
 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาลัยสงฆเลย 

เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิส์อบคัดเลือกเขาศกึษาระดับปรญิญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗  

**************************** 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ เลย ได เปดรับสมัครนิสิตใหม                    

(ระดับปริญญาตรี )  ประจํ าป การศึกษา ๒๕๕๗ ตั้ งแต เดื อนกุมภาพันธ  – ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๗                             

ดังความที่ทราบแลวนั้น 
  

ดังนั้น  เพื่อใหการสอบคัดเลือกนิสิตใหม (ระดับปริญญาตรี) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๖ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ และสอบสัมภาษณในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดําเนินเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   จึ งประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกเข าศึกษาระดับปริญญาตรี                      

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล / ฉายา คณะ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

๑ นายวิรัตน  ทากุดเรือ ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๒ นางสาวกรรณิกา  คําหวาน ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๓ นางสาวชอเพชร  ยอมสวัสดิ์ ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๔ นางสาวจีรวรรณ  ปราบมนตรี ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๕ นางสาววริศรา  มาชะนา ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๖ นางสาววาสนา  คงสิงห ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๗ นางสาวจุฑามาศ  พลสาร ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๘ นางสาวเสาวณี   เรืองคํา ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๙ นางสาวเมวิกา  สิงการี ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๑๐ สณ.อลงกรณ   เขียวหัน ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๑๑ พระสมจิตร  ดวงดี ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๑๒ พระคมสรรค   ธนปฺโญ ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๑๓ พระลิขิต  อาทโร ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๑๔ นายวัชรพงษ  ภูวงศ ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๑๕ นายอภิชาติ  ศรีมุงคุณ ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๑๖ นางสาวสุดาดวง  ประวัติศรี ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๑๗ นางสาวชลิดา  บัวใหญรักษา ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๑๘ นางสาวชื่นชนก   กุลวงศ ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๑๙ นางสาวผกามาศ  แกวไวยุทธ ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๒๐ นายธีรศักดิ์    แซหลอ ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  



๒๑ สณ.นภดล   เลาหาง ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๒๒ นายวีรวัฒน   ปลีกล่ํา ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๒๓ นางสาวสุภาภรณ  สีทานี ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๒๔ พระอนุวัฒน  มโสธโร ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๒๕ พระศุภวัตร  สุทธฺจิตฺโต ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

ที ่ ชื่อ – นามสกุล / ฉายา คณะ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

๒๖ สามเณรชญานิน  ศรีเจริญ ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๒๗ สามเณรสงกรานต  ศรีแสง ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๒๘ สามเณรยุทธณา  แกวบอ ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๒๙ นายสุภาพ  ศรีบุรินทร ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๓๐ นางสาววัชราภรณ  ภูขาว ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๓๑ นายเจษฎา  ปสสาวัฒนะ ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๓๒ นายเทพคุณ  มูลตรีภักดี ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๓๓ น.ส.เบญจพร  จันทะวัน ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๓๔ น.ส.ศิรินทรา   ยอโงง ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๓๕ สามเณรสุรชัช  แกวยาศรี ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๓๖ นางสาวสุธิดา  ควรค้ํา ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๓๗ นางสาววารีวรรณ  สุดใจ ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๓๘ นางสาวสุภาพร  ยอดแกว ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๓๙ นายดนัยกฤต  ภูเงินออน ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๔๐ นายมงคล  เทพรักษ ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๔๑ สามเณรณาธา  แกวตา ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๔๒ พระธนภัทร   โคนชัยภูม ิ ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๔๓ พระพลวีร  พิมพสีทอง ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๔๔ สามเณรกิตติชัย  ผานุช ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๔๕ พระวรวิทย  วิชฺชากโร ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๔๖ นางสาววราภรณ  เทพพุทธา ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๔๗ นางสาวเสาวลักษณ  สวนประเทศ ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๔๘ นางสาวใบหยก   ประสมทรัพย ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๔๙ สามเณรอุทิศ  จอดนอก ครุศาสตร/การสอนภาษาไทย  

๕๐ นายศุภกร  มูลบุรี สังคมศาสตร/รัฐศาสตร  

๕๑ นางสาวปวีณา  นาศพัฒน สังคมศาสตร/รัฐศาสตร  

๕๒ พระชาญยุทธ  ชวนปฺโญ สังคมศาสตร/รัฐศาสตร  

๕๓ นางสาววารุณ ี ทุมภักดี สังคมศาสตร/รัฐศาสตร  

๕๔ นางสาวละอองดาว  ศรีจันทร สังคมศาสตร/รัฐศาสตร  

๕๕ นางสาววีณา  ประกิ่ง สังคมศาสตร/รัฐศาสตร  

๕๖ สณ.อภิสิทธิ์   ไชยรถ สังคมศาสตร/รัฐศาสตร  



๕๗ พระสมชาติ  สีลเตโช สังคมศาสตร/รัฐศาสตร  

๕๘ พระฤทธิรงค  ธีรงฺกุโร สังคมศาสตร/รัฐศาสตร  

๕๙ พระสถิตย  สุทฺธิมโน สังคมศาสตร/รัฐศาสตร  

๖๐ นายชัยเพชร   เศษวิชัย สังคมศาสตร/รัฐศาสตร  

๖๑ สามเณรชาตรี วงคเกียรติขจร สังคมศาสตร/รัฐศาสตร  

๖๒ สามเณรกลวิทย  จันทรประทัก สังคมศาสตร/รัฐศาสตร  

๖๓ สามเณรวราพล  ขุมเงิน สังคมศาสตร/รัฐศาสตร  

๖๔ พระภาณุวัฒน  ทิตฺตธมฺโม สังคมศาสตร/รัฐศาสตร  

 

 

  

 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน   
 

  ประกาศ  ณ วันที่  ๒๐  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

 

 

(พระมหาภิรัฐกรณ  อํสุมาล)ี 

ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเลย 

 

 

 

 

 

 

 


