงคราม ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
21 นางสาว ศุภิสรา ทบมาตร ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
22 นางสาว พรพิมล กลีบจำป ี ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
23 นางสาว รุ่งนภา ชูชิต ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
24 นางสาว จารุวรรณ ทะสา ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
25 นางสาว นงนภัส  หงคำเมอืง ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
26 นางสาว ธารทิพย ์ อันเตวาสิด ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
27 นางสาว จันทรจ์ิรา พลบรูณ์ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
28 นางสาว อุสา เหล่าสุนา ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
29 นางสาว มินตรา  ชัยเสนา ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
30 นางสาว ธนพร  พุฒซ้อน ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
31 นางสาว เข็มมิกา คุ้มบุญ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
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ลำดับ คำนำหน้า ช่ือ นามสกลุ ประเภท หมายเหต ุ
32 นางสาว พรภิมณ วิเศษตุ่น ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
33 นางสาว กุสุมา พรมหนองออ้ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
34 นาย อวิวัฒน์ ใสงาม ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
35 นางสาว สุชานาถ โชโคตร ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
3๖ นางสาว ตติยา จำปาบรุ ี ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
3๗ นางสาว พลอยไพลิน  พรมชาติ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
38  นางสาว ศศิวิมล สารส ี ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
39 นางสาว อภิญญา คำดี ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
40 นางสาว สุพินดา นาภิรมย์ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
41 นางสาว เมค์ฆินันท ์ ล่ำดี ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
42 นางสาว พัชราภรณ์ อ้วนวงษ์ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
43 นางสาว ภัทรวด ี งานประเสริฐ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
44 นางสาว กมลวรรณ หนูบ้านเกาะ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
45 นางสาว กัญญาณัฐ หนูบ้านเกาะ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
46 นางสาว ญนันทพร พรมมานอก ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
47 นางสาว รักษิณาพิชญ ์ วงษ์พรม ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
48 นางสาว ศิรินดา  เหลาแสง ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
49 นางสาว ทิพย์ประภา คำหงสา ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
50 นางสาว เบญญา หารคุโน ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
51 นางสาว อลิชา หารศร ี ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
52 นาย เกียรติภูม ิ ถาเกตุษี ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
53 นางสาว จิดาภา สุทธิ ภาคปกติ (โควตา) เพิ่มเตมิ 
54 นางสาว อธิกานต์ บุตรโคตร ภาคปกติ สอบคัดเลือก เพิ่มเตมิ 

 

QR Code กลุ่ม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาปฐมวัย 
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• คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพุทธศาสนา 

-ลำดับ คำนำหน้า ช่ือ นามสกลุ ประเภท หมายเหต ุ
1 นางสาว พลอยนรินทร์  ทองคีร ี ภาคปกติ (โควตา)   
2 นางสาว ปานไพลิน ละล ี ภาคปกติ (โควตา)   
3 นางสาว รุ่งนภา บุตรคำโชต ิ ภาคปกติ (โควตา)   
4 นางสาว พรชิตา ฮุยทา ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
5 พระ ชินยา แปงคำ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
6 นาย นราธิป โคตรหนองปงิ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
๗ สามเณร เกรกิพล ศรีบุรินทร ์ ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
๘ พระ สุเนตร ชลไพร ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
๙ นาย สุเมธ ชลไพร ภาคปกติ สอบคัดเลือก  

๑๐ พระ เดชชนะพล แสนลุน ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
11 พระ พระครปูลัดสุทธิ

กานต์ 
สุทฺธิโก(บุญหนัก) ภาคปกติ สอบคัดเลือก  

12 นาย ธีรภัทร พรมมาก ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
13 สามเณร ศุภณัฏฐ์ ตังกิจ ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
14 พระ ประดิษฐ ไกรยรัตน์ ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
15 พระ ยุทธชัย ดื่มโชค ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
16 พระ ณัฐพงษ์ สุขศร ี ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
17 พระ ยุทธศาสตร ์ ช่วนศิริ ภาคปกติ สอบคัดเลือก เพิ่มเตมิ 

