
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เร่ือง  รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกต ิ

    ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
   -------------------------------- 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่  ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓  เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย จังหวัดเลย บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเปน็นกัศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปี
การศึกษา  ๒๕๖๓ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ (ตามสาขาวิชาที่เลือกเป็นลำดับที่ ๑) และให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้ 
 ๑.  ผู้สมัครในหลักสูตร และสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกได้แก่ ผู้สมัครและเลือกเป็น
ลำดับที่  ๑ ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่น้ัน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-19) ซ่ึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาด
รุนแรงในวงกว้างข้ึนและยืดเยื้อยาวนาน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงให้มีการเลื่อนการสอบคัดเลือกออกไปก่อน โดยจะประกาศรายชื่อและ
รายละเอียดในการสอบให้ทราบอีกคร้ังภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ นี้  
 ๒. ผู้สมัครในหลักสูตรและสาขาวิชาที่ไม่ต้องสอบคัดเลือกได้แก่ ผู้สมัครและเลือกเป็นลำดับที่ ๑ ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ  
นอกเหนือจากสาขาวิชาตามข้อ ๑ สามารถรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาผ่านทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ – ๒๖ 
เมษายน ๒๕๖๓ ดังวิธีการตามรายละเอียดท้ายประกาศ ซ่ึงสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบ มีดังนี้ 
 

หลักสูตรและสาขาวิชาทีไ่ม่มีการสอบคัดเลือก 
ท่ี สาขาวิชา ท่ี สาขาวิชา  
๑ สาธารณสุขศาสตร ์ ๑๙ ทัศนศิลป์ 
๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต  (คณติศาสตร์) ๒๐ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เคมี) ๒๑ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
๔ วิทยาศาสตรบัณฑิต  (ฟิสิกส์) ๒๒ ดิจิตอลอาร์ต 
๕ วิทยาศาสตรบัณฑิต  (ชีววิทยา) ๒๓ รัฐประศาสนศาสตร ์
๖ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๒๔ นิเทศศาสตร ์
๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๕ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
๘ เกษตรศาสตร ์ ๒๖ การบัญชี  
๙ อาหารและโภชนาการ ๒๗ การตลาด  

  ๑๐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๒๘ การจัดการ  
๑๑ สัตวศาสตร ์ ๒๙ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑๒ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๓๐ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
๑๓ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ๓๑ เศรษฐศาสตร์  
๑๔ นิติศาสตร ์ ๓๒ การเงิน 
๑๕ การพัฒนาชุมชน ๓๓ เทคโนโลยีโยธา  
๑๖ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๓๔ วิศวกรรมการผลิต 
๑๗ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ๓๕ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 
๑๘ ดุริยางคศิลป์ ๓๖ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
      
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 



    

 
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทางไปรษณีย์ 
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หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที ่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
โทร. 042 - 835224 - 8 ต่อ 41127 - 41132  และ 042 - 813060 

เริ่มต้น 

1. กดลิงค์นี้เพ่ือพิมพ์ใบรายงานตัว(ไฟล์ pdf) หรือที่ www.lru.ac.th 

2. กรอกข้อมูลในใบรายงานตัวให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 

5. นำส่งเอกสารตามข้อ 2 – 4 โดยจ่าหน้าซองนำส่ง 
ถึง 
   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน 
ต.เมือง อ.เมือง  จ.เลย 42000 
 

หรือส่งช่องทางด่วนพิเศษ โดยถ่ายภาพเอกสารตามข้อ 2-4 แล้วแนบไฟล์ หรือ
ส่งไฟล์มาตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 

1.) ทางอีเมลล์ : lru.academic@gmail.com 
2.) ทางไลน์ : กดเข้ากลุ่มไลน์ลิงค์นี้ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด 
3.) ทางเฟสบุ๊ค : ส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 

 
 

 

4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการรายงานตัว 
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 981-2-72489-3 
ชื่อบัญชี บัญชีเงินค่าประกัน-รับฝาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

3. แนบสำเนาใบ รบ. 1 (ฉบับสำเร็จการศึกษา) จำนวน 3 ฉบับ 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (หากไม่มใีห้นำส่งในวันเปิดภาคเรียนที่งานทะเบียน) 

 
 

พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 
 

http://academic.lru.ac.th/th/wp-content/uploads/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B463.pdf
https://line.me/ti/g2/M9GV7IWYUWDaMfdw41uYWg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


ค่าธรรมเนียมที่จะต้องชำระตามหลักสตูรและสาขาวิชา 
รายงานตัวเขา้เป็นนักศึกษาภาคปกต ิ ประจำปีการศึกษา  2563   

ท่ี หลักสูตร สาขาวิชา ค่ารายงานตัวแรกเข้า ค่าประกันของ
เสียหาย 

ค่าลงทะเบียน1/2563 
(เหมาจ่ายเป็นภาคเรียน) 

