
ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรับนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

11401 : การศกึษาปฐมวัย (ค.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320058   นางสาวธีรดา พรสุขศิริ 1   โรงเรียนผาอินทร์แปลงวทิยา จ.เลย

6320061   นางสาวทิชากร กองดี 2   โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู
6320065   นางสาวขวญัฤทัย บริบรูณ์ 3   โรงเรียนหทัยคริสเตียน จ.เลย

6320074   นางสาวสิริรัตน์ ราชค า 4   โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย

6320082   นางสาวปยิะวรรณ ตางจงราช 5   โรงเรียนผาอินทร์แปลงวทิยา จ.เลย

6320086   นางสาววรรณนิสา มุลที 6   โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย
6320088   นางสาวอรอุมา หารินไสล 7   โรงเรียนน  าสวยวทิยา จ.หนองคาย

6320091   นางสาวสุดารัตน์ จันทร์หอม 8   โรงเรียนบวัลาย จ.นครราชสีมา

6320107   นางสาวปนัดดา นาคแจ่ม 9   โรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร จ.หนองคาย

6320125   นางสาวอลิษา ซิวสารี 10   โรงเรียนวงัทรายขาววทิยา จ.เลย
6320126   นางสาวพรสุดา แพนชัย 11   โรงเรียนวงัทรายขาววทิยา จ.เลย

6320152   นางสาวศศิธร โต๊ะละแบสลาม 12   โรงเรียนภูพระบาทวทิยา จ.อุดรธานี

6320218   นางสาวสุภาพร พลาศรี 13   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320235   นางสาวกนกกร ด้วงแพง 14   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู
6320245   นางสาวณัฐฐิการณ์ แสนสุรินทร์ 15   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320249   นางสาวอัมภิกา ศิริสุทธ์ 16   โรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร จ.หนองคาย

6320266   นางสาวรัชนีกร ผาสุข 17   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320276   นางสาววภิาวดี อุปนันท์ 18   โรงเรียนชนบทศึกษา จ.ขอนแก่น
6320281   นางสาวสุวนันท์ ศรีมุงคุณ 19   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320285   นางสาวปฐมาวดี ปรีชา 20   โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จ.บงึกาฬ

6320287   นางสาวอาภัสรา อภัย 21   โรงเรียนบงึกาฬ จ.บงึกาฬ

6320299   นางสาววภิาพร อุดทา 22   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู
6320304   นางสาวธัญญา โสดามา 23   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320340   นางสาวสุดารัตน์ ใจเอื อ 24   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย

6320345   นางสาวสุริชา คันรี 25   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จ.อุดรธานี

6320351   นางสาวจามจุรี วงัคีรี 26   โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย
6320352   นางสาววรพรรณ จันทศร 27   โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา จ.เลย

6320353   นางสาวไอรดา ตันตุลา 28   โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา จ.เลย

6320355   นางสาวพัชรินทร์ วงัคีรี 29   โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา จ.เลย

6320382   นางสาวพรรณิภา ปราณี 30   โรงเรียนท่าบอ่ จ.หนองคาย
6320387   นางสาวอลิษา ทองเคน 31   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จ.อุดรธานี

6320392   นางสาวณัฐกานต์ ค าสวสัดิ์ 32   โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น

6320405   นางสาวศิริลักษณ์ เหมืองทอง 33   โรงเรียนบงึกาฬ จ.บงึกาฬ

6320419   นางสาวพิมพิลา ดอนมา 34   โรงเรียนบา้นแฮดศึกษา จ.ขอนแก่น
6320439   นางสาวประภาพร ตะโนนทอง 35   โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น

6320440   นางสาวปิ่นรัตน์ เปล่ียนทัด 36   โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู
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รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรับนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
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11401 : การศกึษาปฐมวัย (ค.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320447   นางสาววรดา บคุรกง 37   โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น

6320449   นางสาวลลิตา นรสาร 38   โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จ.อุดรธานี
6320454   นางสาวสิริมา ศรีโพธิ์ 39   โรงเรียนแวงน้อยศึกษา จ.ขอนแก่น

6320459   นางสาวกุนลณัฐ สีลานนท์ 40   โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320482   นางสาววไิลลักษณ์ ธัญญประกอบ 41   โรงเรียนสันติวทิยาสรรพ์ จ.เลย

6320484   นางสาวอารีญา พรมมาสิทธิ์ 42   โรงเรียนเทศบาล5  บา้นหนองผักก้าม จ.เลย
6320498   นางสาวชนกนันท์ ภูมิกระจาย 43   โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จ.อุดรธานี

6320504   นายปรมัตถ์ สาวยิะ 44   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย

6320505   นางสาวน  าฝน พลดงนอก 45   โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จ.บงึกาฬ

6320506   นางสาวสุนิสา ขุนสอน 46   โรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ จ.หนองบวัล าภู
6320523   นางสาวชุลีพร ธรรมกุล 47   โรงเรียนพระธาตุหนองสามหม่ืน จ.ชัยภูมิ

6320537   นางสาวปยิะมาต พันสนิท 48   โรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม จ.เลย

6320538   นางสาวสุพัตรา พงษ์สนิท 49   โรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม จ.เลย

6320547   นางสาวเบญจวรรณ สุขันธ์ 50   โรงเรียนบา้นขามพิทยาคม จ.หนองบวัล าภู
6320572   นางสาวอังคณา สาริยา 51   โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา จ.เลย

6320600   นางสาวกมลทิพย์ วบิลูย์กุล 52   โรงเรียนดงหลวงวทิยา จ.มุกดาหาร

6320602   นางสาวสรณ์สิริ สิทธิชัย 53   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร

6320603   นางสาวนุชนาฏ ส าราญ 54   โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน จ.ขอนแก่น
6320609   นางสาวสุนิษา ชัยหานาม 55   โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น

6320613   นางสาวขวญัจิรา เหลาท า 56   โรงเรียนหนองเรือวทิยา จ.ขอนแก่น

6320630   นางสาวนาฎลัดดา มูลพลึก 57   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320634   นายพฤฒินันท์ มาตย์นอก 58   โรงเรียนหนองสองห้องวทิยา จ.ขอนแก่น
6320654   นางสาวปริยะธิดา ราค า 59   โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย

6320657   นางสาวขวญัชนก หาสมบตัิ 60   โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น

6320689   นางสาวจีรวดี ศิริล้า 61   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320697   นางสาวศศิกานต์ เพ็งมา 62   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
6320751   นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์ดอกไม้ 63   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320771   นางสาวสุธาสินี หล่ าแขก 64   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น

6320774   นางสาวขวญัฤทัย บพิุ 65   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น

6320778   นางสาวนฤมล ซุยโพธิ์น้อย 66   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
6320792   นางสาวอารยา แสนโบราณ 67   โรงเรียนหนองเรือวทิยา จ.ขอนแก่น

6320805   นางสาวณัชนันญา นาคจินดา 68   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น

6320806   นางสาวจิตรา ชาญวชัิย 69   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น

6320809   นางสาวอริสรา ละมูล 70   โรงเรียนหนองบวัแดงวทิยา จ.ชัยภูมิ
6320825   นางสาวพิมพิศา บรีุรักษา 71   โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา จ.เลย

6320842   นางสาวทิพย์ประภา รัฐจางวาง 72   โรงเรียนหนองหานวทิยา จ.อุดรธานี
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รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรับนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
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สถานศกึษา

6320862   นางสาวสุมินตรา พระศรี 73   โรงเรียนหนองเรือวทิยา จ.ขอนแก่น

6320881   นางสาวกิติยาพร ฐานะ 74   โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ จ.อุดรธานี
6320911   นางสาวศศิกานต์ มงคล 75   โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม จ.หนองคาย

