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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2562
-------------------------------------------------------------------ตามที่ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเลย ได้ ดํ าเนิ นการคั ดเลื อกนั กศึ กษาใหม่ ระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา ประจํ า ปี
การศึกษา 2562 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตามขั้นตอน
ต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และ
ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวดําเนินการดังนี้
1. การรายงานตัว
1.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อในบัญชี 1 รายงานตัวในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา
09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกล อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1.2 หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่ได้มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
หรือไม่ได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และจะให้ผู้ที่มีรายชื่อ
ในบัญชีรายชื่อผู้ติดสํารอง มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาแทนในวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ทั้ ง นี้ หากกรณี ที่ ส าขาวิ ช าใดมี ผู้ ม ารายงานตั ว และชํ า ระเงิ น ไม่ ค รบตามจํ า นวนที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ
2. หลักฐานประกอบการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ผู้รายงานตัวจะต้องนําหลักฐานหรือเอกสาร ยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับรายงานตัว ดังนี้
2.1 ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาที่กรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว 1 ฉบับ
2.2 รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2.3 สําเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
2.3.1 ผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกให้แนบสําเนาใบแสดงผลการศึกษา
ระดับปริญญาโท จํานวน 2 ชุด
2.3.2 ผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทให้แนบสําเนาใบแสดงผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 ชุด
2.4 สําหรับ ผู้ผ่ านการสอบคั ดเลือกที่ เข้ าศึ กษาในภาคปกติ ที่ เป็ นข้ าราชการหรื อพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบหนังสืออนุญาตให้ศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา จํานวน 1 ฉบับ
2.5 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยค่าลงทะเบียนรายวิชาจะแบ่งตามสาขาวิชา รายละเอียด
ค่าธรรมเนียมแนบท้ายประกาศ 1
3. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ผู้ที่รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกล อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4. การเปิดภาคเรียน กําหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 เริ่มการเรียนการสอน
4.1 ภาคปกติ วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562
4.2 ภาคพิเศษ วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562
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จังหวัดเลย

5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะจัดตารางเรียนให้นักศึกษาเรียนที่อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แนบท้ายประกาศ 1

3

ค่าธรรมเนียมที่จะต้องชําระในวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562
ที่ ระดับการศึกษา
1 ปริญญาเอก
2 ปริญญาเอก
3 ปริญญาโท

สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (ภาคปกติ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ภาคปกติ)
การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ)

ค่ารายงานตัว ค่าบํารุง
แรกเข้า
การศึกษา
800
800
800

3,000
3,000
2,500

ค่าประกัน
ทรัพย์สิน
เสียหาย
1,000
1,000
1,000

ค่าลงทะเบียนที่ต้อง
ชําระในภาคเรียนที่
1/2562
34,500
30,000
22,500

รวมเงินที่ต้องชําระ
ในวันรายงานตัวทั้งสิ้น
39,300
34,800
26,800

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2562

ระบบรับนักศึกษา
23803 : การบริหารการศึกษา

มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

6282001
6282002
6282003
6282004
6282005
6282007
6282011
6282012
6282015
6282016
6282020
6282024
6282025
6282026
6282027
6282036
6282038
6282042
6282043
6282046
6282047
6282048
6282049
6282050
6282054

ภาคพิเศษ (ป.โท)
ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

นายวีรวุฒิ ธรรมโสม
นางสาววรรณลักษ์ วังคา
นายกิตติสุข บุบผาดา
นายปริญญา วงษ์นอก
นายนายวีระยุทธ เรืองธรรม
นางสาวศิริพร สิทธิศรี
นายวัชรพล จันทรการุญญ์
นางสาวสิตานันท์ ศรีชมพล
นายณกรณ์ จันทะบุตร
นายธิปไตย จันทะพล
นางสาวทาริกา เครือวัลย์
นายสายัณต์ พันธ์สิงห์
นายปฏิเวธ บัวโคกรัง
นางกองแก้ว กันยะหา
นายสาริศา สังพอ
นางสาวพัชราภรณ์ ลีเบาะ
นายธนพล คาทะเนตร
นางสาวรวิภา ศรีวัตร
นางสาวพุทธมาตย์ ยาคง
นายวีระยุทธ ปาจี
นางสาวปองขวัญ จุลลา
นายกัมพล เรืองสมบัติ
นายเอนก แก้วผาง
นายภูริวัจน์ ศรีแสงเมือง
นางสาวศิรินภา คาบัญญา
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )

25

คน

26/06/62 11:22 หน้า 1/ 1

รายชื่อผู้ติดสารอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2562

ระบบรับนักศึกษา
คณะ ครุศาสตร์

มรล. จ.เลย

23803 : การบริหารการศึกษา
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6

6282032
6282013
6282006
6282019
6282008
6282034

ภาคพิเศษ (ป.โท)
ชือ่ -สกุล

นายคุณานนท์ วิชัย
นางนุจรีย์ พิกุล
นางสาวอารญา บรรพศรี
นางสาวทัศนันท์ ทองหวาง
นายภาณุมาศ ศรีคาภา
นายมานนท์ พรรณรักษ์

จานวนทั้งสิน้

REG:R90-05-28 ( รายงานผู้สมัคร )

6

คน

26/06/62 12:44 หน้า 1/ 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2562

ระบบรับนักศึกษา
13903 : การบริหารการศึกษา

มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาเอก (ภาคปกติ)
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6291001
6291002
6291003
6291004
6291008
6291011
6291012
6291013
6291017
6291018

ภาคปกติ (ป.เอก)
ชื่อ-สกุล

นางเฉลิมพร ราศรีชัย
นางพิมพ์ลภัส จันลาศรี
นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์
นายอุเทณร์ ขันติยู
นางวารุณี ทีนา
นางสาวรวิพร ภูเพ็กซี่
นางสาวณญาดา คุณประสิทธิ์
นายประทีปแสง พลรักษา
พระครูปลัดยง เวียงอินทร์
นางเพ็ญศรี แสนเภา
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )

10

คน

26/06/62 11:23 หน้า 2/ 2

รายชื่อผู้ติดสารอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2562

ระบบรับนักศึกษา
คณะ ครุศาสตร์

มรล. จ.เลย

13903 : การบริหารการศึกษา
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1

6291010

ภาคปกติ (ป.เอก)
ชือ่ -สกุล

นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์
จานวนทั้งสิน้

REG:R90-05-28 ( รายงานผู้สมัคร )

1

คน

26/06/62 12:45 หน้า 1/ 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2562

ระบบรับนักศึกษา
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรล. จ.เลย

13901 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมภิ าค
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6291005
6291006
6291007
6291014
6291015
6291016
6291019
6291020
6291021
6291022

ภาคปกติ (ป.เอก)
ชือ่ -สกุล

นางกมลเนตร ใฝ่ชานาญ
นางสาวอินทิรา สุพรหมจักร
นางสาวนิรมล แสงทองจี
นางสาวจริยกรณ์ ทองปั้นวรัชน์
นายเดช วัฒนาวิทยานุกูล
นางสาวหนูพลอย นามวงษา
นางสาวอิสรีย์ มังคละไชยา
นางสาวจันทิรา หอมวิจิตรกุล
นายสอนชะนะ มีไชบัว
นายเท้ วันสี
จานวนทั้งสิน้

REG:R90-05-28 ( รายงานผู้สมัคร )

10

คน

26/06/62 15:23 หน้า 1/ 1