รวมเงินท่ีต้องชำระ 

1 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 1,000 500 8,800 10,300 
2 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1,000 500 8,800 10,300 
3 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 1,000 500 8,700 10,200 
4 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร ์ 1,000 500 8,500 10,000 
5 วท.บ. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 1,000 500 8,500 10,000 
6 วท.บ. อาหารและโภชนาการ 1,000 500 8,500 10,000 
7 วท.บ. เกษตรศาสตร ์ 1,000 500 8,500 10,000 
8 วท.บ. สัตวศาสตร ์ 1,000 500 8,500 10,000 
9 วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬาและการออกกำลังกาย 1,000 500 8,500 10,000 
10 วท.บ. ชีววิทยา 1,000 500 8,500 10,000 
11 วท.บ. เคม ี 1,000 500 8,500 10,000 
12 วท.บ. ฟิสิกส์ 1,000 500 8,500 10,000 
13 วท.บ. คณิตศาสตร ์ 1,000 500 8,000 9,500 
14 ศศ.บ. การท่องเทีย่วและการโรงแรม 1,000 500 9,000 10,500 
15 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 1,000 500 8,500 10,000 
16 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1,000 500 8,500 10,000 
17 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 1,000 500 8,500 10,000 
18 ศศ.บ. ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1,000 500 21,000 22,500 
19 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1,000 500 8,600 10,100 
20 บธ.บ. การจดัการ 1,000 500 8,000 9,500 
21 บธ.บ. การบัญชี 1,000 500 8,000 9,500 
22 บธ.บ. การตลาด 1,000 500 8,000 9,500 
23 บธ.บ. การจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 1,000 500 10,000 11,500 
24 บธ.บ. การเงิน 1,000 500 9,500 11,000 
25 บธ.บ. การจดัการธรุกจิการค้าสมยัใหม่   1,000 500 7,500 9,000 

(ค่าบำรุงการศึกษาภาคเรยีนละ 25,000 บาท โดยบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)  ให้ทุนการศึกษา 17,500 บาท นกัศึกษาชำระ  7,500 บาท) 
26 ทล.บ. เทคโนโลยีโยธา 1,000 500 8,300 9,800 
27 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 1,000 500 13,000 14,500 
28 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 1,000 500 13,000 14,500 
29 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 1,000 500 13,000 14,500 
30 น.บ. นิติศาสตร ์ 1,000 500 9,000 10,500 
31 นศ.บ. นิเทศศาสตร ์ 1,000 500 8,600 10,100 
32 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ 1,000 500 8,200 9,700 
33 ศ.บ. เศรษฐศาสตร ์ 1,000 500 7,500 9,000 
34 ศศ.บ. ภาษาไทย 1,000 500 8,500 10,000 
35 ศป.บ. ดิจิตอลอาร์ต 1,000 500 9,000 10,500 
36 ศป.บ. ทัศนศิลป์ 1,000 500 8,700 10,200 
37 ศป.บ. ดุริยางคศิลป์ 1,000 500 8,700 10,200 

 
  
 
 

 

 



ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

110401 : ทัศนศลิป์ (ศป.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320398   นางสาวอมินตรา ลาจันทึก 1   โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 จ.นครราชสีมา

6320779   นางสาวสุดารัตน์ ค าเลิศ 2   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น

จ านวนท้ังส้ิน 2 คน

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร ) 24/04/63 18:38  หน้า 1/ 40



ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

110402 : ดิจิตอลอารต์ (ศป.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320319   นายธนกฤต คุณนา 1   โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา จ.เลย

6320443   นายวรีะยุทธ พลซา 2   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย
6320833   นายทรงวฒิุ อุตวงศ์ 3   โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย จ.เลย

6320856   นายวฒิุชัย วงษ์นางาม 4   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 4 คน

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร ) 24/04/63 18:38  หน้า 2/ 40



ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

110403 : ดุรยิางคศลิป์ (ศป.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320168   นายปราโมทย์ นามศิริ 1   โรงเรียนสันติวทิยาสรรพ์ จ.เลย

6320302   นางสาวชลดา แสงศรีเรือง 2   โรงเรียนฝางวทิยายน จ.ขอนแก่น
6320797   นายกัง้ ก าพลเกรียงไกร 3   ทดสอบ จ.

6320798   นางสาวณฐัวดี เลิศบญุกุศล 4   ทดสอบ จ.

6320843   นายนิธิกร วงษ์นาม 5   วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี

6320956   นายอรชุน ชัยเนตร 6   โรงเรียนกุดขอนแก่นวทิยาคม จ.ขอนแก่น

จ านวนท้ังส้ิน 6 คน

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร ) 24/04/63 18:38  หน้า 3/ 40



ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

111201 : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(รบัอนุปรญิญา ปวส.หรอืเทียบเท่า)

สถานศกึษา

6320362   นายอลงกรณ ์ผาแดง 1   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น

จ านวนท้ังส้ิน 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

111202 : วิศวกรรมการผลิต (วศ.บ.4 ป)ี (รบัอนุปรญิญา ปวส.หรอืเทียบเท่า)

สถานศกึษา

6320006   นายเกียรติพงศ์ อินสอน 1   วทิยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

111203 : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ.4 ป)ี (รบัอนุปรญิญา ปวส.หรอืเทียบเท่า)

สถานศกึษา

6320255   นายกฤษฎา แสงดี 1   วทิยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย

6320256   นายนัฐกิจ ชัชวาลย์ 2   วทิยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย
6320267   นายทวศีักดิ์ สนิทสตรี 3   วทิยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย

6320555   นายจิตรภาณ ุนามวงษ์ 4   วทิยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย

6320619   นายสุวจัิกขณ ์ศรีพล 5   วทิยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย

6320695   นายสถาพร ศรีบริุนทร์ 6   วทิยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย
6320973   นายศุภวฒัน์ ศักดิ์คือพิมพ์ 7   วทิยาลัยการอาชีพวงัสะพุง จ.เลย

6321027   นายสุชน โพธิ์ปอ้ม 8   วทิยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 8 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

111401 : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(วศ.บ.4 ป)ี(รบั ม.6/เทียบเท่า)

สถานศกึษา

6320007   นายธีระพล เทียมตรี 1   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอคอนสาร จ.

