บัญชี 2 สำรอง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2564

ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11401 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
1
6410085
2
6410020
3
6411755
4
6410927
5
6410781
6
6410651
7
6410133
8
6411069
9
6412308
10
6410174
11
6411016
12
6410288
13
6411850
14
6410995
15
6412906
16
6411003
17
6412181
18
6412706
19
6410650
20
6412304
21
6410103
22
6410530
23
6410021
24
6411701
25
6410390
26
6411729
27
6412367
28
6413243
29
6410097
30
6410740
31
6410990
32
6413156
33
6412798
34
6410571
35
6412803
36
6412441

ชือ่ -สกุล
นางสาวปุณยนุช สุขประเสริฐ
นายทิเบต มูลเพ็ญ
นางสาวกนกวรรณ ไชยสัตย์
นางสาวพิชญาภา ยอดจาปา
นางสาวประภัสสร จันอุตสาห์
นางสาวทิตฐิตา ปลาเงิน
นางสาวดวงกมล โสประดิษฐ
นางสาวสุทาริดา แพงดี
นางสาวสุดารัตน์ อุดตะกะ
นางสาวกัญญาลักษณ์ งามเลิศ
นางสาวกัญญาภรณ์ เสาร์คา
นางสาวเอมมิกา เทียมทอง
นางสาววิภาดา เกษสุภะ
นางสาวสิริวรรณ นิลเกตุ
นางสาวรัตติยา วังคะฮาด
นางสาวอัจฉรา วรรณศรี
นางสาวปิยะนุช โชคชัย
นางสาวอัจฉรา ศรีจันสา
นางสาวจิราพัชร วิชาโคตร
นางสาวเปียทิพย์ กองแก้ว
นางสาวณัฐวดี ไชยมูล
นางสาวสุกัญญา อุ่นกาศ
นางสาววิลาวรรณ สารินันท์
นางสาวปิยพร แก้วบุดดี
นางสาวกนกวรรณ ดีบรุ ี
นางสาวสุทธิดา วันนา
นางสาวภัณฑิรา แก้วสุวรรณ
นางสาวนภาพร บุญศรี
นางสาวกุลปริยา บับผะโต
นางสาวธีราภรณ์ มังตา
นางสาวพิยดา ขันธวิธิ
นางสาวนิสรา อองภา
นางสาวศศิประภา กงสอน
นางสาวจุฑาทิพย์ แนวตัน
นางสาวปิ่นมณี พิมพาคุณ
นางสาวพิมพ์ลภัส พวงเห็ม

REG:R90-05-26 ( รายงานผู้สมัคร )

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

โรงเรียนห้วยเกิง้ พิทยาคาร
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
โรงเรียนนาแห้ววิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
13408 : การท่องเทีย่ วและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
โรงเรียนกุมภวาปี
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
โรงเรียนฝางวิทยายน
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนนครขอนแก่น
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
13405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร (ศศ.บ.4 ป
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนมัญจาศึกษา
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนกุมภวาปี
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนเชียงคาน
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนนาอ้อวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนเชียงคาน
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุ13406
ดรธานี: ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนชุมแพศึกษา
13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนชุมแพศึกษา
14402 : การตลาดดิจิทัล (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)
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ปีการศึกษา 1/2564

ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11401 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
37
6412464
38
6410285
39
6411806
40
6413397
41
6410931
42
6410986
43
6411800
44
6413324
45
6410614
46
6412836
47
6410469
48
6411917
49
6412585
50
6411314
51
6410532
52
6411777
53
6411546
54
6410966
55
6411542
56
6410061
57
6411547
58
6413440
59
6413111
60
6411390
61
6412574
62
6410314
63
6410723
64
6410037
65
6410286
66
6411056
67
6410376
68
6411742
69
6410825
70
6412301
71
6411552
72
6410488

ชือ่ -สกุล
นางสาวอริสา ชมภูนุช
นางสาวชลธิชา เทียมทอง
นางสาวปนัดดา โรงปัดถา
นางสาวศิริญญา มานุ
นายทักษิณ แหลมคม
นางสาวบังอร ภูทร
นางสาวอมรรัตน์ คาแสน
นางสาวธัญญรัตน์ ไชยวงษ์
นางสาวกัญจน์อมล ไชยแสง
นางสาวพวงผกา อาษาราช
นางสาวเกลียวเกตุ วิชัยวงษ์
นางสาวนุชฤทัย ชีพอุบตั ิ
นางสาวพัชรวรรณ ศรีอไุ ร
นางสาวประพิณญา ตันสมรส
นางสาวศิรดา โพกาวิล
นางสาวสุพรรษา ผิวไธสง
นางสาวศรัญญา พลัน
นางสาวพัชราภรณ์ ชนะมี
นางสาววิภาดา สืบวาปี
นางสาวศิริรัตน์ ทาภักดี
นางสาวภาวินี พุทฒเพ็ง
นางสาวจิติยา ศรีหลัก
นางสาวธรรมภัสสรณ์ ทะเยีย่ ม
นางสาวลลิตา ชัยเลิศ
นางสาวสุนิษา กรมโคตร
นางสาวมัญชุภา กองเพชร
นางสาวสุวนันท์ พันธุ์หล่อมโส
นางสาวปรียนุช บุญนา
นางสาวตะวัน เทาดี
นางสาวกัญญารัตน์ ตะบองเพชร
นางสาวกมลทิพย์ สินชัย
นางสาววรัณญา สุวรรณพงษ์
นางสาวปณิดา บุญมา
นางสาวกมลลักษณ์ ศรีนครดี
นางสาวจิตรา ทีหัวช้าง
นางสาวกานต์กนียา สีดา
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มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
14407 : การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนมัญจาศึกษา
โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
13408 : การท่องเทีย่ วและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนน้าสวยพิทยาสรรพ์
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
110401 : ทัศนศิลป์ (ศป.บ.4 ปี)
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร
โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนชัยนาคาวิทยา
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนนครขอนแก่น
โรงเรียนนาจานศึกษา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนนครขอนแก่น
13408 : การท่องเทีย่ วและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
12408 : เกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเทศบาล 1 (สานักงานสลากกิน12409
แบ่งรัฐ: บาลอุ
อาหารและโภชนาการ
ปถัมภ์)
(วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนกุมภวาปี
13408 : การท่องเทีย่ วและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
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ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11401 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
73
6410464
74
6411791
75
6411550
76
6411686
77
6413002
78
6410173
79
6412503
80
6413200
81
6410858
82
6410750
83
6412835
84
6411265
85
6411224
86
6413001
87
6410380
88
6412738
89
6412987
90
6410978
91
6413050
92
6410182
93
6411551
94
6410939
95
6410287
96
6410542
97
6412805
98
6413401
99
6411235
100
6410249
101
6412047
102
6412782
103
6410839
104
6410242
105
6411327
106
6410006
107
6412269
108
6411732

ชือ่ -สกุล
นางสาวชนานันท์ จันมะโฮง
นางสาวอรญามาศ สวัสดี
นางสาวชลธิชา คาตัน
นางสาววราภรณ์ ถานันดร
นางสาวเบญจวรรณ สรวลเส
นางสาวปภาวี บารุงศรี
นางสาววรรณวิษา ศรีคา
นางสาวสิดาพร อุทัยแพน
นางสาวอัญชลี เฮียงบุญ
นางสาวอรพิน กุลบุตร
นางสาวชุติมา ยียวน
นางสาวปิยะฉัตร ดาวสว่าง
นางสาวสุธาสินี หล่าแขก
นางสาวธิดาวัลย์ หิรัญโท
นางสาวอมรรัตน์ บุดดา
นางสาวกนกวรรณ พันทโพธิ์เดช
นางสาววรรณธิดา สุวรรณสนธิ์
นางสาวณัฐสิรีพร แสนทอง
นางสาวรัตนวลี บาดาจันทร์
นางสาวภาวิดา สีภักดี
นางสาวยุภา พรคาเดช
นางสาววิภาดา กิง่ สาหัส
นางสาวศศิภรณ์ หาดสูง
นางสาวกนกพร แจ่มแจ้ง
นางสาวบัวชมภู อินทะศิลา
นางสาวกัญญาณัฐ วงศา
นางสาวทิพยาภรณ์ นามบุดดี
นางสาวทิพวรรณ เยรบุตร
นางสาวพัชราพร จันดากุล
นางสาวสาธิตา จุนทนพ
นางสาวรติกานต์ สุธรรม
นางสาวธีราพร พานัก
นางสาวสิริกัญญา วรรณกุล
นางสาวศิริประภา ประทุมศาลา
นางสาวกุลนุช คาศรี
นางสาวกุสุมา แก้วประเสริฐ
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มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนเชียงคาน
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
13408 : การท่องเทีย่ วและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนบึงกาฬ
โรงเรียนนาแกวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
โรงเรียนชุมแพศึกษา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์
13408 : การท่องเทีย่ วและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา
12412 : สัตวศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
12405 : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุ14401
ดรธานี: การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
12408 : เกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
โรงเรียนชุมแพศึกษา
12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุ15401
ดรธานี: รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนสร้างคอมวิทยา
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร
13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
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ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11401 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
109
6413399
110
6411696
111
6413221
112
6411241
113
6412815
114
6413003
115
6411286
116
6411392
117
6410519
118
6412675
119
6412595
120
6411554
121
6412465
122
6412171
123
6412818
124
6410851
125
6410065
126
6410957
127
6412814
128
6411653
129
6412005
130
6412380
131
6413418
132
6413215
133
6412736
134
6412586
135
6412730
136
6410250
137
6412388
138
6412285
139
6410801
140
6412952

ชือ่ -สกุล
นางสาวเพ็ญพิชชา ขันทะ
นางสาววราภรณ์ กุตะแสง
นางสาววนิดา เอสามี
นางสาวธนาภรณ์ ปัสสามาลา
นางสาวภัทรนันท์ คงเมือง
นางสาวกิตติยา แสนแก้ว
นางสาวดวงพร ปาระกา
นางสาวสุชาดา แลตรง
นางสาวรินทร เทียงเดช
นางสาวมลฤทัยพร น้อยหา
นางสาวยาสุมินทร์ วุฒวิ ยั
นางสาวศิริวมิ ล สุปญ
ั ญา
นางสาวภัทราภรณ์ พลโชด
นายอธิวชั ร์ คลื่นแก้ว
นางสาวศิริกานดา มานาดี
นางสาวเก็จมณี ชุดชอง
นางสาวสุพรรษา ขามะรัตน์
นางสาวอัญชลีพร ถือชัยภูมิ
นางสาวนิลดา สมภูเวียง
นางสาวปรียานันท์ เขียวศรี
นางสาวนภาพร ชุมพล
นางสาววรรณิสา คามูล
นางสาวทักษพร ไชยะคง
นางสาวกันต์กนิษฐ์ มุกดา
นางสาวเพชรลดา มาลี
นางสาวสุชัญญา จาปาแขม
นางสาวจิรารัตน์ ฉัตรรักษา
นางสาวกานต์ชนก ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
นางสาวรัตนา ดีลุนไชย
นางสาวณัฐณิชา ชุมแวงวาปี
นางสาวชลธิชา ศรีโลน
นางสาวทับทิม วงษ์จันทร์

