
 

 
                               

                                                              
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป  ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

ทุกสาขาวิชาและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

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

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก
นักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ประเภททั่วไป  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน 
๒๕๖๓  เพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย  บัดนี้   มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  
และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้  
 ๑.  การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา        
 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย  ในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ทุกสาขาวิชาและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ให้รายงาน
ตัวเข้าเป็นนักศึกษา  ตามกำหนดดังนี้  
                ๑.๑  ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง  ตามรายชื่อในบัญชี ๑ ให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภายใน
วันที่ ๗  พฤษภาคม   ๒๕๖๓  
 ๑.๒  ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   ในแต่ละสาขาวิชา ตาม
รายชื่อในบัญชี ๒ สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 
             ๑.๒.๑ สำหรับผู้ที่จะรอรายงานตัวในสาขาวิชาที่ได้รับคัดเลือกเป็นลำดับสำรองเท่านั้น ให้รอ
การติดต่อจากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงสละสิทธิ์ไม่มารายงานตัว ซึ่งจะเรียกตัวให้ไป
รายงานตัวแทนตามจำนวนที่มีผู้สละสิทธิ์และตามลำดับสำรองที่ได้รับการคัดเลือก 
       ๑.๒.๒ สำหรับผู้ที่จะรายงานตัวในหลักสูตร สาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตโดย
ไม่รอผลการสละสิทธิ์ของผู้ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงให้แจ้งความประสงค์เลือกหลักสูตร สาขาวิชาใหม่และ
รายงานตัวภายในวันที่  ๑๒ พฤษภาคม   ๒๕๖๓  ทั้งนี้ยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รายงานตัวตามข้อ  ๑.๒.๑  ในกรณีที่ผู้
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงสละสิทธิ์  
 ๑.๓  ผู้ที่ยังไม่ได้สมัครและสนใจจะสมัครและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรและ
สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบและเป็นสาขาวิชาที่ไม่เต็มจำนวนตามแผนที่กำหนด (ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ทุกสาขาวิชาจะไม่รับเพ่ิมเติม) สามารถสมัครโดยชำระค่าสมัคร ๒๐๐ บาทและรายงานตัวตามรายละเอียดที่ได้
ระบไุว้ในประกาศนี ้
 ๒.  หลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัว  
  ๒.๑ แบบฟอร์มรายงานตัว โดยสามารถดาวน์โหลดจาก www.lru.ac.th จากนั้นกรอกข้อมูลการ
รายงานตัวให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์  
                 ๒.๒  หลักฐานการศึกษา สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ป.พ. หรือ ใบ ร.บ.) ฉบับจบหลักสูตร 
จำนวน ๓ ฉบับ  (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 
 
 
 

http://www.lru.ac.th/
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 ๒.๓  รูปถ่ายหน้าตรง   ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  ๑  นิ้ว  
จำนวน  ๑  รูป (ติดลงบนแบบฟอร์มรายงานตัวตามข้อ ๒.๑) 
 ๒.๔  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ที่นักศึกษาต้องชำระในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ประกอบด้วย 
    ๒.๔.๑  ค่าธรรมเนียมรายงานตัวแรกเข้าเป็นนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ 
จำนวน  ๑,๐๐๐ บาท  
    ๒.๔.๒  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย  จำนวน  ๕๐๐  บาท   
    ๒.๔.๓  ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งเรียกเก็บใน
ลักษณะเหมาจ่ายเป็นภาคเรียนของแต่ละหลักสูตร  และสาขาวิชา ตามรายละเ อียดค่าธรรมเนียมแนบท้าย
ประกาศ   
    โดยในการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลข
บัญชี ๙๘๑ - ๒ - ๗๒๔๘๙ - ๓ ชื่อบัญชี บัญชีเงินค่าประกัน - รับฝาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ๓.  วิธีรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  เลือกดำเนินการได้ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ 
                  ๓.๑  ทางไปรษณีย์ ให้ส่งหลักฐานและเอกสารการรายงานตัวตามข้อ ๒  โดยจ่าหน้าซอง
จดหมายนำส่งถึงผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เลขที่  ๒๓๔  
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐  
    ๓.๒  ช่องทางด่วนพิเศษ โดยถ่ายภาพหลักฐานและเอกสารรายงานตัวตามข้อ ๒ จากนั้นให้แนบ
ไฟล์หรือส่งไฟล์มาตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 
      ๑)  ทางอีเมล   :  lru.academic@gmail.com 
    ๒)  ทางเฟสบุ๊ค :  ส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 
    ๓)  ทางไลน์กลุ่ม : กดเข้ากลุ่มไลน์ลิงค์นี้ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างประกาศนี้    
         สำหรับหลักฐานและเอกสารรายงานตัวฉบับจริงให้นำส่งงานทะเบียนและประมวลผล 
ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใน วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หรือวันเปิดภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๓ 
      ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชี  ๑  และบัญชี  ๒  แต่ไม่ได้รายงานตัวตามวัน   เวลา ที่กำหนด  
หรือไม่ได้ 
ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์  
    เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับรายงานตัวนักศึกษาทุกประเภทเสร็จสิ้นแล้ว  ในกรณีสาขาวิชาใดมี
ผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามีจำนวนไม่ถึง  ๑๐  คนหรือตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จะไม่เปิดการเรียน
การสอนในสาขาวิชานั้น  และจะเปิดโอกาสให้ผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในสาขาวิชานั้นเลือกสาขาวิชาใหม่ที่
เปิดได้และมีผู้รายงานตัวไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนด (เฉพาะสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือกและไม่ใช่หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต) 
     