6320014   นายธีระพล เทียมตรี 2   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอคอนสาร จ.
6320025   นางสาววลัยพรรณ ปญัญาเรียก 3   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวดัเลย จ.เลย

6320033   นายณฐัชนน สีตื้อ 4   โรงเรียนเขาแก้ววทิยาสรรพ์ จ.เลย

6320056   นายปริญญา ดีจันจ่อย 5   โรงเรียนศรีจันทร์วทิยา จ.เลย

6320314   นายเจษฎา สารสิทธิ์ 6   โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา จ.เลย
6320542   นายภาวติ ชะเมาะชาติ 7   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320595   นายธีรพงศ์ สนเมือง 8   โรงเรียนภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

6320992   นางสาวจิราพร เวยีงวงษ์ 9   โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น

6320997   นายพิมลเมธ  ศรีธรรม 10   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
6321019   นางสาวปทัมาภรณ ์ เฮ้าจ านงค์ 11   โรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร จ.ขอนแก่น

จ านวนท้ังส้ิน 11 คน

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร ) 24/04/63 18:38  หน้า 7/ 40



ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

111402 : วิศวกรรมการผลิต (วศ.บ.4 ป)ี(รบั ม.6/เทียบเท่า)

สถานศกึษา

6320018   นางสาวทิพวลัย์ สาบตุรดา 1   โรงเรียนมัธยมบา้นแก้งวทิยา จ.ชัยภูมิ

6320591   นายวรีะพล  หิรัญ 2   โรงเรียนอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ
6320865   นายกรภัทร์ จ าวงศ์ 3   โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 3 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

111403 : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ.4 ป)ี (รบั ม.6/เทียบเท่า)

สถานศกึษา

6320015   นายธนดล  แสนพันนา 1   วทิยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนช่ันแนล จ.บงึกาฬ

6320115   นายนายชนินทร์ หล้าจันดี 2   โรงเรียนสันติวทิยาสรรพ์ จ.เลย
6320129   นางสาวพรประภา สินไธสง 3   โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์

6320202   นางสาวสุกสะหวนั สีลาเพ็ด 4   โรงเรียนมัธยมปากเซ จ.-

6320401   นายภูชิต บญุสิทธิ์ 5   โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม จ.หนองบวัล าภู

6320412   นายสหรัฐ นิลพันธุ์ 6   วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
6320640   นายคมกริช ทองหล้า 7   โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 7 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

12401 : สาธารณสุขศาสตร ์(วท.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320011   นางสาวกุลวสิา มะนาตย์ 1   โรงเรียนหินโงมพิทยาคม จ.หนองคาย

6320081   นางสาวปนัดดา มหาสิงห์ 2   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย
6320117   นางสาวสุธิดา ศรีบริุนทร์ 3   โรงเรียนเขาหลวงวทิยา จ.เลย

6320279   นางสาวจิระภา ทองยศ 4   โรงเรียนบา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

6320399   นายธีรภัทร์ ศรีเทพ 5   โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320418   นางสาวธัญสุดา ขันติกุล 6   โรงเรียนเทศบาล5  บา้นหนองผักก้าม จ.เลย
6320448   นางสาวทิวาวรรณ รังมะโน 7   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320467   นางสาวอภิรดี สมพร 8   โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา จ.เลย

6320546   นายสิทธิชัย ไชยสงคราม 9   โรงเรียนบา้นขามพิทยาคม จ.หนองบวัล าภู

6320588   นางสาวสโรชา ต้ายบญุเทียม 10   โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา จ.นครพนม
6320659   นางสาวปาริชาติ นาสมวาส 11   โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร จ.หนองคาย

6320681   นางสาวสุดารัตน์ สินธุกุต 12   โรงเรียนภูเวยีงวทิยาคม จ.ขอนแก่น

6320742   นางสาวอาภาภรณ ์ทิพสุวรรณ 13   โรงเรียนนาด้วงวทิยา จ.เลย

6320763   นางสาวธัญจิรา กันหาปอ้ง 14   โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา จ.เลย
6320854   นางสาวชนากานต์ สุริวงษ์ 15   โรงเรียนเทศบาล 1 (ส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาลอุปถัมภ)์ จ.ขอนแก่น

6320909   นางสาวอิศรา ทวสัีตย์ 16   โรงเรียนโนนคูณวทิยาคาร รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ

6320912   นายมานิตย์ ประสมทรัพย์ 17   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320921   นางสาวอาพิตญา สุจิมงคล 18   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
6320926   นางสาวศรินธร สาริโย 19   โรงเรียนเทศบาล 1 (ส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาลอุปถัมภ)์ จ.ขอนแก่น

