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คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ที ่๑๕๙/๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งภาระงานผู้บริหารและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
______________________ 

เพ่ือให้การดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน               
จังหวัดขอนแก่น ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕               
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรในแต่ละส่วนงาน          
ได้ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการหรือตามกรอบภาระงาน (Work Load)       
ที่กำหนดไว้และเพ่ือให้ภาระงานของแต่ละส่วนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏ-
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ผู้บริหารและบุคลากรทกุรูป/คน มีภาระงาน ดังนี้   
 
 ๑. ให้บุคลากรตามรายช่ือท้ายนี้รับภาระงานประจำสำนักงานวิทยาเขตอีสาน 

 ๑.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป ดร.เอกชาตรี สุขเสน (รก.หัวหน้าฝ่าย) 
 ๑.๑.๑  งานจัดวางระบบควบคุมภายใน สำนักงานวิทยาเขตอีสาน  

พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ (ประธานคณะทำงาน) นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์  
นางวาสนา ทาชา    นางสาวสุรีพร พระสุนิน 

  นางสาวปราณปริยา ผาสุตะ 
๑.๑.๒  งานบริหารงานบุคคล   

พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ (หัวหน้างาน) ดร.เอกชาตรี สุขเสน 
นางสาวดาวฤดี ศรีษะเกษ    

 ๑.๑.๓  งานสารบรรณ/ธุรการ   
พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ (หัวหน้างาน) นางสาวปราณปริยา ผาสุตะ 

๑.๑.๔  งานพัสดุ   
นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ (หัวหน้างาน)  นางสาวพิกุลทอง อ่อนระฮุง 
นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร   นางสาวอรวรรณ แก้วมาตย์  

๑.๑.๕  งานการเงินและบัญชี   
ดร.พิสุทธิ์ อุดชาชน (หัวหน้างาน)  นางสาวสุรีพร พระสุนิน 
นางสาวปราณปริยา ผาสุตะ  นายจตุพล สุวรรณราช (ป.ตรี-พิเศษ) 
นางสาวดาวฤดี ศรีษะเกษ (บัณฑิตฯ) นางสาวชุติมา ศรีจารุเมธีญาณ (บัณฑิตฯ) 

๑.๑.๖  งานจัดเก็บรายได้   
ดร.พิสุทธิ์ อุดชาชน (หัวหน้างาน)  นางสาวปราณปริยา ผาสุตะ 
 

/๑.๑.๗ งานแผนและงบประมาณ... 
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 ๑.๑.๗  งานแผนและงบประมาณและงานติดตามประสานงาน   
นางวาสนา ทาชา (หัวหน้างาน)  ดร.ขวัญใจ แก้วแสง 

  ๑.๑.๘  งานตรวจก่อนจ่าย   
นางสาวสุรีพร พระสุนิน (หัวหน้างาน) นางสาวปราณปริยา ผาสุตะ  

 ๑.๑.๙  งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ผศ.ดร.วิทูล ทาชา (หัวหน้างาน)  นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ 
นางสาวกุลธิดา วรรณวงศ์   นางสาวสุรีพร พระสุนิน   

๑.๑.๑๐ งานวารสาร มมร.วิทยาเขตอีสาน   
ผศ.ดร.สิทธิพร เกษจ้อย (หัวหน้างาน) พระครูสังฆรักษ์ ทวี อภโย, ดร.   
ดร.อภิชิต เหมือยไธสง   ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ   

 ๑.๑.๑๑ งานประชาสัมพันธ์วิทยาเขตอีสาน  
นายคัมภีรภาพ คงสำรวย (หัวหน้างาน) นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์  
นางสาวชุลีพร นาหัวนิล   นางสาววาริณี โสภาจร 

๑.๑.๑๒ งานบริการอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร  
นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ (หัวหน้างาน) นายไพวัลย์ แก้วไพทูล    

