
 
 
 
  
 

 
                                                              

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) 

 สาขาวิชาที่เปิดได้ และสาขาวิชาเปิดไม่ได้   
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

................................ 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในโครงการจัด
การศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓  
พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครตามบัญชี
รายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  
 แต่เนื่องจากบางสาขาวิชามีจำนวนผู้สมัครต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดให้เป็น
สาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ รายละเอียดตามบัญชีสรุปสาขาวิชาที่เปิดได้ และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้แนบท้ายประกาศนี้ 
ดังนั้น จึงให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้    
                       ๑.   ผู้สมัครสาขาวิชาที่เปิดได้ 
                            ๑.๑  การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา   ให้ผู้สมัครสาขาวิชาที่เปิดได้รายงานตัวเข้าเป็น
นักศึกษาตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๓  ถึงวันเสาร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  
          ๑.๒  หลักฐานการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ผู้ที่จะรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาต้อง
เตรียมเอกสารและหลักฐานเพ่ือใช้ประกอบการรายงานตัว ดังนี้   
                ๑.๒.๑  แบบฟอร์มการรายงานตัว โดยสามารถดาวน์โหลด จาก www.lru.ac.th 
จากนั้นกรอกข้อมูลการรายงานตัวให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ 
    ๑.๒.๒  หลักฐานการศึกษา สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (ใบ ป.พ. หรือ 
ใบ ร.บ.) ฉบับจบหลักสูตร จำนวน ๓ ฉบับ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)         
      ๑.๒.๓  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ติดแบบฟอร์มการรายงานตัว)  
    ๑.๒.๔  เงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ผู้ที่จะรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของแต่ละ
สาขาวิชา จะต้องชำระเงิน ดังนี้ 

ที ่
 

สาขาวิชา ค่ารายงาน
ตัวแรกเข้า 

ค่าประกัน
ทรัพย์สิน
เสียหาย 

ค่าลงทะเบียน 
ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓ 

รวมเงินที่ต้อง
ชำระท้ังสิ้น 

๑ รัฐประศาสนศาสตร์ ๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๖,๓๐๐ ๗,๘๐๐ 
๒ นิติศาสตร์ ๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๖,๓๐๐ ๗,๘๐๐ 
๓ การบัญชี ๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๗,๒๐๐ ๘,๗๐๐ 
๔ การจัดการ ๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๗,๗๐๐ ๙,๒๐๐ 

 

 โดยในการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  หมายเลขบัญชี  
๘๙๑ - ๒ - ๗๒๔๘๙ - ๓ ชื่อบัญชี บัญชีเงินค่าประกัน - รับฝาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
  ๑.๓  วิธีรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  เลือกดำเนินการได้ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ 
                    ๑.๓.๑  ทางไปรษณีย์ ให้ส่งหลักฐานและเอกสารการรายงานตัวตามข้อ ๑.๒  โดยจ่าหน้า
ซองจดหมายนำส่งถึงผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เลขท่ี  ๒๓๔  
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐  

http://www.lru.ac.th/


 