6320917   นางสาวจิรภิญญา โสภา 76   โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน จ.ขอนแก่น

6320935   นางสาวจิราภรณ์ เอกวงษ์ 77   โรงเรียนบา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

6320967   นางสาวปวนัรัตน์ จันทร์โทศรี 78   โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
6320980   นางสาวอพัชชา สวสัดิ์ 79   โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ

6321016   นางสาวรัชนีกรณ์ มะโนสุข 80   โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6321040   นางสาวกัญญาภัทร ศรีแดน 81   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 81 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรับนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

11404 : ภาษาไทย (ค.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320036   นางสาวศิริโสภา ผุยมาตย์ 1   โรงเรียนเขาแก้ววทิยาสรรพ์ จ.เลย

6320038   นางสาวรวพิร บญุเรือน 2   โรงเรียนเทศบาล 1 (ส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาลอุปถัมภ์) จ.ขอนแก่น
6320059   นางสาวสุพรรษา กุตัน 3   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320090   นางสาวจิตตรา พันธ์สนิท 4   โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ

6320096   นางสาววริศรา สายวงค์ค า 5   โรงเรียนท่าล่ีวทิยา จ.เลย

6320100   นางสาวสุนิดา สุวรรณชัย 6   โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย
6320111   นางสาวปวนัรัตน์ ชัยวเิศษ 7   โรงเรียนสันติวทิยาสรรพ์ จ.เลย

6320113   นางสาวสุพัตรา ไชยรถ 8   โรงเรียนฝ่ังแดงวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320143   นายศุภชัย นามนัย 9   โรงเรียนโนนหันวทิยายน จ.ขอนแก่น

6320155   นางสาวพีรชญา บตุรพรม 10   โรงเรียนภูเรือวทิยา จ.เลย
6320156   นางสาวฉัตรสุดา เสมอตัว 11   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320201   นายณัฐวฒิุ แสนเย็น 12   โรงเรียนน  าพองศึกษา จ.ขอนแก่น

6320247   นางสาวอธิมาตร หม่ันค านวน 13   โรงเรียนค าแคนวทิยาคม จ.ขอนแก่น

6320259   นางสาวสิริลักษณ์ มณเฑียรทอง 14   โรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ จ.หนองบวัล าภู
6320273   นางสาวอัชราพร บญุสูงเนิน 15   โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320297   นางสาวชญาดา อาจแก้ว 16   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320332   นางสาวศิวพร เกษทองมา 17   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320344   นางสาวสุพัฒตรา พลดงนอก 18   โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม จ.หนองบวัล าภู
6320361   นางสาวสุพรรณษา เพ็งอังคาร 19   โรงเรียนคอนสารวทิยาคม จ.ชัยภูมิ

6320374   นายอัศวนิ ลาสา 20   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320390   นางสาวภัทราพร สัตยากุล 21   โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น

6320393   นางสาวสิริวมิล นนทะน า 22   โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย
6320409   นางสาวสุชญาน์ ดีรักษา 23   โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320410   นางสาวสุวรรณวลี ปกัชัยภูมิ 24   โรงเรียนพิริยาลัยจังหวดัแพร่ จ.แพร่

6320424   นางสาวอานิสา แสนลา 25   โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น

6320457   นางสาวจิรัชญา เนตรแสงสี 26   โรงเรียนพระแก้วอาสาวทิยา จ.เลย
6320466   นางสาวอรยา ชินนะ 27   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320481   นายภูวนาท ค าสุข 28   โรงเรียนหนองหินวทิยาคม จ.เลย

6320488   นางสาววริศรา สายวงค์ค า 29   โรงเรียนท่าล่ีวทิยา จ.เลย

6320531   นางสาวปริมประภา วรรณชัย 30   โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย
6320534   นางสาวเจตสุภา ศรีมันตะ 31   โรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม จ.เลย

6320535   นางสาวเบญ็จมาศ พันสนิท 32   โรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม จ.เลย

6320573   นางสาวพิมลศิริ ดีม่ัน 33   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จ.อุดรธานี

6320575   นางสาววาศิตา กอโพธิ์ศรี 34   โรงเรียนสังคมวทิยา จ.หนองคาย
6320582   นางสาวนุชสรา สมุทรชัย 35   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320583   นางสาวพัชริดา เดชพลมาตย์ 36   โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา จ.หนองคาย
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6320593   นางสาวนงนภัส นนทะโคตร 37   โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา จ.เลย

6320607   นางสาวชลดา จิตรนอก 38   โรงเรียนหนองสองห้องวทิยา จ.ขอนแก่น
6320620   นางสาวอภิญญา สีทาทุม 39   โรงเรียนพิชญบณัฑิต จ.หนองบวัล าภู

6320632   นางสาวเรือนแก้ว ดาเชิงเขา 40   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

6320637   นางสาวสุจิตตรา  สมบรูณ์ 41   โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย

6320642   นางสาวศิริลักษณ์คณา ค าชา 42   โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
6320643   นางสาวเบญจมาพร  ทัง่ถิน 43   โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย จ.เลย

6320648   นางสาวบษุยกาญจน์ โสภาเลิศ 44   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

6320724   นางสาวเกสรา ศรีบริุนทร์ 45   โรงเรียนภูเรือวทิยา จ.เลย

6320729   นางสาวอริสรา เหลาปญัญา 46   โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู
6320738   นายวชัรพงษ์ สุวรรณชาติ 47   โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา จ.เลย

6320756   นายเทวา ขวญัพัก 48   วทิยาลัยการอาชีพวงัสะพุง จ.เลย

6320759   นางสาวนัฐวภิา สุขันต์ 49   โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320764   นางสาวรัตนาภรณ์ โยธะมาตย์ 50   โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
6320769   นางสาวชนิตา ค าแพงศรี 51   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น

6320787   นายภัทรพล ผานาค 52   โรงเรียนหนองเรือวทิยา จ.ขอนแก่น

6320789   นางสาวญาสุมินทร์ สายส าโรง 53   โรงเรียนหนองเรือวทิยา จ.ขอนแก่น

6320839   นางสาวณัฐริกา ทรงภัยเดช 54   โรงเรียนปากชมวทิยา จ.เลย
6320874   นายศรชัย เฮ้ากอก 55   โรงเรียนเกษตรสมบรูณ์วทิยาคม จ.ชัยภูมิ

6320875   นางสาวภัทรวรินทร์ ชานนท์เมือง 56   โรงเรียนเกษตรสมบรูณ์วทิยาคม จ.ชัยภูมิ

6320876   นางสาวภัทรจิรา บริบรูณ์ 57   โรงเรียนเกษตรสมบรูณ์วทิยาคม จ.ชัยภูมิ

6320880   นางสาวอรัญญา กิดนาม 58   โรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร จ.หนองคาย
6320890   นางสาวจันทกานต์  บตุรจันทร์ 59   โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จ.บงึกาฬ

6320893   นางสาวรัชฎาพร โสภาค า 60   โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จ.อุดรธานี

6320923   นางสาวอาทิตยา ท้าวบญุชู 61   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320924   นางสาวสุภัทรตรา กลาดเกล่ือน 62   โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง
6320954   นางสาวพรนภา อ่อนละมุล 63   โรงเรียนบา้นดุงวทิยา จ.อุดรธานี