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๕   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                    
                                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย               
 
 
กลุ่มไลน์ งานทะเบียนและประมวลผล   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
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


    

 
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


ค่าธรรมเนียมที่จะต้องชำระตามหลักสตูรและสาขาวิชา 
ในวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา  2563   

ท่ี หลักสูตร สาขาวิชา ค่ารายงานตัวแรกเข้า ค่าประกันของ
เสียหาย 

ค่าลงทะเบียน1/2563 
(เหมาจ่ายเป็นภาคเรียน) 

รวมเงินท่ีต้องชำระ 

1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1,000 500 8,500 10,000 
2 ค.บ. ภาษาไทย 1,000 500 8,500 10,000 
3 ค.บ. คณิตศาสตร ์ 1,000 500 8,500 10,000 
4 ค.บ. พลศึกษา 1,000 500 8,500 10,000 
5 ค.บ. สังคมศึกษา 1,000 500 8,500 10,000 
6 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1,000 500 8,500 10,000 
7 ค.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป 1,000 500 9,000 10,500 
8 ค.บ. เคม ี 1,000 500 9,000 10,500 
9 ค.บ. ชีววิทยา 1,000 500 9,000 10,500 
10 ค.บ. ฟิสิกส์ 1,000 500 9,000 10,500 
11 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 1,000 500 9,000 10,500 
12 ค.บ. ศิลปศึกษา 1,000 500 9,000 10,500 
13 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 1,000 500 10,500 12,000 
14 ค.บ. นาฏศิลป์ 1,000 500 9,000 10,500 
15 ค.บ. ดนตรีศึกษา 1,000 500 9,000 10,500 
16 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 1,000 500 8,800 10,300 
17 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1,000 500 8,800 10,300 
18 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 1,000 500 8,700 10,200 
19 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร ์ 1,000 500 8,500 10,000 
20 วท.บ. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 1,000 500 8,500 10,000 
21 วท.บ. อาหารและโภชนาการ 1,000 500 8,500 10,000 
22 วท.บ. เกษตรศาสตร ์ 1,000 500 8,500 10,000 
23 วท.บ. สัตวศาสตร ์ 1,000 500 8,500 10,000 
24 วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬาและการออกกำลังกาย 1,000 500 8,500 10,000 
25 วท.บ. ชีววิทยา 1,000 500 8,500 10,000 
26 วท.บ. เคม ี 1,000 500 8,500 10,000 
27 วท.บ. ฟิสิกส์ 1,000 500 8,500 10,000 
28 วท.บ. คณิตศาสตร ์ 1,000 500 8,000 9,500 
29 ศศ.บ. การท่องเทีย่วและการโรงแรม 1,000 500 9,000 10,500 
30 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 1,000 500 8,500 10,000 
31 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1,000 500 8,500 10,000 
32 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 1,000 500 8,500 10,000 
33 ศศ.บ. ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1,000 500 21,000 22,500 
34 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1,000 500 8,600 10,100 
35 บธ.บ. การจดัการ 1,000 500 8,000 9,500 
36 บธ.บ. การบัญชี 1,000 500 8,000 9,500 
37 บธ.บ. การตลาด 1,000 500 8,000 9,500 
38 บธ.บ. การจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 1,000 500 10,000 11,500 
39 บธ.บ. การเงิน 1,000 500 9,500 11,000 
40 บธ.บ. การจดัการธรุกจิการค้าสมยัใหม่   1,000 500 7,500 9,000 