6320976   นางสาวพิชญานิน วงัคีรี 20   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320977   นางสาววราภรณ ์โคตรวงศ์ 21   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320979   นายอานนท์ ลาสิงห์หาญ 22   โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ จ.อุบลราชธานี
6320988   นางสาวศศิธร หล้าดวงดี 23   โรงเรียนบา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

6321062   นางสาวรัชนี พรหมโสภา 24   โรงเรียนหนองคายวทิยาคาร จ.หนองคาย

6321067   นางสาวศิริลักษณ ์แสงพรม 25   โรงเรียนภูเรือวทิยา จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 25 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

12402 : คณิตศาสตร ์(วท.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320209   นายไชยภัทร สิงห์สถิตย์ 1   โรงเรียนภูเรือวทิยา จ.เลย

6320417   นายชนาธิป สุระอุดร 2   โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย
6320631   นางสาวจุฬาลักษณ ์โสมแผ้ว 3   โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์จ.ร้อยเอ็ด

6320639   นางสาวจิราพร ค าทับ 4   โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จ.มหาสารคาม

6320753   นางสาวดวงกมล อินทอง 5   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6321041   นางสาวอาภัสรา ภูเงิน 6   โรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ จ.หนองบวัล าภู

จ านวนท้ังส้ิน 6 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

12405 : ชีววิทยา (วท.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320183   นางสาวพิรญาณ ์บญุประคม 1   โรงเรียนสันติวทิยาสรรพ์ จ.เลย

6320846   นางสาวระพีพร มะลิโค 2   โรงเรียนเปอืยน้อยศึกษา จ.ขอนแก่น

จ านวนท้ังส้ิน 2 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

12406 : วิทยาการคอมพิวเตอร ์(วท.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320230   นายปยิวฒัน์ ไชยชะนะ 1   วทิยาลัยการอาชีพวงัสะพุง จ.เลย

6320270   นายพัฒนพิศาล ไชยพงศ์ 2   โรงเรียนเทศบาล5  บา้นหนองผักก้าม จ.เลย
6320341   นายชิษณพุงศ์ ทรายค า 3   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย

6320475   นายวทันยู สนั่นหามเห 4   โรงเรียนบา้นหนองข่า(คุรุประชาวทิยา) จ.ชัยภูมิ

6320708   นายวรีภัทร บตุรศรีชา 5   โรงเรียนหนองหินวทิยาคม จ.เลย

6320901   นายมานพ แซ่ตั้ง 6   โรงเรียนนาแห้ววทิยา จ.เลย
6320927   นายกนกพล สุวรรณลา 7   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน จ.เลย

6320972   นายสุทธิเกียรติ โฆษิตวฒัน์ 8   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน จ.เลย

6320982   นางสาวพิมพ์ชนก แวงวรรณ 9   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320989   นายศิรชัช ก้อมมะณี 10   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
6321031   นายสิรวชิญ ์ฉายสุวรรณ์ 11   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6321035   นางสาวอารียา หลวงแหลม 12   วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 12 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

12407 : เทคโนโลยสีารสนเทศ (วท.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320275   นายอุกฤษณ ์ปากกุดเลาะ 1   โรงเรียนโนนคูณวทิยาคาร รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ

6320283   นายจิรเมท เติมวถิี 2   โรงเรียนโนนคูณวทิยาคาร รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ

จ านวนท้ังส้ิน 2 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

12408 : เกษตรศาสตร ์(วท.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320099   นางสาวชลธิชา พระจรสมบตัิ 1   วทิยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย

6320203   นางสาวอารียา วปิสัสา 2   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย
6320722   นายธีรพงษ์ ธาตุบรุมย์ 3   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น

6321022   นายชัยพิพัฒน์ ค าพิทูล 4   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 4 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320037   นางสาวพรนครินทร์ ลาสอน 1   โรงเรียนเทศบาล 1 (ส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาลอุปถัมภ)์ จ.ขอนแก่น

6320311   นางสาววนัวสิาข์ สมานจิตร 2   วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี
6320646   นางสาวเกศรินทร์ ชัยบรีุ 3   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320903   นางสาวสุพิชญา วาสุชาติ 4   โรงเรียนนาแห้ววทิยา จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 4 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

12410 : วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร (วท.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320589   นายเอกสิทธิ์ โตแย้ม 1   โรงเรียนหนองเรือวทิยา จ.ขอนแก่น

6320711   นางสาวประภาวรรณ สมศรี 2   โรงเรียนภูหลวงวทิยา จ.เลย
6320937   นางสาวชนิดา สวา่งเรืองฤทธิ์ 3   โรงเรียนเวยีงวงกตวทิยาคม จ.ขอนแก่น

จ านวนท้ังส้ิน 3 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

12411 : วิทยาศาสตรส่ิ์งแวดล้อม (วท.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320020   นายสุรชัย วงศ์หล้า 1   โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ ์จ.ร้อยเอ็ด

6320220   นางสาวปนัดดา ประเวระไพร 2   โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวทิยา รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ
6320290   นางสาวปรีดาภรณ ์จ าปาไชยศรี 3   โรงเรียนเทศบาล5  บา้นหนองผักก้าม จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 3 คน

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร ) 24/04/63 18:38  หน้า 18/ 40



ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

12412 : สัตวศาสตร ์(วท.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320221   นายไกรสร ภูแก้ว 1   โรงเรียนประสาทวทิยาคาร จ.สุรินทร์