6320955   นางสาวเขมมิกา  หุน่ธานี 64   โรงเรียนเวยีงวงกตวทิยาคม จ.ขอนแก่น

6320966   นางสาววยิดา แวดสา 65   โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320968   นายชัยณรงค์ ลาภไพศาล 66   โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
6320986   นางสาวอัจฉราวรรณ ดวงกลาง 67   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6321014   นางสาวกมลวรรณ กันไชย 68   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6321020   นายสกลวรรธน์ อู่เหล็ก 69   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น

6321024   นางสาวรัฐตินันท์ รัตนวงศ์ 70   โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
6321032   นางสาววชัราภรณ์ ก าเนิดขอนแก่น 71   โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น

6321036   นางสาวปรียาภรณ์ กุลแก้ว 72   โรงเรียนพิชญบณัฑิต จ.หนองบวัล าภู
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6321048   นางสาวหยาดฟ้า นาหัวดง 73   โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น

6321055   นางสาวนัฐวภิา   สุขันต์ 74   โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู

จ านวนท้ังส้ิน 74 คน
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6320128   นางสาวธิดารัตน์ ศรีกลับ 1   โรงเรียนหนองหินวทิยาคม จ.เลย

6320157   นายรชต ทองมี 2   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
6320174   นายอนุชิต  ร่องจิก 3   โรงเรียนภูเรือวทิยา จ.เลย

6320223   นายนัฐพงษ์ ไพศาล 4   โรงเรียนศรีชมภูวทิยา จ.หนองคาย

6320242   นายพงษ์พณิชย์ ทนุพงษ์ 5   โรงเรียนบงึกาฬ จ.บงึกาฬ

6320324   นางสาวจรรยาพร อินทะศรี 6   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
6320331   นางสาวอัญชลิกา กรมทอง 7   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย

6320347   นายอัครเดช วเิศษสัย 8   วทิยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย

6320368   นางสาวเยาวณี ศรีบริุนทร์ 9   โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา จ.เลย

6320370   นางสาวพรรณพา สีแสนตอ 10   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู
6320411   นายพิชิต แสงจันทร์ 11   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320421   นางสาวกุลธิดา ทองเกลียว 12   โรงเรียนหนองววัซอพิทยาคม จ.อุดรธานี

6320422   นางสาวเพชรี อินทรฤทธิ์ 13   โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น

6320446   นางสาวอรณิชา ริพิมพ์ 14   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู
6320465   นางสาวกัญญารัตน์ ไชยสงค์ 15   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320486   นางสาวกุลธิดา ภูจาด 16   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย

6320514   นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์งาม 17   โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น

6320536   นางสาวศุภาวรรณ ปญัญาสิม 18   โรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม จ.เลย
6320551   นางสาวสุจิตรา บญุมานาง 19   วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ จ.ชลบรีุ

6320569   นายสนธยา มีมาดี 20   โรงเรียนสังคมวทิยา จ.หนองคาย

6320584   นางสาวนัฐวดี สุขันต์ 21   โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320614   นายธีรพงษ์ สอนสีแก้ว 22   โรงเรียนหนองเรือวทิยา จ.ขอนแก่น
6320674   นางสาวศิริญา เทพตาแสง 23   โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น

6320675   นางสาวชนิสรา สุจันทร์ 24   โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น

6320687   นางสาวอรปรียา วงค์ก่ า 25   โรงเรียนสวา่งแดนดิน จ.สกลนคร

6320690   นางสาววภิาวรรณ์ โยทองยศ 26   โรงเรียนภูเวยีงวทิยาคม จ.ขอนแก่น
6320691   นางสาววายุ โคตรสีกุล 27   โรงเรียนหนองแดงวทิโยดม จ.อุดรธานี

6320692   นางสาวเพลินพิศ สุวรรณธรรม 28   โรงเรียนแก้งคร้อวทิยา จ.ชัยภูมิ

6320693   นางสาวธิดารัตน์ ไชยวนั 29   โรงเรียนหนองเรือวทิยา จ.ขอนแก่น

6320701   นางสาวอรอุมา อัคคะ 30   โรงเรียนบา้นไผ่ จ.ขอนแก่น
6320702   นางสาวสุกัญญา กุลวงษ์ 31   โรงเรียนพระพุทธบาทวทิยาคม จ.หนองคาย

6320737   นายศราวธุ โสภาเลิศ 32   โรงเรียนสันติวทิยาสรรพ์ จ.เลย

6320765   นางสาวนัทธ์หทัย มาดี 33   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320767   นางสาวรุจิรา จินดาศักดิ์ 34   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
6320775   นางสาวศิริลักษณ์ ดาศักดิ์ 35   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น

6320785   นางสาวพัชราภรณ์ สะภา 36   โรงเรียนหนองเรือวทิยา จ.ขอนแก่น
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6320815   นางสาวสลิตตา โบราณ 37   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320827   นายอนุชา จันทร์หล่น 38   โรงเรียนเซิมพิทยาคม จ.หนองคาย
6320845   นายกิตติ สวสัดิรักษ์ 39   โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ

6320852   นางสาวพัดลดา  คันธพรม 40   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320867   นางสาวชลดา ยศจ ารัส 41   โรงเรียนเชียงกลมวทิยา จ.เลย

6320868   นางสาวสุทธิดา มูลที 42   โรงเรียนเชียงกลมวทิยา จ.เลย
6320870   นางสาวสุดารัตน์ เทพา 43   โรงเรียนเชียงกลมวทิยา จ.เลย

6320878   นายนพรัตน์ ดวงพรมยาว 44   โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320882   นายวรรณเฉลิม สมลือแสน 45   โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น

6320887   นางสาวศดานันท์ สิมมา 46   โรงเรียนนาแห้ววทิยา จ.เลย
6320900   นางสาวธิษะณาพร ยาวาปี 47   โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จ.อุดรธานี

6320918   นายตรีธายุทธ แซ่โค้ว 48   โรงเรียนกีฬาจังหวดัสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ

6320925   นางสาววรรณวภิา  วรรณไชย 49   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320941   นายภูมิศักดิ์ ค าเพชร 50   โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู
6320969   นายอดิศักดิ์ แก้ววงษ์ศา 51   โรงเรียนแก่นนครวทิยาลัย จ.ขอนแก่น

6320993   นายกุลพัชร น้อยอาษา 52   โรงเรียนแก้งคร้อวทิยา จ.ชัยภูมิ

จ านวนท้ังส้ิน 52 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรับนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

11406 : วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320097   นายศิรศักดิ์ ค ากันยา 1   โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย

6320163   นางสาวอลิสา วงันัน 2   โรงเรียนเชียงกลมวทิยา จ.เลย
6320164   นายอนุรักษ์ วนัเย็น 3   โรงเรียนเชียงกลมวทิยา จ.เลย

6320173   นายศุภวชิญ์  จ าปาบรีุ 4   โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น

6320219   นายพนมศักดิ์ วรรณชัย 5   โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสวา่ง จ.เลย

6320268   นางสาวจาฎพัจน์ ทัพธานี 6   โรงเรียนหนองหินวทิยาคม จ.เลย
6320320   นางสาวนิลาวลัย์ บตุรพรหม 7   โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา จ.เลย

6320339   นางสาวจันทกาญจน์ จุลทัศน์ 8   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย

6320373   นางสาวอาริษา มากเวยีง 9   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320383   นางสาวกฤติยา ประชามอญ 10   โรงเรียนเพชรวทิยาคาร จ.ชัยภูมิ
6320425   นางสาวชลธินันท์ มีมะจ า 11   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320432   นางสาวฐิติชญา เสนามนตรี 12   โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี

6320433   นายธีรวฒิุ สมโสภาพ 13   โรงเรียนเกษตรสมบรูณ์วทิยาคม จ.ชัยภูมิ

6320453   นางสาวปานหทัย ประวาระณา 14   โรงเรียนแวงน้อยศึกษา จ.ขอนแก่น
6320470   นางสาวไอลดา คามตะสีลา 15   โรงเรียนโคกยางวทิยา จ.สุรินทร์

6320472   นางสาวพรรณภัสษา เพียเพ็ง 16   โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320476   นางสาววราภรณ์ ทองแบบ 17   โรงเรียนภูหลวงวทิยา จ.เลย

6320495   นายพนมพร ลีกระจ่าง 18   โรงเรียนบา้นไผ่ จ.ขอนแก่น
6320519   นางสาวกิง่กาญจน์ ตู้ภูมิ 19   โรงเรียนคอนสารวทิยาคม จ.ชัยภูมิ

6320564   นางสาวลินนิภา รัตนประเสริฐ 20   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

6320577   นางสาวอัจฉริยา ชะชิกุล 21   โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ จ.อุดรธานี

6320585   นางสาวอินทุอร เหล่าจันทร์อัน 22   โรงเรียนห้วยเกิ งพิทยาคาร จ.อุดรธานี
6320592   นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีกาแกะ 23   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320663   นายกฤษณพงศ์ โยวะ 24   โรงเรียนบงึกาฬ จ.บงึกาฬ

6320670   นางสาวนันทนา วะเกิดเปม้ 25   โรงเรียนโนนคูณวทิยาคาร รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ

6320671   นางสาวอินทิรา เหล่าจันทร์อัน 26   โรงเรียนห้วยเกิ งพิทยาคาร จ.อุดรธานี
6320719   นางสาวนิราวลัย์ บ ารุงภักดี 27   โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320732   นางสาวอิสราภรณ์ สอนเต็ม 28   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320754   นางสาวสุพัฒศรา สุวรรณชัย 29   โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา จ.เลย

6320773   นางสาวสุพัตรา สามารถ 30   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
6320804   นางสาวปพิชญา จันพิรักษ์ 31   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320871   นางสาวดวงฤดี ศรีละ 32   โรงเรียนเชียงกลมวทิยา จ.เลย

6320879   นายนัฐวฒัน์ นามกันยา 33   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320902   นางสาวจุรีพร กลางนอก 34   โรงเรียนพิชญบณัฑิต จ.หนองบวัล าภู
6320905   นางสาวกิตติยาพร ไชยบวัแดง 35   โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย จ.เลย

6320919   นางสาวธีรติ ผิวข า 36   โรงเรียนหนองเรือวทิยา จ.ขอนแก่น
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรับนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

11406 : วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320945   นางสาวชลิตา สมบรูณ์เรศ 37   โรงเรียนพุทไธสง จ.บรีุรัมย์

6320959   นางสาวเพียงฤทัย กันยะวงค์หา 38   โรงเรียนท่าบอ่ จ.หนองคาย
6320975   นางสาวอลีนา แถวบญุมี 39   โรงเรียนภูหลวงวทิยา จ.เลย

6321028   นางสาวพัชราภา  นันทะผา 40   โรงเรียนเชียงกลมวทิยา จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 40 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรับนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

11407 : เคมี (ค.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320057   นางสาวนิรมล บตุรศิริ 1   โรงเรียนภูเวยีงวทิยาคม จ.ขอนแก่น

6320234   นางสาวชนมน คล  างาม 2   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
6320252   นายยุทธนา อ ามะลา 3   โรงเรียนอุทัยวทิยาคม จ.อุทัยธานี

6320260   นางสาวกุลธิดา ภูมิคอนสาร 4   โรงเรียนคอนสารวทิยาคม จ.ชัยภูมิ

6320404   นางสาวชลดา ขวญัหลาย 5   โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวทิยา รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ

6320451   นางสาวดุลยรัตน์ ลาภเกิด 6   โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
6320478   นางสาววริาวรรณ พันเงิน 7   โรงเรียนภูหลวงวทิยา จ.เลย

6320494   นายพงศภัค โสภารักษ์ 8   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320521   นางสาวหฤทัย ถานกุมมา 9   โรงเรียนบา้นดงน  าเดื่อ จ.เพชรบรูณ์

6320627   นางสาวสกุลทิพย์ สุรินทร์ 10   โรงเรียนหนองคายวทิยาคาร จ.หนองคาย
6320653   นายวฒิุกร ศรีระพันธ์ 11   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320661   นางสาวรวสิรา หุมแพง 12   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320716   นางสาวปภัสสร ขึ นภูเขียว 13   โรงเรียนผาอินทร์แปลงวทิยา จ.เลย

6320736   นางสาววศิาศิลป ์บวับานบตุร 14   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย
6320950   นางสาวตวงฤทัย เอกนพพระ 15   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6321013   นางสาวณัฐวดี วรีะธรณิศร์ 16   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 16 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรับนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

11408 : ชีววิทยา (ค.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320072   นางสาวนภัสกร ไพศูนย์ 1   โรงเรียนเขาแก้ววทิยาสรรพ์ จ.เลย

6320077   นางสาวประภาศิริ ภูรัชานุกุล 2   โรงเรียนหนองหินวทิยาคม จ.เลย
6320145   นางสาววมิลสิริ ไขศรี 3   โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จ.อุดรธานี

6320200   นางสาวกิตติมา วรรณอ๊วก 4   โรงเรียนเกษตรสมบรูณ์วทิยาคม จ.ชัยภูมิ

6320207   นางสาวดาริณี เท่าบรีุ 5   โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320211   นางสาวนรินทร ภูสถาน 6   โรงเรียนภูเรือวทิยา จ.เลย
6320300   นางสาวพิมพ์ลภัส เทีย่งคุณ 7   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320354   นางสาวพัชอร แก้วเกษศรี 8   โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา จ.เลย

6320357   นางสาวชลดา กรมทอง 9   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320386   นางสาวอภิญญา สีเทา 10   โรงเรียนหนองหานวทิยา จ.อุดรธานี
6320395   นางสาวจีรังกาญจน์ เย็นสถิตย์ 11   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น

6320403   นางสาวนิศารัตน์ เประกันยา 12   โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จ.อุดรธานี

6320479   นายกฤษดี เม่ียงครองคราม 13   โรงเรียนภูหลวงวทิยา จ.เลย

6320511   นางสาวรัชฎา ชัยสงค์ 14   โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู
6320513   นางสาวสุกฤต แผงสี 15   โรงเรียนภูเวยีงวทิยาคม จ.ขอนแก่น

6320550   นางสาวรติกาญจน์ ศรีบวัเผ่ือน 16   โรงเรียนบา้นขามพิทยาคม จ.หนองบวัล าภู

6320557   นางสาวฐิติมา ตาปี 17   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320565   นางสาวนวลละออ หาฝ่ายเหนือ 18   โรงเรียนบา้นดุงวทิยา จ.อุดรธานี
6320566   นางสาวทิพาภรณ์ เหลาทอง 19   โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ จ.หนองคาย

6320590   นางสาวพัชรินทร์ ศรีด้วง 20   โรงเรียนศรีวไิลวทิยา จ.บงึกาฬ

6320617   นางสาวสุภัสสร เรืองศรี 21   โรงเรียนน  าพองศึกษา จ.ขอนแก่น

6320645   นางสาวปวณีา หิรัญโท 22   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
6320652   นางสาวหนึง่มีนา วนัทองสุข 23   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320668   นางสาวชนิดาพร เจริญคุณ 24   โรงเรียนโนนคูณวทิยาคาร รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ

6320673   นางสาวกฤตติกา วงศ์ลา 25   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320680   นางสาวนภาพร ผลบญุ 26   โรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร จ.หนองคาย
6320684   นางสาวกิตติมา ฝ่ายขันธ์ 27   โรงเรียนศรีวไิลวทิยา จ.บงึกาฬ

6320713   นางสาวกุลภรณ์ ชุมเกษียร 28   โรงเรียนสันติวทิยาสรรพ์ จ.เลย

6320760   นางสาวปรีญาพร เอี ยงลักขะ 29   โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล จ.สกลนคร

6320776   นางสาวจริญยารัตน์ โคตรหนองปงิ 30   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
6320781   นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์แดง 31   โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น

6320791   นางสาวชลธิชา กองหา 32   โรงเรียนหนองเรือวทิยา จ.ขอนแก่น

6320793   นางสาวปานรว ีทัยเดือน 33   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320831   นางสาวอรพรรณ แสนหาสิ ว 34   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู
6320832   นางสาววรีดา แซ่ตั ง 35   โรงเรียนภูเวยีงวทิยาคม จ.ขอนแก่น

6320894   นางสาววราภรณ์ พลหาญ 36   โรงเรียนกัลยาณวตัร จ.ขอนแก่น
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรับนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

11408 : ชีววิทยา (ค.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320899   นางสาวพรสุดา ใจซ่ือ 37   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย

6320953   นางสาวจิราภรณ์ ปจัฉิม 38   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จ.หนองคาย
6320965   นางสาวกฤชกรณ์ เจริญรักษ์ 39   โรงเรียนหนองเรือวทิยา จ.ขอนแก่น

6320970   นางสาวปยิะพร ศรีทอง 40   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6321002   นายเอกรินทร์ จันทร์สวา่ง 41   โรงเรียนมัธยมบงึปรือ จ.นครราชสีมา

จ านวนท้ังส้ิน 41 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรับนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

11409 : ฟิสิกส์ (ค.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320052   นางสาวสุวรรณี ฮะเอ๋ียน 1   โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา จ.เลย

6320131   นางสาวศิริรัตน์ นครโสภา 2   โรงเรียนเหมืองแบง่วทิยาคม จ.เลย
6320192   นายศักดา แสงศรี 3   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320250   นางสาวณัฐชา ตันม่ิง 4   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320293   นายวรีะวฒัน์ สวนมะไฟ 5   โรงเรียนนาอ้อวทิยา จ.เลย

6320329   นางสาววรัญญุตา นามกอง 6   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
6320389   นางสาวศศิวมิล เปทา 7   โรงเรียนหนองหานวทิยา จ.อุดรธานี

6320420   นางสาววาสุรี โวลา 8   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320522   นายกันต์รพี จีระพรพันธ์ 9   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320549   นายพงษ์ธเนศ วเิศษหอม 10   โรงเรียนบา้นขามพิทยาคม จ.หนองบวัล าภู
6320596   นางสาวภัครมัย  ตันไชย์ 11   โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี

6320605   นายปยิะพงษ์ พันยากิจ 12   โรงเรียนบา้นดุงวทิยา จ.อุดรธานี

6320611   นายนิติภูมิ นนทะภา 13   โรงเรียนบา้นดุงวทิยา จ.อุดรธานี

6320650   นายรัชพล ชาลีเอ่น 14   โรงเรียนมัธยมหนองเขียด จ.ขอนแก่น
6320655   นางสาวถิรพร โพสียา 15   โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น

6320658   นางสาวปานวาด ชัยลอม 16   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320664   นางสาวชุติมน ขันทจร 17   โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จ.อุดรธานี

6320682   นายวชัรินทร์ ภูสีเงิน 18   โรงเรียนเบญจมิตรวทิยา จ.ขอนแก่น
6320699   นายสุรสิทธิ์ อุตระผิว 19   โรงเรียนภูหลวงวทิยา จ.เลย

6320709   นางสาวกัลย์สุดา น้อยโนนง่ิว 20   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น

6320755   นางสาวเปรมวดี สายพรม 21   โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา จ.เลย

6320772   นายณภัทร ตรงประสิทธิ์ 22   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
6320780   นางสาววมิาลา เพียวงษ์ 23   โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น

6320800   นางสาววชุิดา ทาตา 24   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320801   นางสาววารุณี ผดุงสันต์ 25   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320802   นางสาวอาริยาภรณ์ กลอนไธสง 26   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู
6320812   นางสาวศศิวมิล บญุประสพ 27   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320816   นางสาวเกวลิน ค าโกแก้ว 28   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320818   นางสาวศันสนีย์ ขุ่มด้วง 29   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320828   นางสาวธิดารัตน์ สิงซิว 30   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู
6320838   นางสาวสุธิรัตน์ หนองฝ้ัน 31   โรงเรียนเซิมพิทยาคม จ.หนองคาย

6320847   นางสาวกรรณิการ์ วงษ์ลคร 32   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320929   นางสาวกาญจนา ศรีสมบตัิ 33   โรงเรียนภูเวยีงวทิยาคม จ.ขอนแก่น

6320960   นายเอกราช ราชหุน่ 34   โรงเรียนท่าบอ่ จ.หนองคาย
6320978   นายธนายุทธ นามมัน 35   โรงเรียนคอนสาวทิยา จ.เลย

6321015   นายรัชชานนท์ พันสนิท 36   โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย จ.เลย
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรับนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

11409 : ฟิสิกส์ (ค.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6321033   นางสาวอรปรีญา บญุนอก 37   โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น

จ านวนท้ังส้ิน 37 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรับนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

11410 : คอมพิวเตอร์ศกึษา (ค.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320046   นายรชานนท์ แสนก าพล 1   โรงเรียนเขาแก้ววทิยาสรรพ์ จ.เลย

6320060   นายทศวาชิน บงัศรี 2   โรงเรียนปากชมวทิยา จ.เลย
6320094   นางสาววลัลภา สีลาขวา 3   โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320139   นางสาวอรัญญา สมบตัิพรม 4   วทิยาลัยการอาชีพศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล าภู

6320171   นางสาวสวติตา ทับแปลง 5   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320189   นายคูนคีรินทร์ พัฒธนศิริกุล 6   โรงเรียนกัลยาณวตัร จ.ขอนแก่น
6320227   นางสาวนคนันทน์ บตุรวไิล 7   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320251   นางสาวปภัสรา ค าปวนโห้ง 8   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320254   นางสาวสุนิษา ทอกไข 9   โรงเรียนหนองหินวทิยาคม จ.เลย

6320284   นายจารุพิชญ์ แสงมะโน 10   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย
6320298   นายศุภวชิญ์ ปญัญา 11   โรงเรียนหนองเรือวทิยา จ.ขอนแก่น

6320313   นายอดิศร ไทยขยัน 12   โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น

6320337   นายพงศธร ละตา 13   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย

6320358   นายรัตนชาติ ขันวชัิย 14   โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู
6320360   นางสาวสุภิญญา สมบตัิหา 15   โรงเรียนบา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

6320366   นายเทียนชัย บา้นเปา้ 16   โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320372   นางสาวกัญญารัตน์ วรรณชัย 17   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320384   นางสาวปยิวรรณ ลังไธสง 18   โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จ.อุดรธานี
6320396   นางสาวอินทร์ธิรา กางตัน 19   โรงเรียนบา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

6320400   นายจิรเมธ ผานาค 20   โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ

6320456   นางสาวจุรีพร นาคสระเกษ 21   โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น

6320458   นายภุชงค์ ขวญัชอบ 22   โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู
6320474   นายธีรดนย์ ภูคัสมาส 23   โรงเรียนเขาสวนกวางวทิยานุกูล จ.ขอนแก่น