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุ15401
ดรธานี: รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนเชียงคาน
13408 : การท่องเทีย่ วและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนชุมแพศึกษา
13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
13408 : การท่องเทีย่ วและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านไผ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนมัญจาศึกษา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนชุมแพศึกษา
13405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร (ศศ.บ.4 ป
โรงเรียนบึงกาฬ
โรงเรียนชนบทศึกษา
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนชุมแพศึกษา
18401 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
13408 : การท่องเทีย่ วและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านไผ่
14403 : การจัดการ (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
14404 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร
12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวั110403
ดหนองคาย
: ดุริยางคศิลป์ (ศป.บ.4 ปี)
โรงเรียนน้าพองศึกษา
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
โรงเรียนหนองสวรรค์วทิ ยาคาร
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
จานวนทั้งสิน้
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ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11402 : การประถมศึกษา (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
1
6410055
2
6411916
3
6411033
4
6411089
5
6410180
6
6410183
7
6410443
8
6411230
9
6412945
10
6411793
11
6411143
12
6412831
13
6410625
14
6411386
15
6410175
16
6412543
17
6411243
18
6410869
19
6411868
20
6412545
21
6412035
22
6410979
23
6412984
24
6410783
25
6412162
26
6410451
27
6411145
28
6413172
29
6410682
30
6412403
31
6410545
32
6412437
33
6412719
34
6413325
35
6411525
36
6410119

ชือ่ -สกุล
นางสาวภัทราภรณ์ ผิวฝาด
นางสาวอารียา นราพล
นางสาวปวันรัตน์ บุญธรรม
นางสาวพรรณกานต์ สุวรรณัง
นางสาวธาริตา แววศรี
นางสาวหยาดฟ้า มาตจรุง
นางสาวอัญญพร อินทร์กอง
นางสาวโสริญา แสงศรี
นางสาวธัญญาเรศ ม่วงน้อย
นางสาวกานต์สิริ หอมเย็น
นางสาวปัญชลี รัตนประทุม
นายโกมินทร์ ป้องเรือ
นางสาวจุรีลักษณ์ ดู่ปอ้ ง
นางสาวนุชวรา ผมพา
นางสาวขวัญฤดี มูลคาศรี
นางสาววิภาวรรณ เนตรผง
นางสาววนิดา ตรีเทพา
นางสาวศิริพร ทามงคล
นายจิรศักดิ์ คงแสง
นางสาวกันยาลักษณ์ วังคีรี
นางสาวจุฑารัตน์ สิทธิโห
นางสาวปภาวรินทร์ วงฮาด
นางสาววิจิตรา สารศรี
นางสาวนิภาธร บุญธรรม
นางสาววริยา เกตมาลา
นายเริงฤทธิ์ วงศ์ลา
นายสมาน สีดา
นางสาวธิติยาภรณ์ ยวนใจ
นางสาวกรรณิกา สุวชิ ากูร
นางสาวพิมพร ชานาญ
นางสาววิมลวรรณ มีเพียร
นางสาวฐิดารัตน์ ปลื้มใจ
นางสาวสุทธิดา เฉลิมหมู่
นางสาวสุดธิดา ศรีรักษา
นางสาวมณีสร วังคีรี
นางสาวสุธิชา ทับทิมใสย์
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มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุ12402
ดรธานี: คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหัวดเลย13408
1 (เหมื: อการท่
งแบ่งอวิงเที
ทยาคม)
ย่ วและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
14402 : การตลาดดิจิทัล (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์
โรงเรียนซับใหญ่วทิ ยาคม
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์
14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนห้วยเกิง้ พิทยาคาร
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนห้วยเกิง้ พิทยาคาร
โรงเรียนพะทายพิทยาคม
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
111401 : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(รับ ม.6/เทียบเท่า
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนนาแห้ววิทยา
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนธาตุพิทยาคม
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์
14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
111402 : วิศวกรรมการออกแบบและผลิต(รับม.6/เทียบเท่า)
โรงเรียนเลยพิทยาคม
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา
14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ปี)
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บัญชี 2 สำรอง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2564

ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11402 : การประถมศึกษา (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
37
6410592
38
6411073
39
6411785
40
6412062
41
6410617
42
6411555
43
6412941
44
6410833
45
6410994
46
6412003
47
6413404
48
6413160
49
6410784
50
6413150
51
6412470
52
6412983
53
6410686
54
6413330
55
6411088
56
6413152
57
6411014
58
6410075
59
6412843
60
6411400
61
6410127
62
6410921
63
6411108
64
6410289
65
6413268
66
6410265
67
6411401
68
6410780
69
6410893
70
6413328
71
6412123
72
6413068

ชือ่ -สกุล
นางสาวจุฑามาศ พูลทรัพย์
นางสาวเยาวลักษณ์ ผลมาตร
นายฉัตรมงคล บรรดาศักดิ์
นางสาวชณัญชิดา ภูขมัง
นางสาวหัทยา โอ้ขาบุตร
นางสาวฐิติรัตน์ ศรีบญ
ุ เรือง
นางสาวสุองั คณา ด้วงวังหิน
นางสาวอภิญญา ไพริน
นางสาวปิยะวรรณ สันเต
นางสาวอรัญญา กาวน
นางสาวนริศรา แสนกุล
นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ พะโนราช
นางสาวสิริกัลยา จันดาหาร
นางสาวสิรินภา อ่อนตาแสง
นางสาววิภาวนี หงษ์คา
นางสาววิพัดศร น้อยดี
นางสาวธีรดา ขันทะคีรี
นางสาวพรทิพย์ โสมเจริญ
นางสาวกชกร บงแก้ว
นางสาววริศรา ภักดีผล
นางสาวนิตญา พลธรรม
นางสาวปิยรักษ์ บุญพา
นางสาวสุพัตรา สิทธิพรมมา
นางสาวพรหมพร พรหมจักร
นางสาวจันทิมา เชษฐา
นางสาวนิตติยา ทองภู
นางสาวสิรินธร นครขวาง
นางสาวชลิตา รถสีดา
นางสาวเนือ้ ทอง เตมาชิก
นางสาวสาวิตรี สอนสุภาพ
นางสาวอมรรัตน์ เสนาจันทร์
นางสาวมลฤดี เสวิสิทธิ์
นางสาวศิริลักษณ์ วิสุทธิพงษ์
นางสาวพิมพ์มาดา สีมืด
นายสุรสิทธิ์ คาอ้าย
นางสาวน้าตาล กุลชาติ

REG:R90-05-26 ( รายงานผู้สมัคร )

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
111401 : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(รับ ม.6/เทียบเท่า
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนชนบทศึกษา
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วทิ ยา
โรงเรียนกวางโจนศึกษา
13405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร (ศศ.บ.4 ป
โรงเรียนนาแห้ววิทยา
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองสวรรค์วทิ ยาคาร
12404 : เคมี (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
14406 : การเงิน (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหัวดเลย14401
1 (เหมื: อการบั
งแบ่งญวิทชียาคม)
(รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีวไิ ลวิทยา
โรงเรียนกูแ่ ก้ววิทยา
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
โรงเรียนเลยพิทยาคม
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านไผ่
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหัวดเลย14401
1 (เหมื: อการบั
งแบ่งญวิทชียาคม)
(รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา
13408 : การท่องเทีย่ วและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเลยพิทยาคม
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนนาแห้ววิทยา
14403 : การจัดการ (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนมัญจาศึกษา
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
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บัญชี 2 สำรอง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2564

ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11402 : การประถมศึกษา (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
73
6411699
74
6410137
75
6410582
76
6410049
77
6410393
78
6410959
79
6411402
80
6412167
81
6412469
82
6413101
83
6410084
84
6413263
85
6412773
86
6410546
87
6411021
88
6412671
89
6412693
90
6410347
91
6413314
92
6410550
93
6410533
94
6413015
95
6410549
96
6411999
97
6410110
98
6410914
99
6410923
100
6410754
101
6412638
102
6411000
103
6412692
104
6412064
105
6412677
106
6410860
107
6412281
108
6410848

ชือ่ -สกุล
นางสาวกัลยรัตน์ นามคุณ
นางสาวกรรณิการ์ พืชสิงห์
นางสาวพรชิตา สุขขี
นางสาวน้าทิพย์ ชุมแวงวาปี
นางสาวนุชนาถ แก้วดวงจันทร์
นางสาวจิรสุดา จันดาวงษ์
นางสาวณัฐพร เนติธรรมนาถ
นางสาวณัฐมล โพสาสิม
นางสาวญาณิศา สุขเขตร์
นางสาวสุพัตตรา ด่านซ้าย
นางสาวเสาวภาคย์ ชืดนอก
นางสาวตติยา ยาแก้ว
นางสาวสุพิชชา พรมรักษ์
นางสาววาสนา นาไฮ
นางสาวปรัชญาพร พังพี
นางสาวอรลดา สีหานาม
นายพจนา เทพาขันธ์
นางสาวสุนิษา จันทเกตุ
นางสาวจุฑามาศ แก้วยาศรี
นางสาวปาริชาติ เถือ่ นแสง
นางสาวพรพิมล สุขมาก
นางสาวกนกพร แก้วไชยะ
นางสาวจอมขวัญ คัมภีร์สอน
นางสาวเนตรนภา โสมาศรี
นางสาวศุภารัตน์ พวงมาลัย
นางสาวพอฤทัย สมบูรณ์
นางสาวพรทิพา มูลเพ็ญ
นางสาวศศิภา คาสะอาด
นายตะวัน ศรีเมือง
นางสาวพรพรรณ สุขชัย
นางสาวภาวิตา กาเตื่อย
นางสาวมัณฑนา ศรีมงคล
นางสาวสุภาดา คาพิทูล
นางสาวเบญญาภา รัตนวงษ์
นางสาวอัจฉริยา คาคุย
นางสาวปรียาภรณ์ ปะระทัง

REG:R90-05-26 ( รายงานผู้สมัคร )

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สถำนศึกษำ
โรงเรียนเชียงคาน
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
โรงเรียนนาอ้อวิทยา
โรงเรียนน้าโสมพิทยาคม
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
โรงเรียนเชียงคาน
โรงเรียนหนองหานวิทยา
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
โรงเรียนมัญจาศึกษา
โรงเรียนมัญจาศึกษา
โรงเรียนภูเขียว
โรงเรียนเชียงคาน
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนชืน่ ชมพิทยาคาร
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
โรงเรียนหนองหานวิทยา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนมัญจาศึกษา
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
โรงเรียนมัญจาศึกษา
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
โรงเรียนน้าพองศึกษา
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
13403 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.4 ปี)