๑.๑.๑๓ งานอุทยานธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต   
   พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ (หัวหน้างาน)  พระปลัด วสันต์  ธีรวโร 
   พระเดชา คุณสมฺปนฺโน   ดร.เอนก มูลมา 
   นายแก่นเพชร แฝงสีพล   นายประเสริฐ ชมพรมมา 

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา    
 ๑.๑.๑๔ งานทุนการศึกษา    

พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ (หัวหน้างาน) พระมหาสมบัติ คุเณสโก, ดร. 
พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ   พระพจนันท์ อภินนฺโท, ดร. 
พระวิชาญ วุฑฺฒิโก    พระมหาชัยชนะ ชยชโน   

  ๑.๑.๑๕ งานโรงอาหาร มมร.อส 
   ดร.เอกชาตรี สุขเสน (หัวหน้างาน)  ผศ.ดร.ธนกร ชูสุขเสริม  

นายประเสริฐ ชมพรมมา    นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ 
 นายมนต์เทียน มนตราภิบูลย์    นายคชา ปราณีตพลกรัง 
๑.๑.๑๖ งานอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์และงานยานพาหนะ    

ผศ.ดร.ธนกร ชูสุขเสริม (หัวหน้างาน) ดร.เอนก มูลมา 
ดร.อัครเดช นีละโยธิน   ดร.อภิชิต เหมือยไธสง 
ดร.ประชัน ชะชิกุล    ผศ.ศักดิพงษ์ โสภาจร   

 นายสุทธินันท์ พรหมพันธุ์ใจ  นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์  
 นายประเสริฐ ชมพรมมา   นายถาวร วรบุตร   
 นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์  นายวิไล ไชยทาง 

 ๑.๑.๑๖.๑ งานดูแลบริเวณอาคารสำนักงานฯ/อาคารหลวงปู่บุญทันฯ/โรงอาหาร/ 
   อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙ และ อาคารศูนย์บริการวิชาการอีสาน 

 นายแสนณรงค์ สีดาคำ นางสาวลำไพ หาโต่ง 
/๑.๑.๑๖.๒ งานดูแลบริเวณ… 
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 ๑.๑.๑๖.๒ งานดูแลบริเวณศูนย์วิทยบริการสิรินธร/อาคารเรียนและ 
 หอสมุดฯ และ อาคารหลวงปู่บุญเพ็งฯ 

   นายไพวัลย์ แก้วไพทูล นางเกษร สีดาคำ  

 และงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน (พระมหาวิศักดิ์      
ชาตสุโภ) เป็นผู้บริหารสำนักงานวิทยาเขตอีสาน และให้หัวหน้าฝ่ายสั่งการในงานประจำฝ่ายนั้น ๆ เพ่ือให้ภาระงาน
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. ให้บุคลากรตามรายช่ือท้ายนี้รับภาระงานประจำวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
 ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ สารรตันะ 

  ๒.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร. (รก.หัวหน้าฝ่าย)  
 ๒.๑.๑  งานจัดวางระบบควบคุมภายใน วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน  

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร. (ประธานคณะทำงาน) นายคัมภีรภาพ คงสำรวย 
นายจตุพล สุวรรณราช   นางสาวชุลีพร นาหัวนิล 
นางสาวนัยน์ปพร สุภา 

๒.๑.๒ งานกิจการนักศึกษาบรรพชิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  
พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ (หัวหน้างาน) พระมหาสมบัติ คุเณสโก, ดร. 