(ค่าบำรุงการศึกษาภาคเรยีนละ 25,000 บาท โดยบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)  ให้ทุนการศึกษา 17,500 บาท นกัศึกษาชำระ  7,500 บาท) 
41 ทล.บ. เทคโนโลยีโยธา 1,000 500 8,300 9,800 

42 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 1,000 500 13,000 14,500 

43 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 1,000 500 13,000 14,500 

44 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 1,000 500 13,000 14,500 
45 น.บ. นิติศาสตร ์ 1,000 500 9,000 10,500 
46 นศ.บ. นิเทศศาสตร ์ 1,000 500 8,600 10,100 
47 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ 1,000 500 8,200 9,700 
48 ศ.บ. เศรษฐศาสตร ์ 1,000 500 7,500 9,000 
49 ศศ.บ. ภาษาไทย 1,000 500 8,500 10,000 
50 ศป.บ. ดิจิตอลอาร์ต 1,000 500 9,000 10,500 
51 ศป.บ. ทัศนศิลป์ 1,000 500 8,700 10,200 
52 ศป.บ. ดุริยางคศิลป์ 1,000 500 8,700 10,200 



ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

สถานศกึษาเดิมล าดับ
ท่ีเลือก

11401 : การศกึษาปฐมวัย (ค.บ.4 ป)ี

สถานะผู้สมัคร บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

6320806   นางสาวจิตรา ชาญวชัิย 1 1  โรงเรียนชุมแพศึกษา

6320805   นางสาวณชันันญา นาคจินดา 2 1  โรงเรียนชุมแพศึกษา

จ านวนท้ังส้ิน 2 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

สถานศกึษาเดิมล าดับ
ท่ีเลือก

11404 : ภาษาไทย (ค.บ.4 ป)ี

สถานะผู้สมัคร บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

6320642   นางสาวศิริลักษณค์ณา ค าชา 1 1  โรงเรียนมัญจาศึกษา

6320968   นายชัยณรงค์ ลาภไพศาล 2 1  โรงเรียนภูเขียว

จ านวนท้ังส้ิน 2 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

สถานศกึษาเดิมล าดับ
ท่ีเลือก

11405 : สังคมศกึษา (ค.บ.4 ป)ี

สถานะผู้สมัคร บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

6320551   นางสาวสุจิตรา บญุมานาง 1 1  วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ

6320765   นางสาวนัทธ์หทัย มาดี 2 1  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6320347   นายอัครเดช วเิศษสัย 3 1  วทิยาลัยเทคนิคเลย

จ านวนท้ังส้ิน 3 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

สถานศกึษาเดิมล าดับ
ท่ีเลือก

11406 : วิทยาศาสตรท่ั์วไป (ค.บ.4 ป)ี

สถานะผู้สมัคร บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

6320564   นางสาวนลินนิภา รัตนประเสริฐ 1 1  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

6320432   นางสาวฐิติชญา เสนามนตรี 2 1  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

6320959   นางสาวเพียงฤทัย กันยะวงค์หา 3 1  โรงเรียนท่าบอ่
6320339   นางสาวจันทกาญจน์ จุลทัศน์ 4 1  โรงเรียนเชียงคาน

6320519   นางสาวกิง่กาญจน์ ตู้ภูมิ 5 1  โรงเรียนคอนสารวทิยาคม

6320373   นางสาวอาริษา มากเวยีง 6 1  โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์

6320663   นายกฤษณพงศ์ โยวะ 7 1  โรงเรียนบงึกาฬ
6320719   นางสาวนิราวลัย์ บ ารุงภักดี 8 1  โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร

6321028   นางสาวพัชราภา  นันทะผา 9 1  โรงเรียนเชียงกลมวทิยา

6320219   นายพนมศักดิ์ วรรณชัย 10 1  โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสวา่ง

จ านวนท้ังส้ิน 10 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

สถานศกึษาเดิมล าดับ
ท่ีเลือก

11407 : เคมี (ค.บ.4 ป)ี

สถานะผู้สมัคร บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

6320234   นางสาวชนมน คล  างาม 1 1  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6320716   นางสาวปภัสรา ขึ นภูเขียว 2 1  โรงเรียนผาอินทร์แปลงวทิยา

6320950   นางสาวตวงฤทัย เอกนพพระ 3 1  โรงเรียนเลยพิทยาคม
6320494   นายพงศภัค โสภารักษ์ 4 1  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6320661   นางสาวรวสิรา หุมแพง 5 1  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6320404   นางสาวชลดา ขวญัหลาย 6 1  โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวทิยา รัชมังคลาภิเษก