12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
13405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร (ศศ.บ.4 ป
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)

14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
12403 : ฟิสิกส์ (วท.บ.4 ปี)

13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
12408 : เกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
18401 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นศ.บ.4 ปี)
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
12405 : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วท.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)

14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)

12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)

13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2564

ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11402 : การประถมศึกษา (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
109
6410142
110
6413455
111
6413104
112
6411998
113
6413267
114
6410132
115
6412463
116
6410154
117
6413338
118
6410877
119
6412378
120
6412568
121
6410936
122
6410693
123
6411002
124
6410868
125
6413173
126
6410638
127
6413413
128
6412990
129
6410313
130
6413459
131
6410747
132
6410974
133
6410961
134
6412645
135
6410937
136
6410996
137
6412643
138
6410587
139
6410422
140
6410353
141
6410794
142
6412752
143
6410800

ชือ่ -สกุล
นางสาวกฤษติกา สมนึก
นางสาวธนิษฐา ทองดอนพุม่
นางสาวธัญชนิต ฉลวยศรี
นางสาวเจนจิรา รามศิริ
นางสาวสุนิษา วรกต
นางสาวประภานิช หวานเย็น
นางสาวสโรชา พิมพ์พล
นางสาวบุษยมาส วิศิษฐ์ฤทธิไกร
นางสาวปานิตา มีชัยมาตย์
นางสาวจิราวัลย์ วรรณรัตน์
นางสาวปิยะวรรณ์ แก้วบุดดา
นางสาวสุชานันท์ นนทะโคตร
นางสาวสุชาดา เสวิสิทธิ์
นางสาวสุนันทรา พวงมาลา
นางสาวสิรภัทร สิทธิพิสัย
นางสาวปนิดา แก้วหา
นางสาวจันทิมา มณุรีย์
นายศรัณย์ ทุมดี
นางสาวกัลยา สาตื้อ
นางสาวศศิธร สุขอยู่
นางสาวเกศกนก มาลา
นางสาวจิรภา คูณขอนยาง
นางสาวสิริกัญญา บุญเกษิม
นางสาวปิยธิดา ศรีเชียงสา
นางสาวปนัดดา สุภาวัน
นายภูรินทร์ โฮมชัยวงษ์
นางสาวอภิญญา บุญพูล
นางสาวนวลสิริ โยสาพันธ์
นายเมธาสิทธิ์ สมสาย
นางสาวศศิธร เทียมสิงห์
นางสาวศรัญญา สัมพันธารักษ์
นางสาวสิริโสภา นาเหนือ
นางสาวปวีณา โสเก่าข่า
นางสาวเดือนฉาย ธงพินสา
นางสาวนริศรา วงศ์ชมภู

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

โรงเรียนนครขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
14403 : การจัดการ (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
โรงเรียนท่าบ่อ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
12408 : เกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา
14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนสร้างคอมวิทยา
โรงเรียนน้าโสมพิทยาคม
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
14402 : การตลาดดิจิทัล (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีจันทร์วทิ ยาคม รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวั12405
ดหนองคาย
: วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร
12407 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนอมตวิทยา
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 12411 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเซกา
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
จานวนทั้งสิน้
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ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11403 : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
1
6413292
2
6411330
3
6412375
4
6410323
5
6410225
6
6413322
7
6410014
8
6410260
9
6412387
10
6410109
11
6413351
12
6412856
13
6412826
14
6412404
15
6411257
16
6410290
17
6411801
18
6411318
19
6412098
20
6411563
21
6413353
22
6410575
23
6410462
24
6410045
25
6412582
26
6413027
27
6411055
28
6411568
29
6411772
30
6413396
31
6410588
32
6410317
33
6411005
34
6411566
35
6411251
36
6412012

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชือ่ -สกุล

นางสาวดุษฎี จันทรศรี
นางสาวอริษา เพ็ชรนาดี
นายภูวนาถ เดชธงชัย
นางสาวสุทธิประภา ขันขจร
นางสาวกัลยากร โสวัน
นางสาวสิรีธร แก้วหาหาด
นางสาวเพชรลดา พันเนียม
นางสาวนภาพร ขอสูงเนิน
นางสาวพรชิตา เครือเพียกุล
นางสาวภัคจิรา พวงทอง
นางสาวบัลลังก์เพชร ม่วงทอง
นางสาวอารียา มหารา
นางสาววิกานดา น้อยศรี
นายธนพจน์ จีนบุตร
นางสาวสุดารัตน์ บุตรพรม
นายภัทรพล พิมพิมูล
นางสาวณัฐภรณ์ ธรรมวงษา
นางสาวชาธิมากานต์ สีชมภู
นายธีรพัฒน์ กระฉอดนอก
นางสาวสุจิตตรา มุกประดิษฐ์
นางสาวปวรวรรณ วันทะโก
นายวันฉัตร กุลสิทธาวิเวท
นางสาวกมลวรรณ สุวรรณเหลา
นางสาวปนัดดา ขันชัย
นางสาวมณฑิตา มาวงค์
นายพงษ์สิทธิ์ แม่นปืน
นายพีระวัฒน์ พบวันดีฤชากุล
นางสาวศุภลักษณ์ ดวงชัยทอง
นายภูวนัย ไตยราช
นางสาวจิราวรรณ ศรีคราม
นางสาววีรอร ธานีรัตน์
นายวิทวัส ราชคม
นางสาวศิริลักษณ์ หลักทอง
นายธนศักดิ์ สารีอาจ
นายเอกรัตน์ อักษร
นางสาวศศิธร สาวะศรี

REG:R90-05-26 ( รายงานผู้สมัคร )

สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา
13405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร (ศศ.บ.4 ป
โรงเรียนเลยพิทยาคม
14404 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4
โรงเรียนหนองหานวิทยา
13408 : การท่องเทีย่ วและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูเขียว
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวั15401
ดหนองคาย
: รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูหลวงวิทยา
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวั13402
ดเลย : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนเซกา
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
13403 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
110402 : ดิจิตอลอาร์ต (ศป.บ.4 ปี)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนนิคมน้าอูนเจริญวิทยา
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
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ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11403 : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
37
6411320
38
6411562
39
6410849
40
6410384
41
6412072
42
6413229
43
6412899
44
6411157
45
6410145
46
6411744
47
6411290
48
6412632
49
6412472
50
6413388
51
6413294
52
6410945
53
6410777
54
6410062
55
6413227
56
6412145
57
6412302
58
6413213
59
6411042
60
6410709

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชือ่ -สกุล

นางสาวเกษมณี ตาเล็กจันทึก
นายเจตนิพิฐ ทิพยราช
นายธวัชชัย ประกายสี
นายชัชชัย เกิดเพ็ชร์
นางสาวจารุวรรณ สิงห์จาเริญ
นางสาวปริญญาพร โสภาเถร
นายณัฐพงศ์ อนุสุเรนทร์
นายสุขอรุณ แก้วบุดดา
นางสาวจุฑามาศ วงค์จรัส
นางสาวอัญชิสา พลเขตร์
นางสาวณัฐชนิดา ลาดี
นางสาวจิรารัตน์ น้อยสังวาล
นายประกาศเกียรติ โชคชัย
นางสาวสาวิตรี สร้อยสูงเนิน
นางสาวพิมชนก ขันแก้ว
นางสาวชลดา ผามะนาว
นางสาวรัตยา อิ่มถาวร
นางสาวเปมิกา สว่างพิทักษ์
นางสาวจันธิมา เกษนอก
นายธนะสิทธ์ โสภาจันทร์
นางสาวอารียา วาจาเด็ด
นายพันธกานต์ ขันติยู
นายประชา เกษทองมา
นางสาววราภรณ์ จันดาหาร

สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
18401 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นศ.บ.4 ปี)
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนบึงกาฬ
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนนครขอนแก่น
110401 : ทัศนศิลป์ (ศป.บ.4 ปี)
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร
13405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร (ศศ.บ.4 ป
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
13403 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
13405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร (ศศ.บ.4 ป
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
โรงเรียนนาแห้ววิทยา
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
110401 : ทัศนศิลป์ (ศป.บ.4 ปี)
โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
13408 : การท่องเทีย่ วและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนกุมภวาปี
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม
12406 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนนครขอนแก่น
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา
13403 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.4 ปี)

จานวนทั้งสิน้
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ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11404 : ภาษาไทย (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
1
6410236
2
6412690
3
6410463
4
6411769
5
6412340
6
6410970
7
6411576
8
6410564
9
6411153
10
6412961
11
6410884
12
6410935
13
6410876
14
6410733
15
6410330
16
6410220
17
6410374
18
6410520
19
6410026
20
6413272
21
6411415
22
6412178
23
6411664
24
6410418
25
6412322
26
6410944
27
6411304
28
6410027
29
6411361
30
6412549
31
6412353
32
6412438
33
6410562
34
6411688
35
6411378
36
6411422

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชือ่ -สกุล

นางสาวกมลชนก ประวะเค
นางสาวปฏิมา อินธิแสน
นางสาวสุนิสา ปวงสุข
นางสาวชุติมา หล้าฤทธิ์
นางสาวพชรพร มาเมือง
นายอนุชา ไกลคะลา
นางสาวจิรวรรณ ไรยวงค์
นางสาวชนกสุดา ชูคันหอม
นางสาวกุลปริยา เพชรราชา
นางสาววราภรณ์ ผันผ่อน
นางสาวปิ่นสุดา เชือ้ หงษ์
นางสาวจันทิญา จันทราช
นางสาวรุ่งทิวา สายแก้ว
นางสาวพรหมพร ยะโสราษฎร์
นายนิโรธ สิงห์เทพ
นางสาวยุพเรศ โกมลไสย
นางสาวฐิดาภรณ์ ศรีอมั พร
นางสาวพัชริญา พยัฆษา
นางสาวนริศรา หงษ์ทอง
นางสาวฟ้าใส อาษาสนา
นางสาวจิรภา สาตร์สมบุญ
นางสาวจีรนันท์ แสนบุญ
นางสาวศศิวมิ ล ไชยคีนี
นางสาวอิศริยา ถาทุมมา
นางสาวกัญญารัตน์ สุขอาสา
นางสาวมานิตา แก้วสมศรี
นางสาวกัญญาลักษณ์ คาไหล
นางสาวกรรณิการ์ กองน้อย
นางสาวจิราพร โยธาสุข
นางสาวยุพา ราชวัตร
นางสาวณัฐวิภา ชอบอินทร์
นางสาวรณิดา ลีวลั ย์
นางสาวสุภัทรา เลขกระโทก
นางสาวกัญญารัตน์ อินทะผิว
นางสาวนภัสนันท์ จันสุภีร์
นางสาวชลิตา พลดาหาญ
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สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนมัญจาศึกษา
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนศรีวไิ ลวิทยา
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูเขียว
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองหานวิทยา
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนภูทอกวิทยา
โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา
โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนนาจานศึกษา
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนน้าซึมพิทยาคม
โรงเรียนซาสูงพิทยาคม
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเลยพิทยาคม
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนเชียงคาน
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีวไิ ลวิทยา
12412 : สัตวศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนพล
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนน้าโสมพิทยาคม
โรงเรียนศรีวไิ ลวิทยา
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
โรงเรียนหนองหานวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา
13408 : การท่องเทีย่ วและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูเขียว
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
12412 : สัตวศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
โรงเรียนเชียงคาน
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
โรงเรียนเลยพิทยาคม
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
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ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11404 : ภาษาไทย (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
37
6411412
38
6411418
39
6412821
40
6412824
41
6412292
42
6412000
43
6411336
44
6410161
45
6412728
46
6412395
47
6411903
48
6413020
49
6410057
50
6411234
51
6410036
52
6410899
53
6412443
54
6410424
55
6412721
56
6413350
57
6412652
58
6411084
59
6410410
60
6412026
61
6411735
62
6410040
63
6412767
64
6412164
65
6411196
66
6412971
67
6411825
68
6411571
69
6412634
70
6410029
71
6413019
72
6411776