 
- ๒ - 

 
       ๑.๓.๒  ช่องทางด่วนพิเศษ โดยถ่ายภาพหลักฐานและเอกสารรายงานตัวตามข้อ ๑.๒ 
จากนั้นให้แนบไฟล์หรือส่งไฟล์มาตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 
      ๑)  ทางอีเมล   :  lru.academic@gmail.com 
    ๒)  ทางเฟสบุ๊ค :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    ๓)  ทางไลน์กลุ่ม : กดเข้ากลุ่มไลน์ลิงค์นี้ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างประกาศนี้    
        สำหรับหลักฐานและเอกสารรายงานตัวฉบับจริงให้นำส่งงานทะเบียนและประมวลผล 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น  ๑ อาคารเรียนรวม  ๘  ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในวันเปิด 
ภาคเรียนวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 ๒. ผู้สมัครสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้  ให้ผู้สมัครสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้เลือกดำเนินการตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๙ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนี้  
     ๒.๑  แจ้งเลือกสาขาวิชาใหม่ ซึ่งต้องเป็นสาขาวิชาที่เปิดได้แล้วเท่านั้นโดยสามารถแจ้งได้  ตาม
ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง  ดังนี้  
         ๒.๑.๑  ทางโทรศัพท์  หมายเลข  ๐๔๒ - ๘๑๓๐๖๐ 
       ๒.๑.๒  ทางอีเมล   :  lru.academic@gmail.com 
       ๒.๑.๓  ทางเฟสบุ๊ค :  ส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 
       ๒.๑.๔  ทางไลน์กลุ่ม : กดเข้ากลุ่มไลน์ลิงค์นี้ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างประกาศนี้  
     ๒.๒    ผู้สมัครที่ไม่ประสงค์จะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เปิดได้แล้ว  ทางมหาวิทยาลัยจะคืนเงิน 
ค่าสมัคร จำนวน ๒๐๐  บาท โดยขอให้แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้สมัครตามช่องทางในข้อ ๒.๑  
  ๓.  ผู้สนใจที่จะสมัครเข้าศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เปิดได้แล้ว ขอให้ติดต่อสมัครและรายงาน
ตัวเข้าเป็นนักศึกษาเพ่ิมเติมตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศนี้  โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
   ๓.๑    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  จะต้องสำเร็จการศึกษา 
ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
   ๓.๒   สาขาวิชานิติศาสตร์  หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี  จะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
   ๓.๓  สาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตรปริญญาตรี ๔  ปี  (เทียบโอน) จะต้องสำเร็จการศึกษา 
ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือเทียบเท่าทางด้านบัญชี  
   ๓.๔   สาขาวิชาการจัดการ  หลักสูตรปริญญาตรี ๔  ปี (เทียบโอน)  จะต้องสำเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา  
   ผู้สมัครในสาขาวิชาที่เปิดได้แล้ว  แต่ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภายในวันที่กำหนดจะถือว่า
สละสิทธิ์ ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครหรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น  
 
   ประกาศ ณ วันที่  ๘  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๓  
 

                       
กลุ่มไลน์ งานทะเบียนและประมวลผล                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์   อินใย) 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   
อีเมล  : lru.academic@gmail.com 
โทรศัพท์  ๐๔๒ - ๘๑๓๐๖๐                                                                     
                       
 

https://line.me/ti/g2/M9GV7IWYUWDaMfdw41uYWg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
mailto:lru.academic@gmail.com


 
 

      สาขาวิชาที่เปิดได้ และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้  
ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
๑. สาขาวิชาที่เปิดได้แล้ว  
ลำดับที่ สาขาวิชา หลักสูตร จำนวน 

๑ รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. ๔ ป ี ๑๒ 
๒ นิติศาสตร์ น.บ.  ๔ ป ี ๒๗ 
๓ การบัญชี  (รับผู้จบอนุปริญญา ด้านบัญชี) บธ.บ. ๔ ปี ๑๒ 
๔ การจัดการ (รับผู้จบอนุปริญญา) บธ.บ. ๔ ปี ๑๐ 

                          รวมทั้งสิ้น          ๖๑ 
 

หมายเหตุ  ผู้สมัครในสาขาวิชาที่เปิดได้ หรือผู้สมัครในสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ที่แจ้งเลือกสาขาวิชาที่เปิดได้หรือ 
              ผู้สนใจจะสมัครเพ่ิมเติม รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศ ภายใน 
              วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓   
 

๒. สาขาวิชาที่เปิดไม่ได้   
ลำดับที่ สาขาวิชา หลักสูตร จำนวนผู้สมัคร 

๑ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. ๔ ป ี ๒ 
๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. ๔ ป ี ๒ 
๓ ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.๔ ปี ๖ 
๔ การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.๔ ปี ๓ 
๕ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.๔ ป ี ๙ 
๖ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รับผู้จบอนุปริญญา) วศ.บ.๔ ป ี ๔ 