6320981   นางสาวอมรรัตน์ โสดาตา 2   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 2 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

12413 : วิทยาศาสตรก์ารกีฬาและการออกก าลังกาย (วท.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320127   นายจักรพงษ์ ยศพิมพ์ 1   โรงเรียนแก่นนครวทิยาลัย จ.ขอนแก่น

6320184   นายเด็ดดวง วงษ์สวสัดิ์ 2   โรงเรียนกุดดินจ่ีพิทยาคม จ.หนองบวัล าภู
6320226   นายเสกสันต์  ชาลีงาม 3   โรงเรียนบงึกาฬ จ.บงึกาฬ

6320229   นายปรวตัร อัคจันทร์ 4   โรงเรียนแวงน้อยศึกษา จ.ขอนแก่น

6320233   นายธราดล สอนวเิศษ 5   โรงเรียนบงึกาฬ จ.บงึกาฬ

6320240   นายนลณราช ชาช านาญ 6   โรงเรียนบงึกาฬ จ.บงึกาฬ
6320333   นายเสฏฐวฒิุ ตุงคนาคร 7   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย

6320391   นายพิสิทธิ์พงษื บญุยืด 8   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320665   นายธีรดนย์ ยมโคตร 9   โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น

6320703   นางสาวกัญญารัตน์ ชัยนรานนท์ 10   โรงเรียนพระพุทธบาทวทิยาคม จ.หนองคาย
6320745   นายอิสระ ภูศรี 11   โรงเรียนบา้นท่ามะปรางวทิยา จ.สระบรีุ

6320783   นายภานุวฒัน์ รสโสดา 12   โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น

6320817   นายธนรัฐ รัตนภักดี 13   โรงเรียนท่าล่ีวทิยา จ.เลย

6320851   นายจรัลชัย ขวญัประเสริฐ 14   โรงเรียนบา้นไผ่พิทยาคม จ.ขอนแก่น
6320991   นายกอบชัย อุ่นแก้ว 15   โรงเรียนภูเรือวทิยา จ.เลย

6321006   นายธีรวฒัน์ อินพินิจ 16   โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา จ.เลย

6321034   นางสาวกนกวรรณ  เอกรักษา 17   โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น

จ านวนท้ังส้ิน 17 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320012   นางปรียา พลผา 1   โรงเรียนพานพร้าว จ.หนองคาย

6320043   นายสุทธิพร ชมภูทอง 2   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย จ.เลย
6320338   นายฉัตรมงคล พรประทุม 3   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย จ.เลย

6320579   นายวรวทิย์ ครุนันท์ 4   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย จ.เลย

6320931   นางสาวรุจรว ีมูลถวลิ 5   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 5 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320017   นายอัษฎาวฒุ พนาพนม 1   วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จ.อุดรธานี

6320022   นางสาวชนกานต์ สินตะกูด 2   โรงเรียนท่าคันโทวทิยาคาร จ.กาฬสินธุ์
6320095   นางสาวปาริตา จันทร์เกิน 3   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวดัเลย จ.เลย

6320114   นางสาวอภิชญา สายค าดี 4   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320182   นางสาววนิดา วฒันาสุข 5   โรงเรียนท่าบอ่ จ.หนองคาย

6320282   นางสาวนิธินาฏ กองแก้ว 6   โรงเรียนชุมแพวทิยายน จ.ขอนแก่น
6320450   นายกุศล ใจลิน 7   โรงเรียนศรีจันทร์วทิยาคม รัชมังคลาภิเษก จ.เพชรบรูณ์

6320485   นางสาวนริศา มุ่งกลาง 8   โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา จ.เลย

6320604   นางสาวสุวนันท์ หารสงคราม 9   โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร จ.หนองคาย

6320615   นางสาวธนัญญา  เพ็ญสุวรรณ์ 10   โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร จ.หนองคาย
6320629   นางสาวศิระประภา เหล่าบวัลี 11   โรงเรียนหนองเรือวทิยา จ.ขอนแก่น

6320647   นางสาววาสนา หินะสุทธิ์ 12   โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จ.อุดรธานี

6320720   นางสาวณฐัธิดา สีพันบญุ 13   โรงเรียนภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

6320721   นางสาวนภสร ชินค า 14   โรงเรียนภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
6320728   นางสาวมณฑาภรณ ์ดีกุดเรือ 15   โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320788   นางสาววรภรณ ์ดลกุล 16   โรงเรียนหนองเรือวทิยา จ.ขอนแก่น

6320808   นางสาวรังสิมา ดีสุข 17   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320849   นางสาวศิรินภา ศรีค า 18   โรงเรียนท่าบอ่ จ.หนองคาย
6320861   นายกฤษศักดิ์ ผาโคตร 19   โรงเรียนท่าล่ีวทิยา จ.เลย

6320891   นางสาววรรณวสิา เหล่ียมดี 20   โรงเรียนนาจานศึกษา จ.ขอนแก่น

6320974   นางสาวกุสุมาวรรณ จันทร์เทพ 21   วทิยาลัยเทคโนโลยีพิชญบณัฑิต จ.หนองบวัล าภู

6320996   นางสาวบษุบง อยูพิ่พัฒน์ 22   โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู
6321021   นางสาวนุชนาถ ไชยพรมมา 23   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 23 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