 พระครูวินัยธร วรชัด ปยุตฺโต, ดร.  พระปลัด วสันต์  ธีรวโร  
 พระมหาชัยชนะ ชยชโน   พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ  
 พระเดชา คุณสมฺปนฺโน   พระมหานิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน, ดร.
 อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี 
๒.๑.๓ งานกิจการนักศึกษาคฤหัสถ์ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  

พระครสูังฆรักษ์ ทวี อภโย, ดร. (หัวหน้างาน) พระครูปลัด สุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, ดร. 
 พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก  นายประเสริฐ ชมพรมมา  

 นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   นายสุทธินันท์ พรหมพันธุ์ใจ 
 นายพงษ์มนัส ดีอด   นายอานันท์ กรมน้อย  
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาริณี โสภาจร  นางสาวพัชรพร สาลี   
 นายศุภวัฒน์ บุญนาดี   อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

๒.๑.๔ งานกิจการนักศึกษาคฤหัสถ์ภาคนอกเวลาราชการ 
 พระมหาวิรุธ วิโรจโน, ผศ.ดร. (หัวหน้างาน) พระครูวินัยธร วรชัด ปยุตฺโต, ดร. 

 ดร.อภิชิต เหมือยไธสง   นายมนต์เทียน มนตราภิบูลย์    
 ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ   ดร.ณฐอร เจือจันทร์   

 อาจารย์ประจำหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ      
๒.๑.๕  งานทะเบียนและวัดผล  

  นายคัมภีรภาพ คงสำรวย (หัวหน้างาน) นางสาวชุลีพร นาหัวนิล 
 นายจตุพล สุวรรณราช   นางสาวนัยน์ปพร สุภา 
 นางสาวปาริฉัตร ไชยเดช    นายศุภวัฒน์ บุญนาดี 
 

/๒.๑.๖ งานธุรการ... 
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๒.๑.๖  งานธุรการและสารบรรณ  
  นางสาวชุลีพร นาหัวนิล (หัวหน้างาน) นางสาวนัยน์ปพร สุภา 
  นางสาวพัชรพร สาลี 

๒.๑.๗  งานกิจการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร. (หัวหน้างาน) พระครูปลัด สุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, ดร. 
ผศ.ดร.วิทูล ทาชา    ผศ.ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ 
ดร.ประชัน ชะชิกุล   ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล 
นางสาวดาวฤดี ศรีษะเกษ   นางสาวชุติมา ศรีจารุเมธีญาณ  

 นางสาวอรวรรณ แก้วมาตย์  อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
๒.๑.๘ งานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ผศ.ดร.วิทูล ทาชา (หัวหน้างาน)  ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาริณี โสภาจร 
นางสาวอรวรรณ แก้วมาตย์  นางสาวดาวฤดี ศรีษะเกษ  

 นางสาวชุติมา ศรีจารุเมธีญาณ   
  ๒.๑.๙ งานวิชาการทหาร   

นายวรเทพ เวียงแก (หัวหน้างาน)  ดร.อภิชิต เหมือยไธสง 
ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ   นายประเสริฐ ชมพรมมา   

 ๒.๑.๑๐ งานประสานงานคุรุสภา   
นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร (หัวหน้างาน) นายถาวร วรบุตร   

 นายคชา ปราณีตพลกรัง   นายอานันท์ กรมน้อย  
นางสาวชุติมา ศรีจารุเมธีญาณ (บัณฑิตฯ) 

  ๒.๑.๑๑ งานประสานงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 นายวรเทพ เวียงแก (หัวหน้างาน)  ผศ.ดร.สิทธิพร เกษจ้อย 

๒.๑.๑๒ งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล  
ผศ.ดร.วิทูล ทาชา   นายคัมภีรภาพ คงสำรวย 
นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   นายจตุพล สุวรรณราช 
นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์  นางสาวนัยน์ปพร สุภา  
นางสาวชุติมา ศรีจารุเมธีญาณ (บัณฑิตฯ) 

  ๒.๑.๑๓ งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา  
   พระครูสังฆรักษ์ ทวี อภโย, ดร. (หัวหน้างาน) พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ 
   นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์  นางสาวปราณปริยา ผาสุตะ  
   นายจตุพล สุวรรณราช    

 ๒.๒ ฝ่ายจัดการศึกษา     
พระมหาวิรุธ วิโรจโน, ผศ.ดร. (หัวหน้าฝ่าย) นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร 
นายสมควร ข่าสะโปน   นายคัมภีรภาพ คงสำรวย 