6320478   นางสาววริาวรรณ พันเงิน 7 1  โรงเรียนภูหลวงวทิยา
6320653   นายวฒิุกร ศรีระพันธ์ 8 1  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6320627   นางสาวสกุลทิพย์ สุรินทร์ 9 1  โรงเรียนหนองคายวทิยาคาร

6320057   นางสาวนิรมล บตุรศิริ 10 1  โรงเรียนภูเวยีงวทิยาคม

6320736   นางสาววศาศิลป ์บวับานบตุร 11 1  โรงเรียนศรีสงครามวทิยา
6320521   นางสาวหฤทัย ถานกุมมา 12 1  โรงเรียนบา้นดงน  าเดื่อ

6320260   นางสาวกุลธิดา ภูมิคอนสาร 13 1  โรงเรียนคอนสารวทิยาคม

6321013   นางสาวณฐัวดี วรีะธรณศิร์ 14 1  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6320252   นายยุทธนา อ ามะลา 15 1  โรงเรียนอุทัยวทิยาคม

จ านวนท้ังส้ิน 15 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

สถานศกึษาเดิมล าดับ
ท่ีเลือก

11408 : ชีววิทยา (ค.บ.4 ป)ี

สถานะผู้สมัคร บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

6320673   นางสาวกฤตติกา วงศ์ลา 1 1  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6320831   นางสาวอรพรรณ แสนหาสิ ว 2 1  โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6320760   นางสาวปรีญาพร เอี ยงลักขะ 3 1  โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล
6320354   นางสาวพัชอร แก้วเกษศรี 4 1  โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา

6320566   นางสาวทิพาภรณ ์เหลาทอง 5 1  โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์

6320511   นางสาวรัชฎา ชัยสงค์ 6 1  โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร

6320590   นางสาวพัชรินทร์ ศรีด้วง 7 1  โรงเรียนศรีวไิลวทิยา
6320211   นางสาวนรินทร ภูสถาน 8 1  โรงเรียนภูเรือวทิยา

6320513   นางสาวสุกฤต แผงสี 9 1  โรงเรียนภูเวยีงวทิยาคม

6320965   นางสาวกฤชกรณ ์เจริญรักษ์ 10 1  โรงเรียนหนองเรือวทิยา

6320072   นางสาวนภัสกร ไพศูนย์ 11 1  โรงเรียนเขาแก้ววทิยาสรรพ์
6320953   นางสาวจิราภรณ ์ปจัฉิม 12 1  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

6320684   นางสาวกิตติมา ฝ่ายขันธ์ 13 1  โรงเรียนศรีวไิลวทิยา

6320403   นางสาวนิศารัตน์ เประกันยา 14 1  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม

6320832   นางสาววรีดา แซ่ตั ง 15 1  โรงเรียนภูเวยีงวทิยาคม

จ านวนท้ังส้ิน 15 คน

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) 05/05/63 13:57  หน้า 6/ 16



ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

สถานศกึษาเดิมล าดับ
ท่ีเลือก

11409 : ฟิสิกส์ (ค.บ.4 ป)ี

สถานะผู้สมัคร บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

6320655   นางสาวถิรพร โพสียา 1 1  โรงเรียนมัญจาศึกษา

6321015   นายรัชชานนท์ พันสนิท 2 1  โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย

6320522   นายกันต์รพี จีระพรพันธ์ 3 1  โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์
6320709   นางสาวกัลย์สุดา น้อยโนนงิ ว 4 1  โรงเรียนชุมแพศึกษา

6320838   นางสาวสุธิรัตน์ หนองฝ้ัน 5 1  โรงเรียนเซิมพิทยาคม

6320699   นายสุรสิทธิ์ อุตระผิว 6 1  โรงเรียนภูหลวงวทิยา

6320929   นางสาวกาญจนา ศรีสมบตัิ 7 1  โรงเรียนภูเวยีงวทิยาคม
6321033   นางสาวอรปรีญา บญุนอก 8 1  โรงเรียนสีชมพูศึกษา

6320250   นางสาวณฐัชา ตันม่ิง 9 1  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6320131   นางสาวศิริรัตน์ นครโสภา 10 1  โรงเรียนเหมืองแบง่วทิยาคม

6320192   นายศักดา แสงศรี 11 1  โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์
6320389   นางสาวศศิวมิล เปทา 12 1  โรงเรียนหนองหานวทิยา