6320510   นายณัชพล ช้างหัวหน้า 24   โรงเรียนแก้งคร้อวทิยา จ.ชัยภูมิ

6320562   นายวรพล พิมพ์สารี 25   โรงเรียนวงัโพนงามวทิยา จ.เลย

6320578   นางสาวยลดา ปสัสาวะภา 26   โรงเรียนบา้นไผ่ จ.ขอนแก่น
6320586   นายตะวนั กองพลศรีสิริ 27   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320686   นายปริญญา มาภัย 28   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

6320688   นางสาวปใีหม่  รอดไทย 29   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320757   นางสาวมนัสวรรณ กุมภาพันธ์ 30   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
6320758   นางสาวนัฎฐวรรณ หุมอาจ 31   โรงเรียนท่าล่ีวทิยา จ.เลย

6320837   นายตะวนั แนวถาวร 32   โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ

6320855   นายพงศ์พิพัฒน์ พรมโคตร 33   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320863   นางสาวณัฐสุดา สุวรกิม 34   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จ.หนองคาย
6320866   นางสาววรกานต์ โมงขุนทด 35   โรงเรียนพันดอนวทิยา จ.อุดรธานี

6320910   นายพิทักศิลป ์ห้าวจันทึก 36   โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรับนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

11410 : คอมพิวเตอร์ศกึษา (ค.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320915   นายวงัณรงค์  วงค์รักษ์ 37   โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา จ.เลย

6320995   นางสาวอาภากร ดิษฐแก้ว 38   โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
6321037   นางสาววภิาวดี ชัยภูมิ 39   โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร จ.อุดรธานี

6321038   นางสาวพฤกษา อัคคะษร 40   โรงเรียนโนนคูณวทิยาคาร รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ

6321045   นายพัฒณพงษ์ หม่ืนภักดี 41   โรงเรียนพลพัฒนศึกษา จ.ขอนแก่น

จ านวนท้ังส้ิน 41 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรับนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

11411 : คณิตศาสตร์ (ค.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320068   นางสาวรมย์รุจี แก้วค าพันธ์ 1   โรงเรียนหทัยคริสเตียน จ.เลย

6320078   นางสาวจุฑาภรณ์ ดอนสิมเพ่ิม 2   โรงเรียนหนองหินวทิยาคม จ.เลย
6320089   นางสาวดวงกมล อินทอง 3   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320092   นางสาวธารวมิล มูลจิต 4   โรงเรียนยูงทองพิทยาคม จ.อุดรธานี

6320093   นางสาวกัญญารัตน์ สอนจันทร์ 5   โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น

6320147   นายชาติกฤษฎา หาญประชุม 6   โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
6320160   นางสาวพนัชกร บงแก้ว 7   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320170   นางสาวเบญจมาภรณ์ แสงกงพลี 8   โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน จ.ขอนแก่น

6320185   นางสาวปาริชาติ ทองยัง 9   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320186   นายศุภวฒัน์ สุนทรแต 10   โรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร จ.ขอนแก่น
6320187   นายศุภจิต ฝาดอน 11   โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น

6320197   นางสาวกนกพร แก้งค า 12   โรงเรียนเกษตรสมบรูณ์วทิยาคม จ.ชัยภูมิ

6320199   นางสาวชนากานต์ ธนะภูมิชัย 13   โรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม จ.ขอนแก่น

6320210   นายพันธกานต์ อินทรเพ็ชร 14   โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู
6320231   นายเอกราช ภูทองแน่น 15   โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ จ.อุดรธานี

6320232   นายกฤษฎา ชาญอุไร 16   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320238   นายปฏิภาณ วงษ์หนองหอย 17   โรงเรียนแก่นนครวทิยาลัย จ.ขอนแก่น

6320271   นางสาวศิริทรัพย์ ค ามันตรี 18   โรงเรียนเทศบาล5  บา้นหนองผักก้าม จ.เลย
6320291   นางสาวพรชิตา พูลศรี 19   โรงเรียนบา้นไผ่ จ.ขอนแก่น

6320305   นางสาวน ากมล ราโคโชติ 20   โรงเรียนทุง่ฝนพัฒนศึกษา จ.อุดรธานี

6320306   นางสาวอมรวรรณ ศรีกุลวงค์ 21   โรงเรียนทุง่ฝนพัฒนศึกษา จ.อุดรธานี

6320310   นางสาวจันทราลักษณ์ สาสุข 22   โรงเรียนสังคมวทิยา จ.หนองคาย
6320317   นายพิเชษฐ์ ตู้ประเสริฐ 23   โรงเรียนคอนสารวทิยาคม จ.ชัยภูมิ

6320350   นางสาวอารียา ตองหวา้น 24   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320397   นางสาวรินฤดี สีมหานาม 25   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320414   นางสาวนัทชา สมดี 26   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จ.อุดรธานี
6320429   นายสุเมธ เหลาจูม 27   โรงเรียนฝ่ังแดงวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320430   นายวชัระ ภูครองทุง่ 28   โรงเรียนฝ่ังแดงวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320431   นางสาวสุภาดา ภูตาไสย์ 29   โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี

6320441   นายศุภวชิญ์ คานทอง 30   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
6320445   นายธนกร ใหญ่เลิศ 31   โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย จ.เลย

6320468   นางสาวพิมพิกา คงพิษ 32   โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม จ.ชัยภูมิ

6320489   นางสาวกิริยา โสประดิษฐ 33   โรงเรียนภูเรือวทิยา จ.เลย

6320491   นางสาวทิพยวรรณ นาทา 34   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
6320497   นางสาวฉมามาศ สมก าพี  35   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320509   นางสาวกุลณัฐ บญุฮวด 36   โรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ จ.หนองบวัล าภู
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6320512   นายชินวตัร บญุเนา 37   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320515   นางสาวมัณฑนา คันทะศรี 38   โรงเรียนสังคมวทิยา จ.หนองคาย
6320516   นางสาวโสภิดา คงแก้ว 39   โรงเรียนสังคมวทิยา จ.หนองคาย

6320517   นายภัทรวรรธน์ สิทธิมงคล 40   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320541   นางสาวชณิดา สุ่มอุดม 41   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320548   นายภัทรภณ พิมพ์โคตร 42   โรงเรียนบา้นขามพิทยาคม จ.หนองบวัล าภู
6320560   นางนิโลบล สุวรรณโสภา 43   โรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม จ.เลย

6320568   นางสาวจิดาภา แซงวงษ์ 44   โรงเรียนคอนสารวทิยาคม จ.ชัยภูมิ

6320570   นางสาวปาณิสรา พาบุ 45   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

6320597   นางสาวอุบลวรรณ แสนม้าว 46   โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จ.อุดรธานี
6320599   นางสาวอังค์วรา ปราบศัตรู 47   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320608   นางสาวฐาติยากรณ์ แพงค าแหง 48   โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน จ.ขอนแก่น

6320612   นางสาวหฤทัย แก่นจันทร์ 49   โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จ.อุดรธานี

6320616   นางสาวนิภาพร ทองประทับ 50   โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร จ.อุดรธานี
6320618   นายกิตตินันท์ ธาตุวสัิย 51   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

6320625   นางสาวประภาพร ษรจันทร์ 52   โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา จ.เลย

6320633   นางสาวปนัดดา ผุริจันทร์ 53   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จ.อุดรธานี

6320636   นายสุทธิพงศ์   แพงสร้อย 54   โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู
6320649   นายกิตติศักดิ์ ร่องบตุสี 55   โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น