  ๒.๒.๑ งานอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร (๙ สาขาวิชา) 
 อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำแต่ละสาขาวิชา (๙ สาขาวิชา) 

/๒.๒.๒ งานหมวดวชิาศึกษา... 
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  ๒.๒.๒  งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะพระพุทธศาสนา 
   พระมหาวิรุธ วิโรจโน, ผศ.ดร.  พระมหาสมบัติ คุเณสโก, ดร. 
   พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ   รศ.ดร.เสงี่ยม ศิริสวัสดิ์ 
   นายแก่นเพชร แฝงสีพล 

   ๒.๒.๓  งานหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกหลักสูตร   
 อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำแต่ละสาขาวิชา (๘ สาขาวิชา)  

 และงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน (พระมหาศุภชัย    
สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร.) เป็นผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน และให้หัวหน้าฝ่ายสั่งการในงานประจำฝ่ายนั้น ๆ 
เพ่ือให้ภาระงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. ให้บุคลากรตามรายช่ือท้ายนี้รับภาระงานประจำศูนย์บริการวิชาการอีสาน 
 ๓.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป  ดร.ขวัญใจ แก้วแสง (หัวหน้าฝ่าย) 

๓.๑.๑  งานจัดวางระบบควบคุมภายใน ศูนย์บริการวิชาการอีสาน  
 พระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร.(หัวหน้างาน) พระจรัญ สุวโจ 

ดร.ขวัญใจ แก้วแสง   นางสาวอรวรรณ แก้วมาตย์ 
  นางสาวพิกุลทอง อ่อนระฮุง 
 ๓.๑.๒  งานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน/งานฝึกอบรมและพัฒนา  

   พระปลัด วสันต์  ธีรวโร (หัวหน้างาน) พระมหานิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน, ดร.  
   ดร.ชนาธิป ศรีโท (ศูนย์ฯ อุบลราชธานี) ดร.อภิชิต เหมือยไธสง (ศูนย์ฯ หนองบัวลำภ)ู 
   นายสุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย   นายประเสริฐ ชมพรมมา   

๓.๑.๓ งานเผยแผ่ งานสื่อและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
พระปลัด วสันต์  ธีรวโร (หัวหน้างาน) พระมหานิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน, ดร. 
นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   นายสุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย  

 นายประเสริฐ ชมพรมมา   นายก้องพิพัฒน์ กองคำ 
  ๓.๑.๔ งานธุรการและสารบรรณ  

ดร.ขวัญใจ แก้วแสง (หัวหน้างาน)   พระจรัญ สุวโจ  
นางสาวพิกุลทอง อ่อนระฮุง  นางสาวอรวรรณ แก้วมาตย์ 

๓.๑.๕ งานบริการอาคารเรียนและหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
พระครูวินัยธร วรชัด ปยุตฺโต (หัวหน้างาน) รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข 
นางสาวกุทัย หาระพันธ์   นางสาวนัยน์ปพร สุภา 

  ๓.๑.๖  งานโครงการศูนย์บริการวิชาการอีสาน 
   ดร.ขวัญใจ แก้วแสง (หัวหน้างาน)  นายก้องพิพัฒน์ กองคำ   
   นายสุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย   นายประเสริฐ ชมพรมมา  
   นางสาวพิกุลทอง อ่อนระฮุง  นางสาวอรวรรณ แก้วมาตย์ 

๓.๑.๗ งานบริการมกุฏบุ๊ก   
   พระครูสังฆรักษ์ ทวี อภโย, ดร. (หัวหน้างาน) ดร.ขวัญใจ แก้วแสง 
   นางสาวพัชรพร สาลี   นางสาวพิกุลทอง อ่อนระฮุง  

/นางสาวอรวรรณ... 
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   นางสาวอรวรรณ แก้วมาตย์ 

 และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการอีสาน (พระครูธรรมาภิสมัย,  
ผศ.ดร.) เป็นผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการอีสาน และให้หัวหน้าฝ่ายสั่งการในงานประจำฝ่ายนั้น ๆ เพ่ือให้ภาระงาน
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๔. ให้บุคลากรตามรายช่ือท้ายนี้รับภาระงานประจำศูนย์การศึกษา 
 ๔.๑ ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี 

พระมหาวิไลศักดิ์ ปญฺ าวโร, ดร. หัวหน้าศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี 
พระวิชาญ วุฑฺฒิโก   ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี 
ดร.ชนาธิป ศรีโท   งานศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี 
นายจตุพล สุวรรณราช  งานศูนย์การศึกษาอุบลราชธานีและเลขานุการ 

 และงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้หัวหน้าศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี (พระมหาวิไลศักดิ์ 
ปญฺญาวโร, ดร.) เป็นผู้ บริหารศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี  สั่ งการต่ าง ๆ เพ่ือให้ภาระงานดำเนินไป                           
ด้วยความเรียบร้อย 

 ๔.๒ ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู 
ผศ.ดร.อาทิตย์ ผ่านพูล  หัวหน้าศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู 
พระปลัด วสันต์  ธีรวโร  งานศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู 
นายมนต์เทียน มนตราภิบูลย์ งานศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู 
ดร.อภิชิต เหมือยไธสง  งานศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภูและเลขานุการ 

 และงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยให้หัวหน้าศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู (ผศ.ดร.อาทิตย์ ผ่านพูล) 
เป็นผู้บริหารศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู สั่งการต่าง ๆ เพ่ือให้ภาระงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๕. งานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำวิทยาเขตอีสาน  
   ดร.เอกชาตรี สุขเสน (หัวหน้างาน)  นายวรเทพ เวียงแก 
   ดร.อภิชิต เหมือยไธสง   นายคัมภีรภาพ คงสำรวย 

นางสาวดาวฤดี ศรีษะเกษ   ดร.ขวัญใจ แก้วแสง    
   นางสาวกุลธิดา วรรณวงศ์    

๖. งานธรรมศึกษา    
   พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ (หัวหน้างาน)  พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร. 
   พระมหาสมบัติ คุเณสโก, ดร.  พระครูปลัด สุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, ดร.              
   พระครูวินัยธร วรชัด ปยุตฺโต, ดร.  พระมหาวิรุธ วิโรจโน, ผศ.ดร. 

 พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก  พระพจนันท ์อภินนฺโท, ดร.  
 พระครูสังฆรักษ์ ทวี อภโย, ดร.  พระปลัด วสันต์ ธีรวโร 
 พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ (เลขานุการ) 

 
/๗. งานเลขานุการ... 
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๗. งานเลขานุการผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
  เลขานุการ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน  พระครูสังฆรักษ์ ทวี อภโย, ดร. 
        พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ 
        ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ 
  เลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน ดร.เอนก มูลมา 
        นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ 
        นางสาวปราณปริยา ผาสุตะ 
  เลขานุการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน นางสาวชุลีพร นาหัวนิล 
        นางสาวนัยน์ปพร สุภา 
        นายศุภวัฒน์ บุญนาดี  
  เลขานุการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการอีสาน ดร.ขวัญใจ แก้วใจ 
        นางสาวพิกุลทอง อ่อนระฮุง 
  เลขานุการ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน  นางสาวดาวฤดี ศรีษะเกษ 
        นางสาวกุลธิดา วรรณวงศ์ 

       นางสาวสุรีพร พระสุนิน 
 

 ให้ยกเลิกคำสั่งภาระงานผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน                
ที่ได้ประกาศก่อนคำสั่งฉบับนี้ 
  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  

 (พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร.) 
รองอธิการบดี  

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
          ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 