                      รวมทั้งสิ้น   ๒๖ 
 

หมายเหตุ  ผู้สมัครในหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ ให้แจ้งเลือกสาขาวิชาใหม่ เฉพาะสาขาวิชาที่เปิดได้และ 
              ให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา   ตามรายละเอียดในประกาศภายในวันที ่ ๗  มิถุนายน   ๒๕๖๓  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



    

 
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทางไปรษณีย์ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ร่าง) 
 

                                                                                                                                                     
                                                                  
 

                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 

เริ่มต้น 

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

2. กรอกข้อมูลในใบรายงานตัวให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 

นำส่งเอกสารตามข้อ 2 – 4 โดยจ่าหน้าซองนำส่ง 
ถึง 
   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

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

 

หรือส่งช่องทางด่วนพิเศษ ในการแนบไฟล์ หรือถ่ายรูปเอกสาร 
ทางอีเมลล์ : lru.academic@gmail.com  
ทางไลน์ : กดเข้ากลุ่มไลน์ลิงค์นี้ หรือสแกนคิวอาร์โคด้ 
ทางเฟสบุ๊ค : สง่เสรมิวิชาการ และงานทะเบียน 

 

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

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

 
 

พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://academic.lru.ac.th/th/wp-content/uploads/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B463.pdf


ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี กศ.พ.

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคกศ.พ. ปรญิญาตรี

311203 : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์*(รบัผู้จบอนุปรญิญา ปวส.หรอืเทียบเท่า)

สถานศกึษา

6370003   นายศุภชัย สิตวงษ์ 1   วทิยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

6370021   นายนันทวฒัน์ โยธาภักดี 2   วทิยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย
6370028   สิบตรีธรรมศักดิ์ ทวคีง 3   วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย หนองบวัล าภู จ.หนองบวัล าภู

6370073   นายจักรกฤษ พัดไทสงฆ์ 4   วทิยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 4 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี กศ.พ.

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคกศ.พ. ปรญิญาตรี

32406 : วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถานศกึษา

6370044   นางสาววราภรณ ์โกษาจันทร์ 1   วทิยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ จ.เลย

6370087   นายวฒิุพงษ์ โกษาจันทร์ 2   วทิยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ จ.เลย

จ านวนท้ังส้ิน 2 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี กศ.พ.

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคกศ.พ. ปรญิญาตรี

32407 : เทคโนโลยสีารสนเทศ

สถานศกึษา

6370062   นายประเวศ ทุมสวสัดิ์ 1   มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบรีุ

6370084   นายปญัจพล ขันธรัตน์ 2   โรงเรียนบริหารธุรกิจเทคโนโลยีอุดรธานี จ.อุดรธานี

จ านวนท้ังส้ิน 2 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี กศ.พ.

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคกศ.พ. ปรญิญาตรี

33401 : การพัฒนาชุมชน

สถานศกึษา

6370011   นางสาวกชพรรณ มูลเซอร์ 1   โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จ.ร้อยเอ็ด

6370064   นางสาวศรัญญา ขวญัถาวร 2   โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
6370075   นางสาววราภรณ ์สมหวงั 3   โรงเรียนนาหนองทุ่มวทิยา จ.ชัยภูมิ

จ านวนท้ังส้ิน 3 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี กศ.พ.

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคกศ.พ. ปรญิญาตรี

33402 : ภาษาอังกฤษ

สถานศกึษา

6370029   นายธนวฒัน์ ตัญญาภักดิ์ 1   โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย จ.เลย

6370038   นายณฐัภัทร นวณภัทรพงศ์ 2   มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
6370043   นายธนวฒัน์ จรัญรักษ์ 3   วทิยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย

6370050   นางสาวรัตนพร ศรีสุจิตร 4   โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย

6370058   นางสาวกนกพร พรมทองดี 5   โรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ จ.หนองบวัล าภู

6370069   นางสาวอัยลดา นะแก้ว 6   โรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร จ.หนองคาย

จ านวนท้ังส้ิน 6 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี กศ.พ.