6320660   นางสาวนงนภัส บตุรตรา 56   โรงเรียนแก่นนครวทิยาลัย จ.ขอนแก่น

6320662   นางสาวนัชชาริพร ศรีบตุร 57   โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย จ.เลย

6320669   นางสาวอภิญญา  บวัระภา 58   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย
6320672   นางสาวอภิชญา บ ารุงรส 59   โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี

6320677   นายฤทธิชัย ขรรค์แก้ว 60   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย เพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์

6320678   นางสาวเปรมฤดี โคบาล 61   โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น

6320679   นางสาวนงนภัส แสงโยจารย์ 62   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู
6320683   นางสาวสุปรียา ม่วงสนิท 63   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

6320747   นางสาวศรีสุนทร แสงทวี 64   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320752   นางสาวนริศราภรณ์ แก่นสิงห์ 65   โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320770   นายอภิวชิญ์ พลนิกาย 66   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
6320795   นางสาวกนกพร โสกันทัต 67   โรงเรียนเทศบาล5  บา้นหนองผักก้าม จ.เลย

6320796   นางสาวเบญ็จวรรณ นามจ าปี 68   โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320799   นางสาวกนกพร แซ่สิม 69   โรงเรียนนาด้วงวทิยา จ.เลย

6320803   นายวพิรรธ์ ประวนัรัตน์ 70   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
6320814   นางสาวจิรนันท์ แก้วไทย 71   โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย จ.เลย

6320841   นายพลพล จุมพล 72   โรงเรียนแก้งคร้อวทิยา จ.ชัยภูมิ
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6320853   นายนัครรินทร์ ทับจันทร์ 73   โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม จ.หนองบวัล าภู

6320873   นายจักรพรรณ์ วงล า 74   โรงเรียนเชียงกลมวทิยา จ.เลย
6320884   นางสาวชลธิชา สูงโคตร 75   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จ.หนองคาย

6320892   นางสาวพัชราภรณ์  สมบรูณ์ 76   โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม จ.สกลนคร

6320895   นางสาวยุพารัตน์ คลังแสง 77   โรงเรียนน  าพองศึกษา จ.ขอนแก่น

6320897   นางสาวกมลทิพย์ ไชยวาน 78   โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู
6320942   นางสาวอรรถภาวดี พิจารโชติ 79   โรงเรียนศรีกระนวนวทิยาคม จ.ขอนแก่น

6320943   นายรุ่งเรือง พันลูกท้าว 80   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320962   นายนัฐพงษ์  นครศรี 81   โรงเรียนกัลยาณวตัร จ.ขอนแก่น

6320984   นายณรงค์ฤทธิ์ สุขะ 82   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู
6320985   นางสาวนันท์นภัส ศรีสด 83   โรงเรียนบงึกาฬ จ.บงึกาฬ

6321001   นางสาวปรีญารัชญ์ จิตรโคตร 84   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6321007   นายณัฐสิทธิ์ เฮืองใสส่อง 85   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6321010   นายกิตติศักดิ์ มันทะรา 86   โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
6321018   นายธนากร ภูวงัมล 87   โรงเรียนกาวลิะวทิยาลัย จ.เชียงใหม่

6321023   นางสาวสุวรรณา หอมอ่อน 88   โรงเรียนหนองเสาเล้าวทิยาคาร จ.ขอนแก่น

6321030   นางสาวทิพากร เดชทะสร 89   โรงเรียนนครพนมวทิยาคม จ.นครพนม

จ านวนท้ังส้ิน 89 คน

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร ) 13/04/63 15:22  หน้า 20/ 26



ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรับนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

11412 : พลศกึษา (ค.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320047   นายณัฐวฒัน์ วงัคีรี 1   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320064   นายปยิะ จันทเสน 2   โรงเรียนหทัยคริสเตียน จ.เลย
6320066   นายพุฒิพงศ์ พิมพ์สวรรค์ 3   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320067   นายวศิรุต ช่างเขียนดี 4   โรงเรียนหทัยคริสเตียน จ.เลย

6320087   นายดนุเทพ ไชยเพชร 5   โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา จ.เลย

6320102   นายปยิะพงษ์ บญุธรรม 6   โรงเรียนกีฬาจังหวดัสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ
6320104   นายกฤษดา วะหิม 7   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320106   นายชาญนุวฒัน์ แถวบญุตา 8   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320150   นายฉัตรพงศ์ สิงห์มณี 9   โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จ.เพชรบรูณ์

6320154   นายกิตติภพ สารมะโน 10   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
6320166   นายทินกร ชาบณัฑิต 11   โรงเรียนเขาแก้ววทิยาสรรพ์ จ.เลย

6320172   นายอิทธิพล จอมประกายรัตน์ 12   โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320188   นางสาวกิติยา อ่อนสาท้าว 13   โรงเรียนสันติวทิยาสรรพ์ จ.เลย

6320217   นายชินวตัร ฝ้ันสิม 14   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
6320224   นายณัฐธัญ กวกีรณ์ 15   โรงเรียนพรเจริญวทิยา จ.บงึกาฬ

6320225   นายสิวายุ สระบวั 16   โรงเรียนชุมแพวทิยายน จ.ขอนแก่น

6320261   นายกิตติพันธุ์ กันหาปอ้ง 17   โรงเรียนก้านเหลืองวทิยาคม จ.ขอนแก่น

6320262   นายสุกรานต์ มีศรี 18   โรงเรียนก้านเหลืองวทิยาคม จ.ขอนแก่น
6320315   นางสาวมลฤดี ไทยเจริญ 19   โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น

6320335   นายนฤเบศร์ ปลัดขวา 20   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย

6320336   นายอธิปตัย์ หงษา 21   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย

6320363   นายฉัตรชัย กุลวงษ์ 22   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
6320364   นายธีรพล วงษ์อนันท์ 23   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย

6320365   นายกิตติชัย อารีเอื อ 24   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย

6320378   นายรติวฒัน์ หงษ์ณี 25   โรงเรียนบา้นข่าพิทยาคม จ.นครพนม

6320394   นายชลชาติ กอพลูกลาง 26   โรงเรียนชุมแพวทิยายน จ.ขอนแก่น
6320558   นางสาววรรณวมิล วรรณชัย 27   โรงเรียนสันติวทิยาสรรพ์ จ.เลย

6320641   นายกิตติกร โกสม 28   โรงเรียนแก่นนครวทิยาลัย จ.ขอนแก่น

6320766   นางสาววรัญญา วงเชียงยืน 29   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น

6320768   นายวโรดม พิมพ์สิงห์ 30   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
6320850   นายสุริยา พละกสิกร 31   โรงเรียนชุมแพพิทยาคม จ.ขอนแก่น

6320864   นางสาวอาทิตยา อินอ่ิม 32   โรงเรียนเหมืองแบง่วทิยาคม จ.เลย

6320877   นายศุภษิต สิงห์ชา 33   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น

6320932   นายรัชภูมิ เหล่าสมบตัิ 34   โรงเรียนชุมแพพิทยาคม จ.ขอนแก่น
6320933   นายศุภวฒัน์ กางการ 35   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320963   นายทศวรรธ  พรมที 36   โรงเรียนบา้นไผ่ จ.ขอนแก่น
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรับนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

11412 : พลศกึษา (ค.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6321009   นายอภิสิทธิ์ นาวาสิทธิ์ 37   โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา จ.เลย

6321029   นายภาคภูมิ ค าเหลือง 38   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จ.กรุงเทพมหานคร
6321047   นางสาวอัจฉริยา คลังระหัด 39   โรงเรียนเกษตรสมบรูณ์วทิยาคม จ.ชัยภูมิ