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชือ่ -สกุล

นางสาวชลนิชา วรรณไชย
นายภาณุพงศ์ สุวรรณชัย
นางสาวปณิดา พรมเท่า
นางสาวนงลักษณ์ แตงด้วง
นางสาวกุสุมา บุษราคัม
นางสาวเสาร์วภา วงค์กองแก้ว
นายไชยวัฒน์ พันศรี
นางสาวปนัดดา สง่าแดน
นายธนากร นครราช
นางสาวนิสารัตน์ สาหล้า
นายธนา จันมา
นางสาวรชตวรรณ พรหมหาราช
นางสาวเมขลา ผายเตชะ
นางสาวศุภรา สาลีแสง
นายอัสนี จีนชาติ
นางสาวสุภาวดี ชืน่ อิสรา
นางสาวรัตนาภร นครจันทร์
นางสาวน้าหวาน ศรีอดุ ร
นางสาวสโรชา จาปาสิงห์
นายนครินทร์ สุทธิขัน
นายธีรยุทธ วันวินัย
นางสาวอทิตติยา ชวดชัยภูมิ
นางสาวสุทิมล ลาสา
นางสาวมัลลิกา ลีตน
นางสาวพิยดา แก้วพิลา
นางสาวศศิพร ฝ่ายสุน
นางสาวศุภารัตน์ นนตา
นางสาวปวีณา จูมจะนะ
นางสาวธัญญลักษณ์ เทียบหนอง
นางสาววันวิสา สารวงษ์
นายอภิวฒ
ั น์ กัว่ ชมภู
นางสาวอัฉราภรณ์ โรมพันธ์
นายไพศาล อ่อนตาแสง
นางสาวบุญญาพร ศรีหาพล
นางสาวนัฐชฎา พลทะยาน
นางสาวสุดารัตน์ กาฬพันธุ์
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สถำนศึกษำ
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนชุมแพศึกษา
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนน้าพองศึกษา
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
โรงเรียนมัญจาศึกษา
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนสามชัย
โรงเรียนน้าโสมพิทยาคม
โรงเรียนบ้านหันวิทยา
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
โรงเรียนนาอ้อวิทยา
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
โรงเรียนท่าบ่อ
โรงเรียนนาหนองทุม่ วิทยา
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนสังคมวิทยา
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร
โรงเรียนน้าโสมพิทยาคม
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
12412 : สัตวศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)

16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
18401 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นศ.บ.4 ปี)
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
111402 : วิศวกรรมการออกแบบและผลิต(รับม.6/เทียบเท่า)
13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)

13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
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ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11404 : ภาษาไทย (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
73
6411349
74
6411692
75
6411810
76
6411385
77
6411634
78
6411570
79
6410455
80
6413177
81
6410067
82
6413099
83
6411757
84
6411252
85
6410431
86
6411804
87
6411580
88
6411262
89
6412766
90
6410230
91
6411216
92
6412366
93
6412968
94
6411344
95
6410913
96
6410526
97
6411335
98
6410584
99
6411176
100
6410940
101
6411822
102
6412109
103
6410015
104
6410269
105
6412828
106
6411573
107
6411574
108
6412348

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชือ่ -สกุล

นายธีรศักดิ์ ศรีสุข
นายอภิลาภ จันทร์โคตรแก้ว
นางสาวพิชญา มณีวงษ์
นางสาวรุจิรา แก้วเฮียง
นายวิชิตศักดิ์ สาลีสี
นางสาวณัฐธิดา โสภา
นายศรชัย เฮ้ากอก
นางสาวสิริพร พุกนุน่
นางสาวสใบทิพย์ มูลบัวภา
นางสาวชาลิสา ผาบสิมมา
นางสาวสุจิตรา ณ น่าน
นางสาวณัฐมล สุทธิสน
นายณัฐพล พิมดี
นายภูรินทร์ บัวชัยชิต
นางสาวนลินทิพย์ แก้วพลงาม
นางสาวนารีรัตน์ สวัสดิ์เมือง
นางสาวสุภัชชา อุปรังขานเกต
นางสาวมยุริญ ปะบุญเรือง
นางสาววิชญาดา มาเร็ว
นางสาวธัญธร สุวรรณศรี
นางสาวผกามาศ ผลพิมาย
นางสาวอังศุนิตย์ มหามูล
นางสาวเครือฟ้า เจือจันทร์
นางสาวอัญชลี แสนคา
นางสาวจริณพร ไชยเดช
นางสาวอารียา ดีไพร
นางสาวปิยะพร บุสาโรง
นางสาวศวิตา กะจันต๊ะ
นายณัฐกร ฤากาลัง
นางสาวสุพัตชา มนตรี
นางสาวศิริลักษณ์ คงประพัฒน์
นางสาวภัครมัย แก้วเมืองกลาง
นางสาวอนัญตยา เกาะแจ้ง
นางสาวสุคนธรัตน์ เมืองฮามพันธ์
นางสาวอนุธิดา คามูล
นางสาวจินดารัตน์ สินคุณ
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สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
12408 : เกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ปี)
14407 : การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.4 ปี)
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
12403 : ฟิสิกส์ (วท.บ.4 ปี)

โรงเรียนกุมภวาปี
โรงเรียนเชียงคาน
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วทิ ยา
โรงเรียนบ้านหันวิทยา
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
โรงเรียนภูพานวิทยา
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนโนนคาพิทยาคม
โรงเรียนบ้านไผ่
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
โรงเรียนหนองหานวิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุ13406
ดรธานี: ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนชุมแพศึกษา
13403 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุ12403
เมโธ) : ฟิสิกส์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมืน่
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนสามชัย
โรงเรียนโนนกอกวิทยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวั16401
ดเลย : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูเขียว
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
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ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11404 : ภาษาไทย (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
109
6411103
110
6410394
111
6410082
112
6410064
113
6411373
114
6411218
115
6413282
116
6412720
117
6410932
118
6413462
119
6412786
120
6411066
121
6411416
122
6410531
123
6411024
124
6410525
125
6413247
126
6411897
127
6410598
128
6413232
129
6412596
130
6410012
131
6411771
132
6411138
133
6412185
134
6412125
135
6413038
136
6411579
137
6411569
138
6411679
139
6412921
140
6410513
141
6411030
142
6410902
143
6413074
144
6411807

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชือ่ -สกุล

นายธนวัฒน์ เนือ่ งสุมาลย์
นางสาวนัฐริกา ทีดี
นางสาวฐิติยา พูลช่วย
นางสาวพัชราภา พลกาลัง
นางสาวพรหมพร นามพยัพ
นางสาวพรนภา ชิวหา
นางสาวณัฐริกา อาจคาภา
นางสาวพิมพ์นภา นากร
นางสาวรัตนากร ฉลองธรรม
นางสาวปริยากร สีหา
นางสาวปิยะพร ศรีคาภา
นายมนพัทธ์ งาสิทธิ์
นางสาวอชิรญาณ์ คามานิตย์
นางสาวชนิกานต์ แสนวงษา
นางสาววรัญญา มาลัย
นางสาวฐาณิญา พรมโคตร
นางสาวสุดาวัลย์ ปราชัยภูมิ
นางสาวอัจฉรา ธนะภูมิชัย
นายศรายุทธ ศรีสอาด
นางสาวญาดา สุทธิประภา
นางสาวนิราวัลย์ ปารมี
นางสาววริศรา บุญเลิศ
นางสาวสุรางคณา ศิริมงคล
นายนันทวัฒน์ เหล่วแซง
นางสาวกุลณัฐ สิงห์นี
นางสาวอรุณรัศมี พินแก้ว
นางสาวศิริลักษณ์ เลพล
นางสาวศิริญา สมเสียง
นางสาวสุดารัตน์ วิชัยวงษ์
นางสาววรัญญา วงศ์สมบัติ
นางสาวปาริชาติ สีหาแสน
นางสาวณิชาฎา โคตรสุวรรณ์
นางสาวจิรัชญา ดวงจาปา
นายพัฒนะ บริบรู ณ์
นางสาวศิโรรัตน์ เมืองฮาม
นางสาวสุนิษา คามี
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สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหัวดเลย12413
1 (เหมื: อวิงแบ่
ทยาศาสตร์
งวิทยาคม)
การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนนาอ้อวิทยา
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุ13403
ดรธานี: ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนซายางวิทยายน
โรงเรียนพล
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวั14401
ดหนองคาย
: การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนชุมแพศึกษา
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี14407
นครินทร์: การจั
ร้อยเอ็
ดการธุ
ด รกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
โรงเรียนวรราชวิทยา
12411 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
14403 : การจัดการ (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
13405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร (ศศ.บ.4 ป
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนเชียงคาน
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนชนบทศึกษา
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนกุมภวาปี
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
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ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11404 : ภาษาไทย (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
145
6410480
146
6410566
147
6412447
148
6410363
149
6410735
150
6413149

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชือ่ -สกุล

นางสาววิภาศิริ วงค์หงษา
นายชนะชัย ทองยศ
นางสาวบัณฑิตา วิเศษดี
นางสาวศิวนาถ ชุมพล
นางสาวกนกพร คาเงิน
นางสาวชฎาวัลย์ หมืน่ วัน