6320052   นางสาวสุวรรณ ีฮะเอ๋ียน 13 1  โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา

6320816   นางสาวเกวลิน ค าโกแก้ว 14 1  โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์

6320780   นางสาววมิาลา เพียวงษ์ 15 1  โรงเรียนนครขอนแก่น
6320812   นางสาวศศิวมิล บญุประสพ 16 1  โรงเรียนศรีสงครามวทิยา

6320611   นายนิติภูมิ นนทะภา 17 1  โรงเรียนบา้นดุงวทิยา

6320420   นางสาววาสุรี โวลา 18 1  โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์

6320978   นายธนายุทธ นามมัน 19 1  โรงเรียนคอนสาวทิยา
6320329   นางสาววรัญญตุา นามกอง 20 1  โรงเรียนเชียงคาน

6320960   นายเอกราช ราชหุ่น 21 1  โรงเรียนท่าบอ่

6320664   นางสาวชุติมน ขันทจร 22 1  โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

6320650   นายรัชพล ชาลีเอ่น 23 1  โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
6320772   นายณภัทร ตรงประสิทธิ์ 24 1  โรงเรียนชุมแพศึกษา

6320549   นายพงษ์ธเนศ วเิศษหอม 25 1  โรงเรียนบา้นขามพิทยาคม

6320682   นายวชัรินทร์ ภูสีเงิน 26 1  โรงเรียนเบญจมิตรวทิยา

6320605   นายปยิะพงษ์ พันยากิจ 27 1  โรงเรียนบา้นดุงวทิยา
6320818   นางสาวศันสนีย์ ขุ่มด้วง 28 1  โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6320755   นางสาวเปรมวดี สายพรม 29 1  โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา

6320847   นางสาวกรรณกิาร์ วงษ์ลคร 30 1  โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6320800   นางสาววชุิดา ทาตา 31 1  โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร
6320828   นางสาวธิดารัตน์ สิงซิว 32 1  โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6320801   นางสาววารุณ ีผดุงสันต์ 33 1  โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6320658   นางสาวปานวาด ชัยลอม 34 1  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6320293   นายวรีะวฒัน์ สวนมะไฟ 35 1  โรงเรียนนาอ้อวทิยา
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

สถานศกึษาเดิมล าดับ
ท่ีเลือก

11409 : ฟิสิกส์ (ค.บ.4 ป)ี

สถานะผู้สมัคร บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

6320596   นางสาวภัครมัย  ตันไชย์ 36 1  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

จ านวนท้ังส้ิน 36 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

สถานศกึษาเดิมล าดับ
ท่ีเลือก

11410 : คอมพิวเตอรศ์กึษา (ค.บ.4 ป)ี

สถานะผู้สมัคร บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

6320139   นางสาวอรัญญา สมบตัิพรม 1 1  วทิยาลัยการอาชีพศรีบญุเรือง

6320227   นางสาวนคนันทน์ บตุรวไิล 2 1  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6320474   นายธีรดนย์ ภูคัสมาส 3 1  โรงเรียนเขาสวนกวางวทิยานุกูล
6320586   นายตะวนั กองพลศรีสิริ 4 1  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6320060   นายทศวาชิน บงัศรี 5 1  โรงเรียนปากชมวทิยา

6320254   นางสาวสุนิษา ทอกไข 6 1  โรงเรียนหนองหินวทิยาคม

6320837   นายตะวนั แนวถาวร 7 1  โรงเรียนภูเขียว
6320094   นางสาววลัลภา สีลาขวา 8 1  โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

6320855   นายพงศ์พิพัฒน์ พรมโคตร 9 1  โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์

6320757   นางสาวมนัสวรรณ กุมภาพันธ์ 10 1  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6320171   นางสาวสวติตา ทับแปลง 11 1  โรงเรียนศรีสงครามวทิยา
6321037   นางสาววภิาวดี ชัยภูมิ 12 1  โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

6320337   นายพงศธร ละตา 13 1  โรงเรียนเชียงคาน

6320400   นายจิรเมธ ผานาค 14 1  โรงเรียนภูเขียว

6320562   นายวรพล พิมพ์สารี 15 1  โรงเรียนวงัโพนงามวทิยา
6320360   นางสาวสุภิญญา สมบตัิหา 16 1  โรงเรียนบา้นไผ่

6320358   นายรัตนชาติ ขันวชัิย 17 1  โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร

6320366   นายเทียนชัย บา้นเปา้ 18 1  โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