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคกศ.พ. ปรญิญาตรี

34201 : การบัญชี*(รบัผู้จบอนุปรญิญา ปวส.หรอืเทียบเท่า)

สถานศกึษา

6370002   นางสาวภัสสิตา เช่ือตาหม่ืน 1   วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย

6370006   นางสาวสุภาวดี ไวย้ศ 2   วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
6370008   นางสาวกาญจนา ผิลาออน 3   วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย

6370009   นางสาวญาณศิา ขันทะคีรี 4   วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย

6370032   นางสาวปานตะวนั รามศิริ 5   วทิยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ จ.เลย

6370039   นางสาวจริยา เฮืองบญุศรี 6   วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
6370040   นางสาวบญุเล้ียง จงใจกลาง 7   วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย

6370041   นางสาวทิพย์สุดา  มากดี 8   วทิยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ จ.เลย

6370053   นางสาวนันทพร ววิรรธนกุลรติ 9   วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย

6370070   นางจ าปา ขันทะสิทธิ์ 10   โรงเรียนเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ จ.เลย
6370078   นางสาวปยิภรณ ์ศรีแก้ว 11   วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย

6370081   นางสาวกานต์พิชชา ทองสุข 12   วทิยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จ.นครราชสีมา

จ านวนท้ังส้ิน 12 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี กศ.พ.

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคกศ.พ. ปรญิญาตรี

34203 : การจัดการ*(รบัผู้จบอนุปรญิญา ปวส.หรอืเทียบเท่า)

สถานศกึษา

6370025   นางสาวศรัญญา อริสซ่ี 1   โรงเรียนเทคโนโลยีช่ืนชมไทย-เยอรมันสระบรีุ จ.สระบรีุ

6370027   นางสาวขนิษฐา สวนฟัก 2   วทิยาลัยอาชีวศึกษาธนบรีุ จ.กรุงเทพมหานคร
6370046   นายยงยุทธ ไชโยแสง 3   โรงเรียนเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ จ.เลย

6370047   นางสาวคลีนา ไชโยแสง 4   โรงเรียนเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ จ.เลย

6370055   นายอรรถพล โพธิยันต์ 5   วทิยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ จ.ขอนแก่น

6370057   จ่าเอกมานิต ขวาโยธา 6   โรงเรียนกีฬาจังหวดัล าปาง จ.ล าปาง
6370071   นายธนพล ชาเหลา 7   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น

6370074   นายปรัตถกร ยุวบตุร 8   วทิยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ จ.เลย

6370077   นางสาวพรนภา อัญญะ 9   วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี จ.อุดรธานี

6370079   นางสาวอารีรัตน์ มาดาเล่ียม 10   วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

จ านวนท้ังส้ิน 10 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี กศ.พ.

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคกศ.พ. ปรญิญาตรี

34404 : คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ

สถานศกึษา

6370001   นายสุนทร ทดกลาง 1   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวงัสะพุง จ.เลย

6370015   นางสาวอาภัสทรา พาพิจิตร 2   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
6370019   นายเดรินทร์ ผิวมะลิ 3   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6370020   นางสาวแววตา โสภา 4   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย จ.เลย

6370031   นางสาวสุชาวดี บญุเต็ม 5   โรงเรียนโนนเมืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6370034   นางสาวศุภนิดา เต็มสอาด 6   วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุแห่งที่ 2 จ.ลพบรีุ
6370049   นางสาวพิชาดา พิมสิน 7   วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย

6370068   นางสาวศิรินารถ เวศมะโน 8   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย จ.เลย

6370086   นางสาวจีรวรรณ ชมเช่ียวชาญ 9   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น

จ านวนท้ังส้ิน 9 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี กศ.พ.