สถำนศึกษำ
โรงเรียนกุมภวาปี
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
โรงเรียนนาด้วงวิทยา
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
14402 : การตลาดดิจิทัล (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
จานวนทั้งสิน้
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ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11406 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
1
6413199
2
6410326
3
6412771
4
6413233
5
6410149
6
6410092
7
6412323
8
6413273
9
6411227
10
6413057

ชือ่ -สกุล
นางสาวภัทราวดี น้อยนพ
นางสาวสุมิตรา บุบผาสังข์
นางสาวนัสพร จิตรโท
นางสาวเกตวดี ดาแพง
นางสาวพิศมัย โสคาแก้ว
นางสาวอริยา ทองกาสี
นายกนกพชร ศรีสุวอ
นางสาวศศิวมิ ล มาตรา
นายขวัญชัย คาเสน
นางสาวธิดารัตน์ ฉลูทอง

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
โรงเรียนกุมภวาปี
โรงเรียนบ้านไผ่
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุ13402
ดรธานี: ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนชนบทศึกษา
โรงเรียนชนบทศึกษา
โรงเรียนพล
12411 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
โรงเรียนบ้านสงเปลือย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
จานวนทั้งสิน้
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คณะ ครุศาสตร์
11408 : ชีววิทยา (ค.บ.4 ปี)

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
1
6412861
2
6410171
3
6410926
4
6411432
5
6412935
6
6411789
7
6412153
8
6410952
9
6411702
10
6412953
11
6412007
12
6411754
13
6412705
14
6410186
15
6411765
16
6410298

ชือ่ -สกุล
นางสาวกิง่ กาญจน์ สินชัย
นางสาววรรณพรรณ วันหากิจ
นายสุกฤษ ภูหลวง
นางสาวรวิษฎา หลอดคา
นางสาวรุ่งนภา บุญสมร
นางสาวอารียา กองแก้ว
นางสาวอาริยา จันดาโคต
นางสาวเปรมกมล ประทีป
นางสาวฐิติมา แสงศรีจันทร์
นางสาวเพชรลดา ยอดคีรี
นางสาวมนีรัตน์ ลีคา
นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ชรนก
นางสาวจุฑารัตน์ เยีย่ มลา
นายพงศภัก มุขดารา
นายจตุพล ดงเจริญ
นางสาวรัตนากร วงษ์หมากเห็บ

สถำนศึกษำ
โรงเรียนภูหลวงวิทยา
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนบัวขาว
โรงเรียนเชียงคาน
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
โรงเรียนมัญจาศึกษา
โรงเรียนชนบทศึกษา
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
12405 : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วท.บ.4 ปี)

12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
111403 : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รับม.6/เทียบเท่า
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
12403 : ฟิสิกส์ (วท.บ.4 ปี)
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
จานวนทั้งสิน้
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บัญชี 2 สำรอง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2564

ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11410 : คอมพิวเตอร์ศกึ ษา (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ชือ่ -สกุล
ที่ ประจำตัวสอบ
1
6412265
นายอภิวฒ
ั น์ หล้าชนบท

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สถำนศึกษำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
จานวนทั้งสิน้
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บัญชี 2 สำรอง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
ระบบรับนักศึกษำ

ปีการศึกษา 1/2564

คณะ ครุศาสตร์
11412 : พลศึกษา (ค.บ.4 ปี)

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
1
6410009
2
6411159
3
6411676
4
6411158
5
6412237
6
6410496
7
6411672
8
6410503
9
6411099
10
6412594
11
6412893
12
6413203
13
6413178
14
6411609
15
6410569
16
6410508
17
6411855
18
6411091
19
6410123
20
6412707
21
6412579
22
6413170
23
6412330
24
6413077
25
6412243
26
6412501
27
6413277
28
6410501
29
6411034
30
6410120
31
6412970
32
6411308
33
6413408
34
6412077
35
6412268
36
6413219

ชือ่ -สกุล
นายชูเกียรติ มนต์ปงั
นายวีรพล คงมงคล
นายกรณ์ดนัย พรมด้วง
นายอัศดินทร์ ศรีพัฒน์
นางสาวพนิดา ศรีบรุ ินทร์
นางสาวกัลยา นามมนตรี
นายชวิศ เสริฐศรี
นายจีรภัทร เนาว์สุข
นายพงศธร ศรีชุม
นางสาวสร้อยสุดา สีหลอด
นางสาวจิรัญชญาภรณ์ ทักษิณ
นางสาวนันทนา พลแสน
นายธรรมธัช ป้อมสุวรรณ์
นายธนาธิป จันทะแสน
นางสาวสุดารัตน์ แบบบาง
นายไกรวิชญ์ พลพวก
นายอภิสิทธิ์ อ่อนเหลา
นายภูริณัฐ มาตะรักษ์
นายถลัษนันท์ ก่าซ้อน
นางสาวรัชนก นามูลเพ็ง
นายณัฐวุฒิ กิติยะวงษ์
นายธวัชชัย วิภาชัย
นายนิเวศน์ วงศ์เงิน
นางสาวกาญจนา บัวระภา
นางสาวนิศารัตน์ จันทะรักษ์
นายสมยศ พรหมโสดา
นางสาวณัฐสุดา ภูเพชรซีก
นางสาวศรสวรรค์ ศรีหาวงษ์
นายกัมพล เรืองหอม
นางสาวจุฬาลักษณ์ คงหา
นายชวิศ นอศรี
นางสาวอภิชยา ศรีละพล
นายกาจพล เถาปัญญา
นายวชิรวิทย์ อินทร์ชัยศรี
นายอนุชา จิตรกล้า
นายธนภัทร หมืน่ หลุบกุง
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สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

โรงเรียนภูเขียว
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนเชียงคาน
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์
111403 : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รับม.6/เทียบเท่า
โรงเรียนภูเรือวิทยา
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่110401 : ทัศนศิลป์ (ศป.บ.4 ปี)
โรงเรียนเชียงคาน
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหัวดเลย12413
1 (เหมื: อวิงแบ่
ทยาศาสตร์
งวิทยาคม)
การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
โรงเรียนนครขอนแก่น
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนภูเขียว
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนไชยวานวิทยา
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนฝางวิทยายน
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหัวดเลย12413
1 (เหมื: อวิงแบ่
ทยาศาสตร์
งวิทยาคม)
การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนเซกา
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนมัญจาศึกษา
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
โรงเรียนพล
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
14403 : การจัดการ (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูเรือวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนจาปาโมงวิทยาคาร
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
14407 : การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
17401 : เทคโนโลยีโยธา(รับม.6/เทียบเท่า) (ทล.บ.4 ปี)
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิ17401
เษก : เทคโนโลยีโยธา(รับม.6/เทียบเท่า) (ทล.บ.4 ปี)
โรงเรียนบึงกาฬ
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
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บัญชี 2 สำรอง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
ระบบรับนักศึกษำ

ปีการศึกษา 1/2564

คณะ ครุศาสตร์
11412 : พลศึกษา (ค.บ.4 ปี)

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
37
6413381
38
6410981
39
6411071
40
6411296
41
6410504
42
6413158
43
6410505
44
6412148
45
6410982
46
6413028
47
6413224
48
6410975
49
6410412
50
6410072
51
6411700
52
6410204
53
6412267
54
6411851
55
6411316
56
6410908
57
6411718
58
6412071
59
6410803
60
6412986
61
6410498
62
6411767
63
6410311
64
6411752
65
6411965
66
6410509
67
6412627
68
6410847
69
6411724
70
6413084
71
6411610
72
6412218

ชือ่ -สกุล
นายชาคริต ภูมิมิตร
นางสาวจีรวรรณ ผ่องแผ้ว
นายณัฐดนัย ผ่องจิตร
นายวิทวัส ถาวงกลาง
นายชุมพล กิจเกียน
นางสาวกัญญาภัคณ์ หวะสุวรรณ์
นายเกียรติศักดิ์ มุงคุณ
นายทวีป ศรีจิวงั ษา
นายสุชาครีย์ อินทร์งาม
นายอุดมเอก กล้ารอด
นายมนัสนันท์ นาเมืองรักษ์
นายนราธร พลราฎร์
นายอิทธิพล ฤทธิชัย
นายพีระพล แก้วก่า
นายณัฏฐ์ สุรันนา
นายรุ่งโรจน์ ไชยโสดา
นายพศิน เจริญกุล
นายปีญาวรรต พิมพ์ทอง
นายธารา น้อยเสนา
นายอดิศร สีไชย์
นายสงกรานต์ มาผิว
นายอัจฉริยพล ภักดีพันดอน
นายกฤษฎา มีหา
นายเทิดศักดิ์ แสงมะโน
นางสาวทิพวรรณ บุตรดีสุวรรณ
นายกิตติคุณ บุญหนา
นางสาวเสาวลักษณ์ ลาดเข่ง
นางสาววนิดา แวงวรรณ์
นายวิศิษฐ์ ส่งสุข
นายสุวทิ ย์ ทองสงค์
นายอรรถพล ศรีภูทอง
นายศริมงคล น้อยเทียม
นายภัทรดนัย เปรมเหลา
นายภัชรพล สายธารพรม
นายณัฐพงษ์ ปัทวงค์
นายนครินทร์ สินสวัสดิ์
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สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4

โรงเรียนพิชญบัณฑิต
โรงเรียนน้าโสมพิทยาคม
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา
โรงเรียนน้าโสมพิทยาคม
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนกวางโจนศึกษา
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนพิชญบัณฑิต
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุ12413
ดรธานี: วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนจาปาโมงวิทยาคาร
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนนาอ้อวิทยา
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนเชียงคาน
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม 16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิ17401
เษก : เทคโนโลยีโยธา(รับม.6/เทียบเท่า) (ทล.บ.4 ปี)
โรงเรียนฝางวิทยายน
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเชียงคาน
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
18401 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนชนบทศึกษา
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
12411 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
โรงเรียนเชียงคาน
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนภูเรือวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
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บัญชี 2 สำรอง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
ระบบรับนักศึกษำ

ปีการศึกษา 1/2564

คณะ ครุศาสตร์
11412 : พลศึกษา (ค.บ.4 ปี)

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
73
6411356
74
6410950
75
6412350
76
6410195
77
6413217
78
6412136
79
6412666
80
6411231
81
6411773
82
6412964
83
6410197
84
6410121
85
6412813
86
6411612
87
6412679
88
6413222
89
6413230
90
6411076
91
6411832
92
6410202
93
6412852
94
6411455
95
6411041
96
6410218
97
6412817
98
6410810
99
6410117
100
6411654
101
6410058
102
6410071
103
6412076
104
6413265
105
6411053
106
6412332
107
6410217
108
6413287