6320313   นายอดิศร ไทยขยัน 19 1  โรงเรียนมัญจาศึกษา
6320372   นางสาวกัญญารัตน์ วรรณชัย 20 1  โรงเรียนศรีสงครามวทิยา

6320384   นางสาวปยิวรรณ ลังไธสง 21 1  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม

6320758   นางสาวนัฎฐวรรณ หุมอาจ 22 1  โรงเรียนท่าล่ีวทิยา

6320510   นายณชัพล ช้างหัวหน้า 23 1  โรงเรียนแก้งคร้อวทิยา
6320284   นายจารุพิชญ ์แสงมะโน 24 1  โรงเรียนศรีสงครามวทิยา

6320458   นายภุชงค์ ขวญัชอบ 25 1  โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร

6321045   นายพัฒณพงษ์ หม่ืนภักดี 26 1  โรงเรียนพลพัฒนศึกษา

6320910   นายพิทักศิลป ์ห้าวจันทึก 27 1  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
6320866   นางสาววรกานต์ โมงขุนทด 28 1  โรงเรียนพันดอนวทิยา

6320298   นายศุภวชิญ ์ปญัญา 29 1  โรงเรียนหนองเรือวทิยา

6320251   นางสาวปภัสรา ค าปวนโห้ง 30 1  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6320686   นายปริญญา มาภัย 31 1  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย เพชรบรูณ์
6320995   นางสาวอาภากร ดิษฐแก้ว 32 1  โรงเรียนมัญจาศึกษา

จ านวนท้ังส้ิน 32 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

สถานศกึษาเดิมล าดับ
ท่ีเลือก

11411 : คณิตศาสตร ์(ค.บ.4 ป)ี

สถานะผู้สมัคร บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

6321001   นางสาวปรีญารัชญ ์จิตรโคตร 1 1  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6321007   นายณฐัสิทธิ์ เฮืองใสส่อง 2 1  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6320489   นางสาวกิริยา โสประดิษฐ 3 1  โรงเรียนภูเรือวทิยา
6320608   นางสาวฐาติยากรณ ์แพงค าแหง 4 1  โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน

6320618   นายกิตตินันท์ ธาตุวสัิย 5 1  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

จ านวนท้ังส้ิน 5 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

สถานศกึษาเดิมล าดับ
ท่ีเลือก

11412 : พลศกึษา (ค.บ.4 ป)ี

สถานะผู้สมัคร บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

6320766   นางสาววรัญญา วงเชียงยืน 1 1  โรงเรียนชุมแพศึกษา

จ านวนท้ังส้ิน 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

สถานศกึษาเดิมล าดับ
ท่ีเลือก

11413 : ศลิปศกึษา (ค.บ.4 ป)ี

สถานะผู้สมัคร บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

6320626   นายอภิเดช บญุธรรม 1 1  โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม

6320499   นายกฤษฎา โภคาสุข 2 1  โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

6320342   นายจักรวฒัน์ แก้วเกษศรี 3 1  โรงเรียนหทัยคริสเตียน
6320508   นางสาวสุธาศิณ ีธรรมชา 4 1  โรงเรียนแก้งคร้อวทิยา

6320063   นางสาวจุฑามาศ ปานขาว 5 1  โรงเรียนหทัยคริสเตียน

6320826   นางสาวพรรณษา พลเสนา 6 1  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6320239   นายวชิชกุล ธาตุชัย 7 1  โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
6320904   นางสาวชัชฎาภรณ ์พลหาญ 8 1  โรงเรียนกัลยาณวตัร

จ านวนท้ังส้ิน 8 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

สถานศกึษาเดิมล าดับ
ท่ีเลือก

11414 : อุตสาหกรรมศลิป์ (ค.บ.4 ป)ี

สถานะผู้สมัคร บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

6320122   นายณฐัวฒิุ สุพรหมอินทร์ 1 1  โรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 2 บา้นบุ่งไสล่

6320137   นางสาวชนาพร พรมบตุร 2 1  โรงเรียนน  ายืนวทิยา

6320208   นางสาวปวณีา ศรีบริุนทร์ 3 1  โรงเรียนภูเรือวทิยา
6320739   นางสาวธนิดา คงวงัทอง 4 1  โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา

6320844   นางสาวชลิตา ก้อนจินดา 5 1  โรงเรียนโนนกอกวทิยา

6320121   นายฐิติกร แก้วษา 6 1  โรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 2 บา้นบุ่งไสล่