จ านวนท้ังส้ิน 39 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรับนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

11413 : ศลิปศกึษา (ค.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320063   นางสาวจุฑามาศ ปานขาว 1   โรงเรียนหทัยคริสเตียน จ.เลย

6320236   นางสาวจุฑาทิพย์ กินนะวงศ์ 2   โรงเรียนบงึกาฬ จ.บงึกาฬ
6320239   นายวชิชกุล ธาตุชัย 3   โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จ.อุดรธานี

6320342   นายจักรวฒัน์ แก้วเกษศรี 4   โรงเรียนหทัยคริสเตียน จ.เลย

6320471   นางสาวกนกวรรณ ศิริกัน 5   โรงเรียนกุดดินจ่ีพิทยาคม จ.หนองบวัล าภู

6320499   นายกฤษฎา โภคาสุข 6   โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จ.อุดรธานี
6320508   นางสาวสุธาศิณี ธรรมชา 7   โรงเรียนแก้งคร้อวทิยา จ.ชัยภูมิ

6320532   นางสาวหทัยชนก วงศ์โต 8   โรงเรียนชนบทศึกษา จ.ขอนแก่น

6320624   นางสาวขวญัฤทัย เมืองชา 9   โรงเรียนน  าพองศึกษา จ.ขอนแก่น

6320626   นายอภิเดช บญุธรรม 10   โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม จ.หนองคาย
6320696   นางสาวสุนิสา หมอแพทย์ 11   โรงเรียนภูหลวงวทิยา จ.เลย

6320707   นายณัฐพล วงจ าปา 12   โรงเรียนหนองหินวทิยาคม จ.เลย

6320826   นางสาวพรรณษา พลเสนา 13   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6320904   นางสาวชัชฎาภรณ์ พลหาญ 14   โรงเรียนกัลยาณวตัร จ.ขอนแก่น
6320928   นางสาวสุดารัตน์   ดาสวา่ง 15   โรงเรียนปากชมวทิยา จ.เลย

6321011   นางสาวขวญัฤดี  อุทโท 16   โรงเรียนประชารัฐวทิยาเสริม จ.ขอนแก่น

6321046   นางสาวยุทธการ เบกิบาน 17   โรงเรียนบา้นแท่นวทิยา จ.ชัยภูมิ

จ านวนท้ังส้ิน 17 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรับนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

11414 : อุตสาหกรรมศลิป์ (ค.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320121   นายฐิติกร แก้วษา 1   โรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 2 บา้นบุ่งไสล่ จ.เลย

6320122   นายณัฐวฒิุ สุพรหมอินทร์ 2   โรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 2 บา้นบุ่งไสล่ จ.เลย
6320137   นางสาวชนาพร พรมบตุร 3   โรงเรียนน  ายืนวทิยา จ.อุบลราชธานี

6320175   นายลัทธพล ส าฤทธิ์ริน 4   โรงเรียนพระพุทธบาทวทิยาคม จ.หนองคาย

6320208   นางสาวปวณีา ศรีบริุนทร์ 5   โรงเรียนภูเรือวทิยา จ.เลย

6320241   นางสาวสุนิรัตน์ ค าหล่อ 6   โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู
6320258   นายวชัรพล มาลา 7   โรงเรียนเขาแก้ววทิยาสรรพ์ จ.เลย

6320346   นายอมฤต อินทรเพ็ชร 8   โรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 2 บา้นบุ่งไสล่ จ.เลย

6320356   นายตะวนั สีบตุรา 9   โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา จ.เลย

6320376   นางสาวกัญฑิมา ใจงาม 10   โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู
6320388   นางสาวจารว ีดีขุนทด 11   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จ.อุดรธานี

6320427   นายธนรักษ์ จิตแสวง 12   โรงเรียนฝ่ังแดงวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6320464   นายภคพล จันดาหาร 13   โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จ.อุดรธานี

6320527   นางสาวเณศรา ชมแก้ว 14   โรงเรียนเอราวณัวทิยาคม จ.เลย
6320543   นายปณัณวฒัน์ ชัยชนะ 15   โรงเรียนนาแห้ววทิยา จ.เลย

6320717   นายอิทธิพล ไชยหาร 16   โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร จ.มหาสารคาม

6320739   นางสาวธนิดา คงวงัทอง 17   โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา จ.เลย

6320741   นายเกียรติศักดิ์ ขาวเขียว 18   โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น
6320844   นางสาวชลิตา ก้อนจินดา 19   โรงเรียนโนนกอกวทิยา จ.ชัยภูมิ

6320958   นายยศภัทร เทพรักษา 20   โรงเรียนชุมแพวทิยายน จ.ขอนแก่น

6321005   นายอาธิป  เทียมปาน 21   โรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร จ.ขอนแก่น

จ านวนท้ังส้ิน 21 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรับนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

11415 : ดนตรีศกึษา (ค.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320141   นายสาธิต  สิทธิ 1   โรงเรียนพูวดัพิทยาคม จ.ขอนแก่น

6320205   นายอนุวตั แก้ววาฤทธิ์ 2   โรงเรียนหนองหินวทิยาคม จ.เลย
6320295   นางสาวศิริวรรณ กองขุนทด 3   โรงเรียนนาอ้อวทิยา จ.เลย

6320307   นางสาวอรอนงค์ คุณเมือง 4   โรงเรียนกุดดินจ่ีพิทยาคม จ.หนองบวัล าภู

6320381   นายเกรียงไกร แพทอง 5   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จ.อุดรธานี

6320428   นายยุทธศาสตร์ วลิาวลัย์ 6   โรงเรียนฝ่ังแดงวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู
6320442   นายพัชรวชิญ์ ศรีเพ็ง 7   โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6320518   นางสาวทรรศณียวรรณ ใจขาน 8   โรงเรียนสังคมวทิยา จ.หนองคาย

6320525   นายพรชัย ประเมธะโก 9   โรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม จ.เลย

6320526   นางสาวกวนิทิพย์ มลทา 10   โรงเรียนท่าล่ีวทิยา จ.เลย
6320533   นายอภิสิทธิ์ ด่านขุนทด 11   โรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม จ.เลย

6320610   นายธนโชติ ต้นกันยา 12   โรงเรียนชุมแพพิทยาคม จ.ขอนแก่น

6320621   นายพีรวฒัน์ ทองทิพย์ 13   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6320635   นายธาดา จันทร์แสงศรี 14   โรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 2 บา้นบุ่งไสล่ จ.เลย
6320762   นายณัฐพงษ์ วรจักร์ 15   โรงเรียนวงัหลวงพิทยาสรรพ์ จ.หนองคาย

6320824   นายเอื ออังกูร มูลถวลิย์ 16   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

จ านวนท้ังส้ิน 16 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรับนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

11416 : นาฏศลิป์ (ค.บ.4 ปี)

สถานศกึษา

6320142   นายราชัน  รอดแสน 1   โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จ.เพชรบรูณ์

6320416   นางสาวจิดาภา รัตนะวงศ์ 2   โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู
6320667   นางสาวสุภารัตน์ เสนาวเิศษ 3   โรงเรียนน  าซึมพิทยาคม จ.อุดรธานี

6320733   นายกษน โชคเจริญ 4   โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ

6320734   นางสาวรจนา จรัสพันธ์ 5   โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ

6320821   นางสาวชลธิชา แข็งขัน 6   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู
6320944   นางสาวธารกมล ประดับค า 7   โรงเรียนก้านเหลืองวทิยาคม จ.ขอนแก่น

จ านวนท้ังส้ิน 7 คน
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