13403 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320062   นางสาวจารุนิภา ผาสุข 1   โรงเรียนหทัยคริสเตียน จ.เลย

6320085   นางสาวพรรณสิา ผลทิพย์ 2   โรงเรียนโคกคอนวทิยาคม จ.หนองคาย
6320153   นางสาวอารียา พรมอ่อน 3   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320264   นางสาวศิริพร อ่อนศิริ 4   โรงเรียนผาอินทร์แปลงวทิยา จ.เลย

6320461   นางสาวอริสา พุทธาวนัดี 5   โรงเรียนสันติวทิยาสรรพ์ จ.เลย

6320462   นางสาวเนตรนภา สาธิรักษ์ 6   โรงเรียนสันติวทิยาสรรพ์ จ.เลย
6320628   นางสาววรรณพร สอนจ้อย 7   โรงเรียนหนองเรือวทิยา จ.ขอนแก่น

6320651   นางสาวจันทิรา สามารถ 8   โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320872   นางสาวธราธิป พรมทอง 9   โรงเรียนเชียงกลมวทิยา จ.เลย

6321004   นายธีรภัทร สิมมาตั้น 10   โรงเรียนหนองหานวทิยา จ.อุดรธานี

จ านวนท้ังส้ิน 10 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

13405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร (ศศ.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320165   นายกิตติพงษ์ กองพอด 1   โรงเรียนเชียงกลมวทิยา จ.เลย

6320554   นางสาวประพาพร ค าภูกุล 2   โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู
6320820   นางสาวนภัสวรรณ อารยะศิลปธร 3   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย

6320971   นางสาวจิรวดี เฉลิมรัฐ 4   โรงเรียนภูหลวงวทิยา จ.เลย

6321000   นางสาวญาณจัฉรา ชานุชิต 5   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 5 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320080   นางสาวศลิษา เกษทองมา 1   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6321012   นางสาวทิพรัตน์ กองไธสง 2   โรงเรียนเทศบาล5  บา้นหนองผักก้าม จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 2 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

13408 : การท่องเท่ียวและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320001   นางสาวเมธิกา จันศรีอ่อน 1   โรงเรียนภูเรือวทิยา จ.เลย

6320004   นางสาวนิตยา ทิทา 2   โรงเรียนหทัยคริสเตียน จ.เลย
6320032   นางสาวอาริษา มีมูล 3   โรงเรียนเขาแก้ววทิยาสรรพ์ จ.เลย

6320045   นางสาวศิริพร ถิน่ถาน 4   โรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณโุลก

6320136   นางสาวปภัสสร สุภารมย์ 5   โรงเรียนชุมแพพิทยาคม จ.ขอนแก่น

6320292   นางสาววนาลี บญุภูมิ 6   โรงเรียนท่าบอ่ จ.หนองคาย
6320316   นางสาวรดานาฏ แม่นม่ัน 7   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จ.กรุงเทพมหานคร

6320606   นางสาวถิรดา ชาวยศ 8   โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ ์จ.หนองคาย

6320726   นางสาวอรพรรณ นาจะรวย 9   โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320730   นายธวชัชัย หอมสมบตัิ 10   โรงเรียนสันติวทิยาสรรพ์ จ.เลย
6320750   นางสาวอภิญญา สุขมีศรี 11   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320807   นางสาวสุพัตรา วจิิตรปญัญา 12   โรงเรียนวงัทรายขาววทิยา จ.เลย

6320885   นางสาวกนกพร  แสนพุฒ 13   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสัง จ.หนองบวัล าภู

จ านวนท้ังส้ิน 13 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

14201 : การบัญชี (บธ.บ.4 ป)ี(รบัอนุฯ/ปวส./เทียบเท่า)

สถานศกึษา

6320054   นางสาวจิรัชญา อินนุรักษ์ 1   วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย

6320371   นางสาวครองขวญั ไชยวรรณ 2   วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
6320819   นางสาวนันทพร ววิรรธนกุลรติ 3   วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย

6320907   นางสาวกุลจิรา กิตติกมลพันธุ์ 4   วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 4 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

14203 : การจัดการ (บธ.บ.4 ปี)(รบัอนุฯ/ปวส./เทียบเท่า)

สถานศกึษา

6320367   นายอนุกรณ ์ค ามุงคุณ 1   วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อีเทค) จ.ชลบรีุ

จ านวนท้ังส้ิน 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

14204 : คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ (รบัอนุฯ,ปวส./เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320178   นางสาววรดา มะบบัผา 1   วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย

6320277   นายรัตนศักดิ์ โยธี 2   วทิยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี จ.อุดรธานี
6320794   นางสาวสุรีพร พฤกษา 3   วทิยาลัยเทคนิคบงึกาฬ จ.