6320717   นายอิทธิพล ไชยหาร 7 1  โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร
6320427   นายธนรักษ์ จิตแสวง 8 1  โรงเรียนฝ่ังแดงวทิยาสรรค์

6320741   นายเกียรติศักดิ์ ขาวเขียว 9 1  โรงเรียนสีชมพูศึกษา

6320175   นายลัทธพล ส าฤทธิ์ริน 10 1  โรงเรียนพระพุทธบาทวทิยาคม

6321005   นายอาธิป  เทียมปาน 11 1  โรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร
6320958   นายยศภัทร เทพรักษา 12 1  โรงเรียนชุมแพวทิยายน

6320527   นางสาวเณศรา ชมแก้ว 13 1  โรงเรียนเอราวณัวทิยาคม

6320356   นายตะวนั สีบตุรา 14 1  โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา

6320464   นายภคพล จันดาหาร 15 1  โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
6320376   นางสาวกัญฑิมา ใจงาม 16 1  โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร

6320346   นายอมฤต อินทรเพ็ชร 17 1  โรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 2 บา้นบุ่งไสล่

6320543   นายปณัณวฒัน์ ชัยชนะ 18 1  โรงเรียนนาแห้ววทิยา

6320241   นางสาวสุนิรัตน์ ค าหล่อ 19 1  โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร

จ านวนท้ังส้ิน 19 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

สถานศกึษาเดิมล าดับ
ท่ีเลือก

11415 : ดนตรศีกึษา (ค.บ.4 ป)ี

สถานะผู้สมัคร บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

6320428   นายยุทธศาสตร์ วลิาวลัย์ 1 1  โรงเรียนฝ่ังแดงวทิยาสรรค์

6320762   นายณฐัพงษ์ วรจักร์ 2 1  โรงเรียนวงัหลวงพิทยาสรรพ์

6320307   นางสาวอรอนงค์ คุณเมือง 3 1  โรงเรียนกุดดินจ่ีพิทยาคม
6320824   นายเอื ออังกูร มูลถวลิย์ 4 1  โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์

6320295   นางสาวศิริวรรณ กองขุนทด 5 1  โรงเรียนนาอ้อวทิยา

6320518   นางสาวทรรศณยีวรรณ ใจขาน 6 1  โรงเรียนสังคมวทิยา

6320525   นายพรชัย ประเมธะโก 7 1  โรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม
6320533   นายอภิสิทธิ์ ด่านขุนทด 8 1  โรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม

6320141   นายสาธิต  สิทธิ 9 1  โรงเรียนพูวดัพิทยาคม

จ านวนท้ังส้ิน 9 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

สถานศกึษาเดิมล าดับ
ท่ีเลือก

11416 : นาฏศลิป์ (ค.บ.4 ป)ี

สถานะผู้สมัคร บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

6320142   นายราชัน  รอดแสน 1 1  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

จ านวนท้ังส้ิน 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ

ศนูย ์มรล. จ.เลย

ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป

สถานศกึษาเดิมล าดับ
ท่ีเลือก

14407 : การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.4 ป)ี

สถานะผู้สมัคร บัญชี 1 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นตัวจรงิ

6320957   นายศิระวฒิุ เลิศฤทธิ์ 1 1  โรงเรียนกุดขอนแก่นวทิยาคม

จ านวนท้ังส้ิน 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 2 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นล าดับส ารองในหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัส
ประจ าตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล าดับ
ท่ี

11401 : การศกึษาปฐมวัย (ค.บ.4 ป)ี ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สาขาวชิาท่ีได้สมัครไวเ้ป็นล าดับท่ี 2 
หรอื 3 ท่ีสามารถเลือกรายงานตัวได้

สถานศกึษา

มรล. จ.เลย คณะ ครศุาสตร์

6320355   นางสาวพัชรินทร์ วงัคีรี 1  โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา

6320449   นางสาวลลติา นรสาร 2  โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

6320689   นางสาวจีรวดี ศิริลา้ 3 13405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยพิทยาคม

6320086   นางสาววรรณนิสา มุลที 4 14403 : การจัดการ (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย

6320697   นางสาวศศิกานต์ เพ็งมา 5 12406 : วทิยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเชียงคาน

6320484   นางสาวอารีญา พรมมาสทิธิ์ 6  โรงเรียนเทศบาล5  บา้นหนองผกัก้าม

6320249   นางสาวอัมภิกา ศิริสทุธ์ 7 111403 : วศิวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์(วศ.บ.4 ป)ี (รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร