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคกศ.พ. ปรญิญาตรี

35401 : รฐัประศาสนศาสตร์

สถานศกึษา

6370012   สิบโทพุฒินันท์ อ่อนสา 1   โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จ.กรุงเทพมหานคร

6370014   นายยุทธนา อ ามะลา 2   โรงเรียนอุทัยวทิยาคม จ.อุทัยธานี
6370016   นางสาวกรนิกา ค ามูลศรี 3   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ จ.เลย

6370018   นางสาวรดา เครือแก้ว 4   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6370024   นายพีรกานต์ สีหะวงค์ 5   โรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 2 บา้นบุ่งไสล่ จ.เลย

6370033   นายธัญพิสิษฐ์ ริพล 6   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
6370037   นางสาวอรอนงค์ ทองชุม 7   โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น

6370042   นางสาวพรณชิา ยศสุธรรม 8   โรงเรียนท่าล่ีวทิยา จ.เลย

6370054   นายอ านาจ ชินบตุร 9   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย

6370082   นางสาวศิริรัตน์  สิงห์ค าปอ้ง 10   วทิยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ จ.เลย
6370083   นางสาวฉวรัีตน์ โพธิเสน 11   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จ.อุดรธานี

6370085   นางสาวอรษา  สุวรรณธรรม 12   วทิยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น(เค-เทค) จ.ขอนแก่น

จ านวนท้ังส้ิน 12 คน
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รายช่ือผู้สมัคร

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี กศ.พ.

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคกศ.พ. ปรญิญาตรี

36401 : นิติศาสตร์

สถานศกึษา

6370004   สิบต ารวจตรีพิชิตชัย จงภักดี 1   โรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์

6370005   สิบต ารวจเอกอนุรักษ์ หล้าทุม 2   โรงเรียนหนองหินวทิยาคม จ.เลย
6370007   สิบต ารวจตรีศุภเกียรติ ฤทธิ์ศักด์ 3   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

6370010   สิบต ารวจตรีพงศกร ต๊ะถา 4   โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา จ.เลย

6370013   นายอภิศักดิ์  บตุรศรี 5   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6370017   สิบต ารวจโทเอกสิทธิ์ ดวงดี 6   โรงเรียนไทรโยคมณกีาญจน์วทิยา จ.กาญจนบรีุ
6370022   สิบต ารวจตรีกิตติศักดิ์ ค าหาญ 7   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6370023   สิบต ารวจตรีศิริพงศ์ ภูครองจิตร 8   โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย

6370026   นางสาวกัญญารัตน์ โกษาจันทร์ 9   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ จ.เลย

6370030   นายวริษฐ์ เหมวงษ์ 10   มหาวทิยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
6370035   นายพงษ์พิทักษ์ ธนพงศากร 11   โรงเรียนศรีสงครามวทิยา จ.เลย

6370036   นายธีรพัฒน์ อุตโม 12   วทิยาลัยการอาชีพเกาะคา จ.ล าปาง

6370045   นางสาวเสาวภาคย์ พรหมดี 13   โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย

6370048   นายธีรวชั สิงห์สถิตย์ 14   โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา จ.เลย
6370051   นายวรีพงษ์ โพธิ์เอ่ียม 15   โรงเรียนหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

6370052   นายกิตติศักดิ์ ดอนโสภา 16   โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

6370056   นายสิทธิชัย พิมพ์แก้ว 17   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น

6370059   นางสาววายุวรรณ พิเมย 18   โรงเรียนบรบอื จ.มหาสารคาม
6370060   นายศิรทัช ม่ังมูล 19   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6370061   สิบต ารวจตรีสรกฤช นนทโคตร 20   โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

6370063   นางสาวพรรวสา หนูนามเสริฐ 21   โรงเรียนหนองบวัแดงวทิยา จ.ชัยภูมิ

6370065   นายปวริศร พลตื้อ 22   โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย
6370066   นายธนาวฒิุ ทองดี 23   โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น

6370067   นายทัดไท อินทร์อุ่นโชติ 24   โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลัย จ.ร้อยเอ็ด

6370072   สิบต ารวจตรีวราวฒิุ สาน้อย 25   โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร จ.หนองบวัล าภู

6370076   นางสาวฐิติพร ไทยโคกสี 26   โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา จ.เลย
6370080   ร้อยต ารวจเอกพัทธนันธ์ กมลรักษ์ 27   มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบรีุ

จ านวนท้ังส้ิน 27 คน
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