ชือ่ -สกุล
นางสาวพรรณวษา พลกาลัง
นางสาวรัตน์ญาณี แก้วประดับ
นายจิรัฐติภัทร์ อินรินทร์
นายพิทักษ์ อัคษร
นายวงศพัทธ์ วงษานุทัศน์
นายจิรภัทร อาจกมล
นายจักรี ดีขามป้อม
นายภราดร แสงวงศ์
นายทนงศักดิ์ สามัคคี
นายวิชานนท์ ไชยชะนะ
นายเจตรินทร์ กุมมา
นายจักรพันธ์ จันทร์พานิช
นายฉัตรชัย หล้าจาด
นายทักษิณ วงษ์จันแดง
นางสาวพลอยวรินทร์ บุสนาม
นางสาวธนบดี ดาตะเห
นายจิรวัฒน์ แซงคาสิงห์
นายภัทรวิทย์ เทศสีหา
นายนัฐวุฒิ บุตรโชติ
นายปรัชญา ทองแสง
นางสาวสุพัตรา มณีกัญย์
นายพฤพงษ์ บุญหลาย
นางสาวรจนา อ่อนโยนสกุณี
นายสิทธิลักษณ์ เกษทองมา
นายสุวรรณชาด เลิศคอนสาร
นายธีระพัฒน์ คาดี
นายกวี โกยชัย
นายณรงค์ฤทธิ์ บุตรบาล
นายอรรถภูมิ เเสวงเพชร
นายมิณธดา ผ่องสนาม
นางสาวศศิวมิ ล สาริภา
นางสาวศศิชา จันดากรณ์
นายกิตติพงษ์ คาเบ้า
นายธีร์ธัช คนรู้
นายสิทธิโชค สอนแสง
นางสาวเอกลักษณ์ ประสปชร

REG:R90-05-26 ( รายงานผู้สมัคร )

สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

โรงเรียนน้าโสมพิทยาคม
โรงเรียนธาตุพิทยาคม
14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูเขียว
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม
13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนน้าโสมพิทยาคม
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม 12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
โรงเรียนชุมแพศึกษา
18401 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนมัญจาศึกษา
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนจระเข้วทิ ยายน
17401 : เทคโนโลยีโยธา(รับม.6/เทียบเท่า) (ทล.บ.4 ปี)
โรงเรียนมัญจาศึกษา
โรงเรียนสังคมวิทยา
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูซางใหญ่วทิ ยาคม
12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเลยพิทยาคม
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนกุมภวาปี
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม 111401 : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(รับ ม.6/เทียบเท่า
โรงเรียนชุมแพศึกษา
18401 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนเชียงคาน
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
โรงเรียนภูเขียว
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูเขียว
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนเซิมพิทยาคม
โรงเรียนพล
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม 111401 : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(รับ ม.6/เทียบเท่า
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
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บัญชี 2 สำรอง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
ระบบรับนักศึกษำ

ปีการศึกษา 1/2564

คณะ ครุศาสตร์
11412 : พลศึกษา (ค.บ.4 ปี)

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
109
6410251
110
6411665
111
6410002
112
6411940
113
6413434
114
6411829
115
6412702

ชือ่ -สกุล
นายกุลเดช นวลศรี
นายทวีศักดิ์ กันระดก
นางสาวธัญญธร พลชา
นายธีรวัฒน์ อิสรพล
นายกฤษฎา วรรณหนองคู
นายณัฐพล อุณาพรม
นายธีรศักดิ์ มานะกุล

สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
วิทยาลัยเทคนิคเลย
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนเชียงคาน
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
ศูนย์การเรียนรู้ปญ
ั ญาภิวฒ
ั น์ บางกะปิ12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
12408 : เกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่
12413น: วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนสังคมวิทยา
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนมัญจาศึกษา
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
จานวนทั้งสิน้

REG:R90-05-26 ( รายงานผู้สมัคร )

115

คน

16/02/64 17:48 หน้า 31/ 34

บัญชี 2 สำรอง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2564

ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11413 : ศิลปศึกษา (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
1
6412486
2
6413376
3
6413157
4
6413370
5
6410219

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชือ่ -สกุล

นายณัฐกร รักษาบุญ
นางสาวสุพัตรา คอนทวน
นายณัฐกิต ทิมะเณ
นายกฤษฎา ประดิษฐวงค์
นายศุภวัฒน์ คามูล

สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
17401 : เทคโนโลยีโยธา(รับม.6/เทียบเท่า) (ทล.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านไผ่
110401 : ทัศนศิลป์ (ศป.บ.4 ปี)
โรงเรียนจริยานุสรณ์
110401 : ทัศนศิลป์ (ศป.บ.4 ปี)
โรงเรียนน้าโสมพิทยาคม
110401 : ทัศนศิลป์ (ศป.บ.4 ปี)
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม 111401 : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(รับ ม.6/เทียบเท่า
จานวนทั้งสิน้
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บัญชี 2 สำรอง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2564

ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11415 : ดนตรีศกึ ษา (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
1
6410258
2
6413261
3
6411514
4
6410574
5
6410139
6
6411515
7
6411212

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชือ่ -สกุล

นายพงศ์ธนวิทย์ สิงห์สุวรรณ
นายศตพร พัว้ ทา
นายปัญญากร อรปัญญา
นายกาญจน์ตระกูล กุลวงษ์
นายปริญญา พัดบุผา
นายธนกร กฤตวงศ์วมิ าน
นายปฎิญญา ฐานะ

สถำนศึกษำ
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนจริยานุสรณ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนปากชมวิทยา

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
110403 : ดุริยางคศิลป์ (ศป.บ.4 ปี)
110403 : ดุริยางคศิลป์ (ศป.บ.4 ปี)
17401 : เทคโนโลยีโยธา(รับม.6/เทียบเท่า) (ทล.บ.4 ปี)
110403 : ดุริยางคศิลป์ (ศป.บ.4 ปี)
110403 : ดุริยางคศิลป์ (ศป.บ.4 ปี)
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
17401 : เทคโนโลยีโยธา(รับม.6/เทียบเท่า) (ทล.บ.4 ปี)
จานวนทั้งสิน้
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บัญชี 2 สำรอง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
ระบบรับนักศึกษำ

ปีการศึกษา 1/2564

คณะ ครุศาสตร์
11416 : นาฏศิลป์ (ค.บ.4 ปี)

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
1
6412487
2
6410511
3
6410081
4
6412873
5
6410375
6
6410570
7
6410991
8
6412144
9
6411661
10
6413344
11
6413100
12
6413345
13
6413201

ชือ่ -สกุล
นางสาวพรนิสา นาเลิง
นายณัฐวุฒิ พันโนฤทธิ์
นายปรีชาพล ริบรวมทรัพย์
นายฤทธิชัย มีนิล
นางสาวปวรวรรณ ขุนพรหม
นายอนุชา พันโยศรี
นางสาวปฐมพร ฉลวยงาม
นางสาวพิจิตรา ต้นโพธิ์
นายธนายุทธ บุญประคม
นางสาวพจนีย์ ชาลีเขียว
นางสาวธิดารัตน์ ราชคฤห์
นางสาวพจมาน ชาลีเขียว
นายวัชรากร น้อยโสมศรี

สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
โรงเรียนชุมแพวิทยายน
110401 : ทัศนศิลป์ (ศป.บ.4 ปี)
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์
13405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร (ศศ.บ.4 ป
โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
โรงเรียนจริยานุสรณ์
13408 : การท่องเทีย่ วและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม
12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
18401 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
18401 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นศ.บ.4 ปี)
วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ
จานวนทั้งสิน้
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ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11411 : คณิตศาสตร์ (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
1
6411068
2
6411260
3
6411592
4
6410837
5
6412314
6
6411339
7
6410895
8
6410802
9
6412344
10
6411786
11
6410214
12
6411494
13
6413403
14
6412329
15
6411497
16
6413125
17
6410053
18
6413415
19
6413249
20
6411289
21
6410977
22
6413343
23
6411670
24
6411342
25
6412526
26
6411358
27
6411787
28
6411130
29
6412001
30
6413337
31
6412871
32
6411948
33
6411440
34
6410538
35
6411448
36
6411228

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชือ่ -สกุล

นายธีระพงษ์ วงษ์เสนา
นางสาวศิรภัสสร ชมภู
นายคณิศร บุตรพรหม
นางสาวนิรชา เดชโนนสังข์
นางสาวศรีประภา ดอนหัวล่อ
นางสาวจุฑามาศ โพธิ์ชาติ
นางสาวนราภัทร ป้องคาสิงห์
นางสาวอรินชนก คาสิงห์
นายนฤพนธ์ แก้วศิริ
นางสาวฐานวาสก์ บุรุษ
นายพีรพัฒน์ ฤทธิลา
นางสาวกชกร นิธิปญ
ั ญาบดี
นางสาวภาษร แววสุขสม
นายอภิวฒ
ั น์ กันทาราษฎร์
นางสาวจิตติมา สังเกตุดี
นางสาวธิดารัตน์ เอกตาแสง
นางสาวปิยธิดา ผลานิสงค์
นางสาวพิยะดา พรมเมืองขวา
นางสาวปวีณา ประสมทรัพย์
นายอธิคม เหล็กหล่ม
นางสาวอรัญญา ทัพสมบัติ
นางสาวนิธิพร คาเบ้า
นางสาวอินทุอร นาคมะเริง
นางสาวพิศมัย ชาดาเม็ก
นางสาวฤทัย ปะระกา
นางสาวสิรินทรา พิมูล
นางสาวอุมารินทร์ นามสมัย
นายชัชวาล ชัยเมือง
นางสาวพัชฎาภา คุณฟอง
นางสาววรัทยา ไชยโวหาร
นางสาวเหมือนฝัน สุทธิเมฆ
นายศรายุทธ สาสิงห์
นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวก่า
นายร่มเกล้า บุตรโคตร
นางสาวศุวมิ ล มูลทาสี
นางสาวณัฐธิดา แพงแซง
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สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนพล
111403 : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รับม.6/เทียบเท่า
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูเขียว
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม 12404 : เคมี (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเลยพิทยาคม
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนพล
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเลยพิทยาคม
13405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร (ศศ.บ.4 ป
โรงเรียนซาสูงพิทยาคม
โรงเรียนมัญจาศึกษา
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลั
12402
ย เลย
: คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนนาโสมพิทยาคม
12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเชียงคาน
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนซับใหญ่วทิ ยาคม
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนชุมแพวิทยายน
110401 : ทัศนศิลป์ (ศป.บ.4 ปี)
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเลยพิทยาคม
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนท่าบ่อ
โรงเรียนเลยพิทยาคม
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
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ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11411 : คณิตศาสตร์ (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
37
6413013
38
6411503
39
6412531
40
6411604
41
6411593
42
6410129
43
6411598
44
6412090
45
6411883
46
6411932
47
6412166
48
6413031
49
6411060
50
6413105
51
6412615
52
6412559
53
6413106
54
6411032
55
6410392
56
6412525
57
6412628
58
6412194
59
6410856
60
6411269
61
6413417
62
6412573
63
6412399
64
6413280
65
6411278
66
6410436
67
6411070
68
6412175
69
6412407
70
6411009
71
6411192
72
6411849