6320999   นายสุทธิพงษ์ โกษาจันทร์ 4   วทิยาลัยการอาชีพด่านซ้าย จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 4 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

14401 : การบัญชี (บธ.บ.4 ป)ี(รบั ม.6/เทียบเท่า)

สถานศกึษา

6320019   นางสาวพัณนิดา ศรีเตชะ 1   โรงเรียนภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

6320048   นางสาวเปรมฤดี ดาศรี 2   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย
6320148   นายธีระวฒัน์ ศรีสวสัดิ์ 3   โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบวัล าภู

6320181   นางสาวศศิกานต์ โสระสิงห์ 4   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320278   นางสาวพรทิพย์ สังฆหาร 5   โรงเรียนบา้นขามพิทยาคม จ.หนองบวัล าภู

6320325   นางสาวพรพรรณ ดอใจ 6   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
6320330   นางสาวสุภาภรณ ์แสงขาว 7   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย

6320500   นางสาวอรยา หมู่หาญ 8   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวดัเลย จ.เลย

6320539   นางสาวกรรณกิาร์ โกษาจันทร์ 9   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320544   นางสาวปวณีธ์ิดา เนตรแสงศรี 10   โรงเรียนนาแห้ววทิยา จ.เลย
6320545   นางสาวสุธิดา บาริศรี 11   โรงเรียนนาแห้ววทิยา จ.เลย

6320725   นางสาวศศิประภา เนธิบตุร 12   โรงเรียนภูเรือวทิยา จ.เลย

6320777   นางสาวชลธิชา หล้าแหล่ง 13   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น

6320786   นางสาวอินทิราพร ทะริยะ 14   โรงเรียนหนองเรือวทิยา จ.ขอนแก่น
6320949   นางสาวรัชฎาพร วงศ์พยัคฆ์ 15   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320951   นางสาวปวณีสั บญุเติม 16   โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

6320998   นางสาวสุกัญญา ศรีคุณ 17   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6321044   นางสาวชลธิชา มีบญุ 18   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จ.อุดรธานี
6321061   นางสาวเกวลิน ขันลุน 19   โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ

จ านวนท้ังส้ิน 19 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

14402 : การตลาด (บธ.บ.4 ป)ี(รบั ม.6/เทียบเท่า)

สถานศกึษา

6320180   นายปธานิน เบา้มงคล 1   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320666   นางสาวอรนภา เมืองซอง 2   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
6320886   นางสาวกัลยา จันทวงค์ 3   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320920   นางสาวอรว ี แสงเสน 4   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู

จ านวนท้ังส้ิน 4 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

14403 : การจัดการ (บธ.บ.4 ปี)(รบั ม.6/เทียบเท่า)

สถานศกึษา

6320013   นางสาวขัติยานี ห่อศรี 1   โรงเรียนพานพร้าว จ.หนองคาย

6320051   นางสาวอาริตา จันทร์ดง 2   โรงเรียนเหมืองแบง่วทิยาคม จ.เลย
6320070   นางสาวประภัสสร เอ้ียงชะอุ่ม 3   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพัฒนานิคม จ.ลพบรีุ

6320228   นางสาวสิรินภัสสร พรมเมือง 4   วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ

6320253   นางสาววรางคณา ชัยบตุร 5   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320576   นางสาวหทัยชนก ศรีบริุนทร์ 6   โรงเรียนภูเรือวทิยา จ.เลย
6320869   นางสาวเพชรลดา นิลนามมะ 7   โรงเรียนเชียงกลมวทิยา จ.เลย

6320898   นางสาวปาริสา ขุนศรี 8   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320916   นางสาววปิณาลี  จันทร์ตาสุข 9   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320952   นางสาวกนกพร จ ารูญศิริ 10   โรงเรียนท่าล่ีวทิยา จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 10 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

14404 : คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ (บธ.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320009   นายธนพัต คตธมาตย์ 1   วทิยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย

6320101   นางสาวมลธิดา โสประดิษฐ์ 2   วทิยาลัยการอาชีพด่านซ้าย จ.เลย
6320359   นางสาวอรัญญา สมบตัิพรม 3   วทิยาลัยการอาชีพศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล าภู

6321026   นายเจตนิพิฐ ศรีแสงรัตน์ 4   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6321051   นางสาวสายปา่น สิงห์ดา 5   โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จ.เพชรบรูณ์

จ านวนท้ังส้ิน 5 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320010   นางสาวสุวจิิตรา ยะสีดา 1   โรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม จ.เลย

6320158   นางสาวณฐักานต์ สมบรูณ์ 2   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
6320159   นางสาวณฏัฐนิช โสภา 3   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย

6320349   นางสาวนุกาวรรณ พันธุตา 4   โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย

6320501   นางสาวสุวรรณา โมลา 5   วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย

6320502   นายฤทธิ์ศักดิ์ ศิริเลิศจารุกุล 6   วทิยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย
6320587   นางสาวชนาพร ลามค า 7   โรงเรียนศรีวไิลวทิยา จ.บงึกาฬ

6320644   นางสาววลัวกิา สระทองบอ้ง 8   โรงเรียนสันติวทิยาสรรพ์ จ.เลย

6320930   นายเนติพล  มีตา 9   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320934   นายเศรษฐศาสตร์ แจ่มทิม 10   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
6320939   นายธนันดร ใจค า 11   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย จ.เลย

6320946   นางสาวอัญชลี ลุนะหา 12   โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา จ.เลย

6321039   นางสาวปวณีา แขมภูเขียว 13   โรงเรียนโนนคูณวทิยาคาร รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ

จ านวนท้ังส้ิน 13 คน
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รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

14407 : การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320957   นายศิระวฒิุ เลิศฤทธิ์ 1   โรงเรียนกุดขอนแก่นวทิยาคม จ.ขอนแก่น

