
ปกีารศึกษา  1/2564

บัญชี 2 ส ำรอง

ระบบรับนักศกึษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

มรล. จ.เลย คณะ ครุศาสตร์

รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11406 : วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6420234   นางสาวกรรณิกา สุวชิากูร 1 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนท่าล่ีวทิยา

6420268   นางสาวจีระนันท์ ศรีชัยมูล 2  โรงเรียนนาทรายวทิยาคม

จ านวนท้ังส้ิน 2 คน

รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11409 : ฟิสิกส์ (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6420363   นายรัฐพล คัชเขียว 1  โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล
6420391   นางสาวศิโรรัตน์ เมืองฮาม 2  โรงเรียนศรีสงครามวทิยา

จ านวนท้ังส้ิน 2 คน

รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11415 : ดนตรีศกึษา (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6420014   นายวริะเดช บญุเสริม 1 110403 : ดุริยางคศิลป ์(ศป.บ.4 ปี)โรงเรียนฝ่ังแดงวทิยาสรรค์

จ านวนท้ังส้ิน 1 คน

รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11417 : บรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6420083   นายณัฐวฒิุ สุขศาลา 1 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนเซิมพิทยาคม

จ านวนท้ังส้ิน 1 คน

มรล. จ.เลย คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6420311   นางสาวจิตรานุช คุ้มจันดี 1 15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)โรงเรียนขามแก่นนคร

6420348   นางสาวจุรีลักษณ์ เกษจันทร์ 2 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนชุมแพศึกษา
6420436   นางสาวสมิตา ทวถีิน่ 3 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนภูผาม่าน

6420282   นายภาณุพงศ์ ทองบาง 4 12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนเลยพิทยาคม

6420064   นายสมาน สีดา 5 12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนสันติวทิยาสรรพ์

6420059   นางสาวอาภัสรา สิงห์ลี 6 14401 : การบญัชี (บช.บ.4 ปี)(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนเกษตรสมบรูณ์วทิยาคม
6420109   นางสาวชลธร ภูสมจิตร 7  โรงเรียนน ้าโสมพิทยาคม

6420415   นางสาวทิพรัตน์ พิลาทอน 8 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนเลยพิทยาคม
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รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6420292   นางสาวบษุรา กันทะกวาง 9  โรงเรียนพญาเม็งราย

6420194   นางสาวจุฑารัตน์ ผดุงโกเม็ด 10 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนภูเรือวทิยา

6420301   นางสาวพรพิมล ทองบาง 11 12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนเลยพิทยาคม

6420341   นางสาวบณัฑิตา วเิศษดี 12  โรงเรียนหนองเรือวทิยา
6420373   นางสาวณัฐวรรณ หนองมี 13 111401 : วศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(วศ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์

6420026   นางสาวนุชจิรา สิงหศิริ 14  โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

6420416   นางสาวดลพร ไชยเจริญ 15 12411 : วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนเลยพิทยาคม

6420124   นายพิเชษฐ์ ตู้ประเสริฐ 16 12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนคอนสารวทิยาคม
6420174   นางสาวพัชริดา ช้านาญเขียว 17 12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนสีชมพูศึกษา

6420080   นางสาวสุกัญญา พยัคชาติ 18  โรงเรียนสันติวทิยาสรรพ์

6420365   นางสาวทินประภา ผ่อนดี 19 12412 : สัตวศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วณัณโภ

6420052   นางสาวรุ่งนภา ขิดเขียว 20 12412 : สัตวศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนเกษตรสมบรูณ์วทิยาคม
6420023   นายณัชพล  เสียวสุข 21 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก้าลังกาย (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนภูพระบาทวทิยา

6420350   นางสาวกฤตพร กุลน้อย 22 13405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนชุมแพศึกษา

6420336   นางสาววร์ีสุดา ศรีบญุเรือง 23 12411 : วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนภูเรือวทิยา

6420345   นายชลพรรช ลีเวยีง 24 111403 : วศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ.4 ป)ี (รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนชุมแพศึกษา
6420307   นางสาวพรไพรินทร์ ตลบหอม 25 13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนบา้นไผ่

6420462   นางสาวปริยาภัทร ภูศรีบญุนาค 26 15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)โรงเรียนหนองนาค้าวทิยาคม

จ านวนท้ังส้ิน 26 คน
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