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชือ่ -สกุล

นางสาวอัญชลีพร แก้วไพฑูรย์
นางสาวเกศินี สิทธิมงคล
นางสาวธนัญธร บุตรจันทร์
นางสาวชลธิชา บุญสนัด
นางสาวสุภาพร ดวงเอ็นอาจ
นางสาวสุดารัตน์ ศรีแก้ว
นางสาวพัชรินทร์ แก้วมณี
นายปัณณัฐธร เหลาทอง
นางสาวอรอนงค์ สีด้วง
นางสาวสวรรยา ชาติชานาญ
นางสาวพีรดา เจริญศักดิ์
นางสาวชัญญา อินทรชัยศรี
นางสาวพิชชาภา แสงศิลา
นางสาวฐิตาพร พรมหนองอ้อ
นายอนุกูล ณะรักมาก
นางสาวนฤทัย ราชอินตา
นายสุเมธ พิมใจ
นางสาวนิธิพร การสุนทร
นายกฤษณะ ธนะสูตร
นายนรินทร์คุณ ปอสี
นายประกาศิต คาเคลือ
นางสาวจุฑามาศ ชานาญ
นางสาววนิดา ศรีบรุ ินทร์
นางสาวธัญสุดา แก้วที
นางสาวจิราวรรณ จันประทัดร์
นายสมยศ พิมเขตร
นางสาวณัฏฐา แอมปัดชา
นางสาวอุษาวดี พากระจ่าง
นายพรพินิต โพธิ์ทิพย์
นางสาวรักษณาลี เหล่าพิสัย
นายปริวฒ
ุ ิ จังภูเขียว
นางสาวศิริรัตน์ ศิรินัย
นางสาวพัชรมัย ทองดี
นางสาวฐิติรัตน์ บุญสร้อย
นางสาวอริสา ธรรมเอก
นางสาวกัลยาลักษณ์ สีสมบัติ
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สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
12410 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนหนองหานวิทยา
โรงเรียนนาพองศึกษา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนนาอ้อวิทยา
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร
โรงเรียนหนองสังข์วทิ ยายน
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนเลยพิทยาคม
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนกุดดินจีพ่ ิทยาคม
12403 : ฟิสิกส์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนฝางวิทยายน
12406 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.4 ปี)
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ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11411 : คณิตศาสตร์ (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
73
6412417
74
6413236
75
6410743
76
6411142
77
6411447
78
6410715
79
6412016
80
6411144
81
6410467
82
6410663
83
6412801
84
6413017
85
6410544
86
6412927
87
6411639
88
6410817
89
6412560
90
6410568
91
6413278
92
6411449
93
6411602
94
6410628
95
6413047
96
6413333
97
6411918
98
6410468
99
6412356
100
6412976
101
6413032
102
6412500
103
6411495
104
6412210
105
6411601
106
6413416
107
6412920
108
6411450

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชือ่ -สกุล

นางสาวอภิรดา ทองคง
นายสุมงคล ศรีชัย
นางสาวอภิญญา พิเคราะห์จิต
นางสาวสุกัญญา บัวกด
นางสาวฐิตารีย์ จริยเอกวิทย์
นายศิวกร จงรักภิญโญกุล
นางสาวศรสุดา ธรรมคุณ
นางสาวปวีณา รัตนะอุไร
นางสาวพรวลัย เสริฐศรี
นางสาวไพรัลยา นามรินทร์
นางสาวสิริญญา ชาดา
นางสาวอริศา เกษทองมา
นางสาวอาภัสรา พลภักดี
นายกิตติศักดิ์ เขียวไกร
นางสาววาริณี นนศรีภักดี
นายโชคชัย ใสสะอาด
นางสาวฌัชชา ปราพรม
นางสาวกชกร ดวงภักดี
นางสาวพรลิตา ประกอบดี
นางสาวปริยาภัทร มาลา
นายกฤษฎา สกุลธนบูรณ์
นางสาวสุดาทิพย์ วิเศษศรี
นางสาวภัทรียา ศรีเมือง
นางสาวเบญจพร ฝ่ายบุญ
นางสาวกัญญารัตน์ ชาติชานาญ
นางสาวนครินทร์ วงษ์เศวตมนตรี
นายปฐพี จุลละนันท์
นางสาวอรอุมา ธรรมโสม
นางสาวนุชนันท์ ศรีมาลา
นางสาวณัชญาพร พรมโสดา
นายนันทิพัฒน์ อุตตะมะ
นายอาทร ศรีหะสุทธิ์
นางสาวชัชฎาภรณ์ สุวรรณ
นางสาวอมรทิพย์ ศรีฐาน
นางสาวศุภมาส เจริญสว่าง
นายนราพล วรสิทธิ์
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สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ปี)
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
13403 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.4 ปี)
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)

โรงเรียนหนองเรือวิทยา
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์
โรงเรียนเจียรวนนท์อทุ ิศ 2
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
111401 : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(รับ ม.6/เทียบเท่า
โรงเรียนชุมแพศึกษา
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
14402 : การตลาดดิจิทัล (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนนางิววิทยาสรรค์
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา
14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนเทศบาล 1 (สานักงานสลากกิน12402
แบ่งรัฐ: บาลอุ
คณิตศาสตร์
ปถัมภ์) (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา
111401 : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(รับ ม.6/เทียบเท่า
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
โรงเรียนคอนสวรรค์
โรงเรียนเลยพิทยาคม
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
12411 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
12412 : สัตวศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
โรงเรียนภูเขียว
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนภูเรือวิทยา
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนชนบทศึกษา
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเลยพิทยาคม
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
16/02/64 18:17 หน้า 3/ 6

บัญชี 2 สำรอง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
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ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11411 : คณิตศาสตร์ (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
109
6413274
110
6411969
111
6412386
112
6411799
113
6411133
114
6410010
115
6410901
116
6410798
117
6411174
118
6412725
119
6410894
120
6411505
121
6412484
122
6410954
123
6410125
124
6413225
125
6411346
126
6411961
127
6412942
128
6411596
129
6411045
130
6411992
131
6412384
132
6410048
133
6411307
134
6410835
135
6412919
136
6410834
137
6410351
138
6413033
139
6412369
140
6412618
141
6412907
142
6411703
143
6412623
144
6412631

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชือ่ -สกุล

นางสาวณัฐวดี โพธิญาณ
นางสาวจิราวรรณ จันทร์ที
นายจักรพงษ์ แคนติ
นางสาวณฐพร เทพี
นายธนชัย กรรณลา
นางสาวกัลยรัตน์ ทองเมือง
นางสาวจสิตา พลสัสดี
นายวิรเดช บุญเสริม
นางสาวอรอนงค์ วงวรรณดี
นางสาวพรไพลิน ชานาญพล
นางสาวพึง่ นภา โสภาพ
นายคิมนวัฒน์ พูเปียง
นายวชิรวิทย์ มนตรี
นางสาวนฤมล โคตะ
นายชัยวัฒน์ บุตรโคตร
นางสาวฐิติยา ยงจอหอ
นางสาวจิรวรรณ ผลจันทร์
นางสาวชนากานต์ สีน้อย
นางสาวพัชรมน พิลาบุตร
นางสาวยุพารัตน์ ช้างคา
นางสาวธนวรรณ พาพิชัย
นายนวพล กุลบุตร
นายชินวัตร นาเจริญ
นายวัชรกร ทองทาย
นางสาวอนุชิตา โต๊ะหมอ
นางสาวเกศกนก วงคาโสม
นายเมคาวี บุตรดา
นางสาวจิตพิสุทธิ์ วงษ์วงั ทอง
นายศุภวิชญ์ เลิศอุดมโชค
นางสาวธัญญาทิพย์ เบ้าสาลี
นางสาวกิตติธร จันทราช
นางสาววราพร เคหฐาน
นางสาวชมพูนุท ผงสุข
นางสาวกัลยาณี พิลาอ่อน
นางสาวนรินทร์ทิพย์ ศิลาเกตุ
นางสาววราภรณ์ คาลือ
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สถำนศึกษำ
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์
โรงเรียนนาซึมพิทยาคม
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
โรงเรียนขามแก่นนคร
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนนาโสมพิทยาคม
โรงเรียนนาโสมพิทยาคม
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
โรงเรียนบุ่งคล้านคร
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนภูเขียว
โรงเรียนจาปาโมงวิทยาคาร
โรงเรียนคอนสาวิทยา
โรงเรียนชนบทศึกษา
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร
โรงเรียนนครขอนแก่น
โรงเรียนเชียงคาน
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
12405 : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วท.บ.4 ปี)
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ปี)

19401 : เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
19401 : เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.4 ปี)

12406 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.4 ปี)
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
14403 : การจัดการ (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
14402 : การตลาดดิจิทัล (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
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ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11411 : คณิตศาสตร์ (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
145
6411442
146
6411605
147
6413329
148
6410153
149
6411606
150
6412014
151
6410983
152
6412799
153
6411217
154
6410128
155
6411935
156
6410056
157
6412985
158
6411015
159
6412672
160
6413238
161
6413340
162
6412191
163
6411029
164
6411957
165
6412806
166
6413011
167
6413198
168
6410818
169
6411737
170
6411334
171
6410243
172
6410953
173
6410506
174
6412789
175
6411821
176
6411232
177
6410239
178
6411741
179
6410295
180
6411301

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชือ่ -สกุล

นางสาวฐานิตา ฉิมพินิจ
นายพงศ์พิพัฒน์ ทับแก้ว
นางสาวนาฏกัญญา กัลยาวงษ์
นางสาวณัฐพร ไชยะโส
นายจีรศักดิ์ ถุงเกษแก้ว
นายอควัตร สุโขยชัย
นางสาววันวิสา เพ็งแจ่ม
นายปองพล เครือศรี
นางสาวจิรารัตน์ เหมืองทอง
นางสาวนิลลณี คางาม
นายณัฐนันท์ นามสูงเนิน
นางสาวกิริยา ท้าวพรม
นางสาวกิตติยา กลิ่นจันทร์
นางสาวเนตรนภา จันวัน
นางสาวมุนินธร นามเชียงใต้
นายภูวดล เศษนาเวช
นางสาวมาลิษา พรมเมืองขวา
นางสาวโสภาวดี สอนอับ
นางสาวขวัญหทัย สุขยอด
นางสาวกรรณิการ์ เริงรื่น
นายณัฐกร ศรีวพิ ัฒน์
นายพีระพงษ์ อ่อนเพ็ชรคง
นางสาวสุดารัตน์ ปราฉามิตร
นายธีระศักดิ์ มังกรเจริญกุล
นายสุคณิศร์ สายนนท์
นายชัชวาลย์ นุม่ นวล
นายภูมิไท ภูมิโสม
นางสาวรัชนีกร มีโสภา
นายเนรมิตร โสธรรมมงคล
นายพรลิขิต บุญสะอาด
นางสาวสุนิสา ใจมัน่
นางสาวนันทิดา สุพร
นายธนบัตร คุณาวัตร
นายชุติศรณ์ วงค์เคน
นางสาวธนัชพร อินทะวงค์
นางสาวพรชิตา บุตตะวัง
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สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
14403 : การจัดการ (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)

โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนชุมแพศึกษา
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูเขียว
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัญจาศึกษา
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี12402
นครินทร์: คณิ
หนองบั
ตศาสตร์
วลาภู(วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนชุมแพศึกษา
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนนาพองศึกษา
14403 : การจัดการ (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเทศบาล 1 (สานักงานสลากกิน111403
แบ่งรัฐบาลอุ
: วิศวกรรมไฟฟ้
ปถัมภ์) าและอิเล็กทรอนิกส์ (รับม.6/เทียบเท่า
โรงเรียนท่าบ่อ
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนนาพองศึกษา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
โรงเรียนนาโสมพิทยาคม
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
โรงเรียนชุมแพศึกษา
12410 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
14402 : การตลาดดิจิทัล (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีชมภูวทิ ยา
โรงเรียนกุมภวาปี
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
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ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11411 : คณิตศาสตร์ (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
181
6410089
182
6412614
183
6412095
184
6412482
185
6412483
186
6413130
187
6412922
188
6411222
189
6411758
190
6410083
191
6410170
192
6411451
193
6413174
194
6413347
195
6411745
196
6413182

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชือ่ -สกุล

นายธีรภัทร์ เนาว์โนนทอง
นายกิตติพงษ์ แก้ววิเชียร
นางสาวอาร์รายา อาจยาทา
นายภาวรุจน์ มีศรี
นายธวัชชัย นาแพง
นางสาวอนัญญา สุราษฎร์
นางสาวสุจิรา พลอยงาม
นางสาววรรณภา แอ่งสุธา
นายสิรธีร์ ไวยฉัยยา
นายบุณยภู นาดีไพร
นางสาวพิเชษฐ์ ตู้ประเสริฐ
นายวรพัฒน์ ดีมาก
นางสาวแพรวา พลอยอ่าศรี
นายสาตราวุฒิ ชาญจระเข้
นางสาวธิดาพร บุญเรือง
นางสาวสุภาวดี คนบุญ

สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

โรงเรียนหนองเรือวิทยา
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร
12403 : ฟิสิกส์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
111401 : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(รับ ม.6/เทียบเท่า
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนชนบทศึกษา
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีชมภูวทิ ยา
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนเลยพิทยาคม
110402 : ดิจิตอลอาร์ต (ศป.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุ12402
ดรธานี: คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
จานวนทั้งสิน้
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ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11405 : สังคมศึกษา (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
1
6413301
2
6412193
3
6411731
4
6410874
5
6411364
6
6413438
7
6410378
8
6412908
9
6411371
10
6410205
11
6411429
12
6410845
13
6413069
14
6410581
15
6411423
16
6410903
17
6411905
18
6410556
19
6412878
20
6410732
21
6412402
22
6412918
23
6413384
24
6410382
25
6411236
26
6411783
27
6411425
28
6410041
29
6412291
30
6410992
31
6412429
32
6412613
33
6411809
34
6412320
35
6413357
36
6412885

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชือ่ -สกุล

นางสาววิมลมณี ถาวร
นายสุธิพงค์ รวงงาม
นางสาวสายฝน ตะกิมนอก
นายฉกรรจ์ แสงไว
นางสาวกุลนิษฐ์ บรรหารบุตร
นางสาววิชุดา แก้วมี
นางสาววรรณวิษา แสงทอง
นางสาวอริศา เกษา
นางสาววิไลลักษณ์ วิไลวงค์
นายวันเฉลิม เขาลาด
นายอดิศร มูลธรรมมา
นางสาวพรรณิภา มูกขุนทด
นางสาวขวัญเรือน บัวผัน
นายภูวดล โมลา
นางสาวเบญญาภา แสนใจวุฒิ
นางสาวเบญจพร คนฉลาด
นายพิทักษ์พงษ์ ประยูรชาญ
นางสาวเสาวณีย์ มะลัย
นางสาวปิยะนันท์ มาพระลับ
นางสาวเนตรนรินทร์ นามมูลสิน
นางสาวเอมวิกา พันสวัสดิ์
นายปิยวัฒน์ พรหมณี
นายเทพวิมล ปิ่นคา
นางสาวปณิดา บุญข่าย
นายวีรภัทร พิลาพรม
นายณัฐวุฒิ เครือแสง
นางสาวชัชฏาพร ทอนนาง
นายณัฐสิทธิ์ สังโสม
นายอภิชาติ คุณเนตร
นางสาวพลอยวรินทร์ แห้วใต้
นางสาววิราวรรณ โภคาพานิชย์
นายพีรพัฒน์ พลสิมมา
นางสาวพรธิตา วงษาราช
นางสาวจิรัญญา สาเสนา
นายณัฐพล มีทรัพย์
นายอดิพงศ์ นาแพง
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สถำนศึกษำ

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนหนองสังข์วทิ ยายน
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนนครขอนแก่น
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์
13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนนครขอนแก่น
13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม 14402 : การตลาดดิจิทัล (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเลยพิทยาคม
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
โรงเรียนเลยพิทยาคม
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุ13401
ดรธานี: การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนนครขอนแก่น
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนชนบทศึกษา
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองหานวิทยา
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
โรงเรียนเลยพิทยาคม
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านหันวิทยา
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนนาพองศึกษา
18401 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร
12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนพล
12408 : เกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
12408 : เกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนนครขอนแก่น
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ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11405 : สังคมศึกษา (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
37
6411904
38
6412749
39
6413144
40
6410114
41
6412669
42
6410878
43
6412807
44
6411077
45
6410828
46
6413114
47
6413226
48
6411781
49
6412682
50
6410476
51
6411583
52
6411229
53
6413354
54
6412217
55
6413045
56
6410832
57
6413051
58
6412184
59
6410515
60
6411259
61
6413061
62
6413360
63
6412535
64
6410891
65
6412478
66
6411239
67
6413428
68
6410827
69
6411360
70
6410388
71
6410572
72
6412436

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชือ่ -สกุล

นายเอกสิทธิ์ อินทร์งาม
นายจักรินทร์ คนซือ่
นางสาวฐาปนีย์ ปึ่งพรหม
นายปิยวัฒน์ ราชมี
นางสาวเอวิตรา สมภาร
นายพิชชากร คาสอน
นางสาวเบญจพร จันโทศรี
นายฉัตรมงคล พุฒพันธ์
นางสาวพัชริวรรณ หงทอง
นางสาวสรัลชนา พิมพ์แหวน
นางสาวสุภาลักษณ์ สีม่วง
นายพิทยา ชนมาสุข
นายคามิน เฉียวกลาง
นางสาวกมลชนก วีระเถกิงชีวี
นางสาวสิรดา หันมาก
นางสาวพรรณธิภา พาพันธ์
นายจิรายุส สิงห์ฝ่าย
นายสิทธินนท์ วันทองสังข์
นายปิยะพงษ์ ศรีมงคล
นางสาวสุภาวดี โกไศยกานนท์
นางสาวกัลยา บัวบานบุตร
นางสาวสุภาพร แก้วหานาม
นางสาวสิรินภา สมบูรณ์
นางสาวทิพย์ญาดา คาสนิท
นางสาวสุจิตตรา นามบุญมี
นายอภิรักษ์ ตังกิง่
นายรัฐกิตดิ์ จันร้อยเอ็ด
นายศุภกิตติ์ คาศรีระภาพ
นางสาวอภิชญา สุภาเศษ
นางสาวสุนิษา อุปฮาด
นางสาวกฤตพร กุลน้อย
นางสาวพัชริดา หงทอง
นางสาวพรไพรินทร์ ตลบหอม
นางสาววิมล ไชยแสง
นายสุตเขตต์ อันชืน่
นางสาวทิวารักษ์ งามลา
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สถำนศึกษำ
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)

โรงเรียนหนองเรือวิทยา
โรงเรียนมัญจาศึกษา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม
12408 : เกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนชุมแพศึกษา
14403 : การจัดการ (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนเทศบาล 1 (สานักงานสลากกิน13402
แบ่งรัฐ: บาลอุ
ภาษาอั
ปถังกฤษ
มภ์) (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนนาจานศึกษา
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุ111403
ดรธานี : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รับม.6/เทียบเท่า
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
โรงเรียนมัญจาศึกษา
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนจระเข้วทิ ยายน
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนห้วยเกิงพิทยาคาร
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูเรือวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
110401 : ทัศนศิลป์ (ศป.บ.4 ปี)
โรงเรียนทุง่ ฝนพัฒนศึกษา
13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
โรงเรียนชุมแพศึกษา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
โรงเรียนเทศบาล 1 (สานักงานสลากกิน15401
แบ่งรัฐ: บาลอุ
รัฐประศาสนศาสตร์
ปถัมภ์)
(รป.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนนาอ้อวิทยา
13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)
โรงเรียนบ้านไผ่
14402 : การตลาดดิจิทัล (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
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บัญชี 2 สำรอง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2564

ระบบรับนักศึกษำ
คณะ ครุศาสตร์
11405 : สังคมศึกษา (ค.บ.4 ปี)
ลำดับ
รหัส
ที่ ประจำตัวสอบ
73
6410022
74
6411311
75
6412939
76
6411054
77
6410586
78
6411581
79
6411677
80
6413410
81
6411880
82
6410924
83
6413005

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชือ่ -สกุล

นายเจษฎากร สีหานู
นางสาวศุจีภรณ์ น้อยตาแย
นายธีรพงศ์ สุวรรณจันทา
นายทัดสุระ พันสีลา
นายวรเดช นิลทราช
นางสาวพัชราวรรณ ไชยสุข
นายอิศรา ไป่ทาฟอง
นายวันชนะ บุญเรือน
นางสาวทยิดา ฤทธิภูเขียว
นางสาวปราณปรียา โสภี
นางสาวผกามาส ระวงศ์

สถำนศึกษำ
โรงเรียนมัญจาศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนเชียงคาน
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
โรงเรียนนาโสมพิทยาคม
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

สำขำวิชำที่ได้สมัครไว้เป็นลำดับที่ 2
หรือ 3 ที่สำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)
14402 : การตลาดดิจิทัล (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)

14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ปี)
จานวนทั้งสิน้

REG:R90-05-26 ( รายงานผู้สมัคร )
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