จ านวนท้ังส้ิน 1 คน

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร ) 24/04/63 18:38  หน้า 35/ 40



ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

15401 : รฐัประศาสนศาสตร ์(รป.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320008   นายธนโชติ ต้นกันยา 1   โรงเรียนชุมแพพิทยาคม จ.ขอนแก่น

6320040   นางสาวสุจิตรา บตุรโคตร 2   โรงเรียนเชียงกลมวทิยา จ.เลย
6320109   นางสาวปรีชญา มูลชุมภู 3   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320110   นางสาวณฐัริญา โสมค า 4   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320112   นางสาวศศิวมิล เอกสามารถ 5   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320198   นางสาวยลดา สามารถ 6   โรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม จ.ขอนแก่น
6320272   นางสาวพรพรรณ ชุมอภัย 7   โรงเรียนบา้นขามพิทยาคม จ.หนองบวัล าภู

6320288   นางสาวขวญัชนก วรการพงศ์ 8   โรงเรียนฝางวทิยายน จ.ขอนแก่น

6320402   นางสาวอุทุมพร มณแีฮด 9   โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา จ.นครปฐม

6320444   นายวษิณศุาสตร์  พระดาศรี 10   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู
6320455   นางสาวสุพัตรา พักโสภา 11   โรงเรียนซ ายางวทิยายน จ.ขอนแก่น

6320528   นางสาวบษุชญา แก้วสุวรรณ์ 12   โรงเรียนเอราวณัวทิยาคม จ.เลย

6320559   นางสาวธัญมน โพธิพรม 13   โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา จ.เลย

6320567   นางสาวญาณศิา พนอมศาสตร์ 14   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จ.หนองคาย
6320598   นายสุชาติ น้อยตรีมูล 15   โรงเรียนผาอินทร์แปลงวทิยา จ.เลย

6320710   นายภานุวฒัน์ แก้วพิภพ 16   โรงเรียนหนองหินวทิยาคม จ.เลย

6320784   นางสาววยิะดา โนนฤชา 17   โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น

6320790   นางสาวปาณติา ศรีแก้ว 18   โรงเรียนหนองเรือวทิยา จ.ขอนแก่น
6320840   นางสาวจิราพร ทองคนทา 19   โรงเรียนโนนกอกวทิยา จ.ชัยภูมิ

6320913   นางสาวพรจิตรา ตันแดง 20   โรงเรียนหนองหานวทิยา จ.อุดรธานี

6320938   นางสาวชลธิชา  สุเภาแสน 21   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320987   นางสาวสุดารัตน์ ลาอ่อน 22   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
6321003   นายภมิน  สารวงษ์ 23   วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย

6321049   นางสาวจิรประภา ชาวผาตั้ง 24   โรงเรียนพระพุทธบาทวทิยาคม จ.หนองคาย

จ านวนท้ังส้ิน 24 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

16401 : นิติศาสตร ์(น.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320034   นางสาวจุฑาทิพย์ บวัมาศ 1   โรงเรียนเทศบาล 1 (ส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาลอุปถัมภ)์ จ.ขอนแก่น

6320041   นายอิทธิชัย ยศพิมพ์ 2   โรงเรียนภูเรือวทิยา จ.เลย
6320434   นายสุวตัร สิงห์น้อย 3   โรงเรียนเกษตรสมบรูณว์ทิยาคม จ.ชัยภูมิ

6320452   นางสาวกิตติยา  มะลิสิงห์ 4   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320460   นางสาวภาวณิ ีนันทพล 5   วทิยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) จ.ขอนแก่น

6320552   นางสาวรินลดา นันทะศรี 6   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
6320705   นายรณชัย บตุรเพลิง 7   โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา จ.เลย

6320822   นางสาวสุกัญญา เบา้ทุมมา 8   โรงเรียนเอราวณัวทิยาคม จ.เลย

6320835   นางสาวเกษรินทร์ แสนสุข 9   โรงเรียนสันติวทิยาสรรพ์ จ.เลย

6320836   นางสาวปภาวรินทร์ เถาดมฆ 10   วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี จ.อุดรธานี
6320922   นางสาวศริฌา ยอดสง่า 11   โรงเรียนแวงใหญว่ทิยาคม จ.ขอนแก่น

6320990   นายนีติภูมิ  ชาวข าแก 12   โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 12 คน
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รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

17401 : เทคโนโลยโียธา (ทล.บ.4 ป)ี(รบั ม.6/เทียบเท่า)

สถานศกึษา

6320105   นายพรรฆวตั โชติพูล 1   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320883   นางสาวณฐัชยา ดวงตาเวยีง 2   โรงเรียนนาด้วงวทิยา จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 2 คน
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รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

18401 : นิเทศศาสตร ์(นศ.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320379   นายอนุชา หล้าเสน่ห์ 1   โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา จ.เลย

6320914   นางสาวพรสวรรค์ วรินทรา 2   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
6320948   นางสาวณฐัธิดา แก้วเมืองกลาง 3   โรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 3 คน
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รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

19401 : เศรษฐศาสตร ์(ศ.บ.4 ป)ี

สถานศกึษา

6320561   นางสาวญาสุมินทร์ สุชัยยะ 1   โรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม จ.เลย

6320829   นายกิตติพศ รามศิริ 2   โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 2 คน
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