 

 

QR Code กลุ่ม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 
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• คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
ลำดับ คำนำหน้า ช่ือ นามสกลุ ประเภท หมายเหต ุ

1 นางสาว ธัญญลักษณ์ ประเสริฐสังข์ ภาคปกติ (โควตา)  
2 นางสาว ปรีญานุช ดีทั่ว ภาคปกติ (โควตา)  
3 นางสาว กชกร สูตสนธ์ ภาคปกติ (โควตา)  
4 นาย ภานุพงษ์  ไชยสงค์ ภาคปกติ (โควตา)   
5 นางสาว ธัชพรรณ คำกอดแก้ว ภาคปกติ (โควตา)   
6 นาย วรกรรณ โนนสา ภาคปกติ (โควตา)   
7 นาย ทรงวุฒ จันทจร ภาคปกติ (โควตา)   
8 นาย ขจรศักดิ ์ ศิริฟอง ภาคปกติ (โควตา)   
9 นางสาว ขวัญชนก หล้าสีดา ภาคปกติ (โควตา)   

10 นางสาว สโรชา ชูศรีทอง ภาคปกติ (โควตา)   
11 นาย ภูวนัย  ไกรวัน ภาคปกติ (โควตา)   
12 นางสาว ชลธิชา พลจ่า ภาคปกติ (โควตา)   
13 นางสาว มณีรัตน์ เจริญธรรม ภาคปกติ (โควตา)   
14 นาย กิติพัฒน ์ ผาวิชัย ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
15 นางสาว ณิชาภัทร  ศรีสุวอ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
16 นางสาว เยาวเรศ เมฆวัน ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
17 นางสาว ธัญญลักษณ์ ประเสริฐสังข์ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
18 นาย วราเทพ มหามลู ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
19 นางสาว นัดชฎา  พระเมือง ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
20 นาย ณัฐวุฒิ คำเขียว ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
21 นางสาว วนิจศรา กองแก้ว ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
22 นางสาว ปัญญ์นภัส ชมภูบุตร ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
23 นาย ปกรณ์ศักดิ์  แสนบุราณ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
24 นางสาว นงนภัส ปิ่นอุดม ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
25 นาย คริษฐ์ มาป้อง ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
26 นางสาว ปณิตา วงษ์วอ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
27 นางสาว รุจริาภรณ์ มระตัง ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
28 นางสาว ยมุนา สิมมะล ี ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
29 นาย ศุภเดช  ชาวโพธ์ิ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
30 สามเณร บุญมี  มีอำนาจ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
31 นางสาว จันทร์ธิดา  จิตเเสง ภาคปกติ สอบคัดเลือก   



13 
 
ลำดับ คำนำหน้า ช่ือ นามสกลุ ประเภท หมายเหต ุ

32 นางสาว จิตรลดา แก้วไชยสง ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
33 นางสาว ชลณิภา จันทรเสนา ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
34 นาย ธีรนัย ไชยจำนงค์ ภาคปกติ สอบคัดเลือก   
3๕ นาย อาทิตย์ เหล็กเคลื่อน ภาคปกติ สอบคัดเลือก  
36 นางสาว ขนิษฐา มาตรา ภาคปกติ สอบคัดเลือก  เพิ่มเตมิ 
37 นาย สุรชัย ภูชมศรี ภาคปกติ สอบคัดเลือก  เพิ่มเตมิ 
38 นาย มงคล พรมชาติ ภาคปกติ สอบคัดเลือก  เพิ่มเตมิ 

 

 
QR Code กลุ่ม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสงัคมศึกษา 

 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 
(พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร.) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อสีาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน 

 
 

หมายเหต ุ:  
ให้บุคคลผู้มีรายช่ือดังกล่าวสแกนเข้ากลุ่มและดำเนินการสอบออนไลน์ ตาม QR-Code กลุ่มแต่ละ

สาขาได้ต้ังแตบ่ัดน้ี  เพื่อเข้าสอบออนไลน์ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 