6320504   นายปรมัตถ์ สาวยิะ 8 15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ป)ีโรงเรียนเชียงคาน

6320082   นางสาวปยิะวรรณ ตางจงราช 9 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนผาอินทร์แปลงวทิยา

6320881   นางสาวกิติยาพร ฐานะ 10 13405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์

6320454   นางสาวสริิมา ศรีโพธิ์ 11  โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

6320299   นางสาววภิาพร อุดทา 12  โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์

6320547   นางสาวเบญจวรรณ สขุันธ์ 13 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนบา้นขามพิทยาคม

6320603   นางสาวนุชนาฏ ส าราญ 14  โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน

6320459   นางสาวกุนลณฐั สลีานนท์ 15 14401 : การบญัชี (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนโนนสงัวทิยาคาร

6320506   นางสาวสนุิสา ขุนสอน 16 14401 : การบญัชี (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ

6320353   นางสาวไอรดา ตันตุลา 17  โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา

6320774   นางสาวขวญัฤทัย บพิุ 18  โรงเรียนชุมแพศึกษา

6320911   นางสาวศศิกานต์ มงคล 19 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม

6320340   นางสาวสดุารัตน์ ใจเอือ้ 20 13403 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนเชียงคาน

6320392   นางสาวณฐักานต์ ค าสวสัดิ์ 21  โรงเรียนมัญจาศึกษา

6320387   นางสาวอลษิา ทองเคน 22 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

6320088   นางสาวอรอุมา หารินไสล 23  โรงเรียนน้ าสวยวทิยา

6320440   นางสาวปิ่นรัตน์ เปลี่ยนทัด 24 15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ป)ีโรงเรียนโนนสงัวทิยาคาร

6320419   นางสาวพิมพิลา ดอนมา 25 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนบา้นแฮดศึกษา

6320613   นางสาวขวญัจิรา เหลาท า 26  โรงเรียนหนองเรือวทิยา

6320345   นางสาวสริุชา คันรี 27 13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

6320523   นางสาวชุลพีร ธรรมกุล 28 13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนพระธาตุหนองสามหม่ืน

6320935   นางสาวจิราภรณ ์เอกวงษ์ 29 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนบา้นไผ่

6320630   นางสาวนาฎลดัดา มูลพลกึ 30 12405 : ชีววทิยา (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6320352   นางสาววรพรรณ จันทศร 31  โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา

6320498   นางสาวชนกนันท์ ภูมิกระจาย 32  โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

6320778   นางสาวนฤมล ซุยโพธิ์น้อย 33 12411 : วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนชุมแพศึกษา

6320074   นางสาวสริิรัตน์ ราชค า 34 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย

6320065   นางสาวขวญัฤทัย บริบรูณ์ 35 14403 : การจัดการ (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนหทัยคริสเตียน

6320245   นางสาวณฐัฐิการณ ์แสนสริุนทร์ 36 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 2 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นล าดับส ารองในหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัส
ประจ าตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล าดับ
ท่ี

11401 : การศกึษาปฐมวัย (ค.บ.4 ป)ี ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สาขาวชิาท่ีได้สมัครไวเ้ป็นล าดับท่ี 2 
หรอื 3 ท่ีสามารถเลือกรายงานตัวได้

สถานศกึษา

มรล. จ.เลย คณะ ครศุาสตร์

6320287   นางสาวอาภัสรา อภัย 37 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนบงึกาฬ

6320751   นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์ดอกไม้ 38 12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยพิทยาคม

6320405   นางสาวศิริลกัษณ ์เหมืองทอง 39 13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนบงึกาฬ

6320771   นางสาวสธุาสนิี หล่ าแขก 40 13405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนชุมแพศึกษา

6320825   นางสาวพิมพิศา บรีุรักษา 41 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา

6320125   นางสาวอลษิา ซิวสารี 42 14401 : การบญัชี (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนวงัทรายขาววทิยา

6320091   นางสาวสดุารัตน์ จันทร์หอม 43 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนบวัลาย

6320276   นางสาววภิาวดี อุปนันท์ 44 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนชนบทศึกษา

6320505   นางสาวน้ าฝน พลดงนอก 45 14405 : การจัดการโลจิสติกสแ์ละชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ป)ีโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

6320285   นางสาวปฐมาวดี ปรีชา 46  โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

6320538   นางสาวสพัุตรา พงษ์สนิท 47 14407 : การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.4 ป)ีโรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม

6320351   นางสาวจามจุรี วงัคีรี 48 111401 : วศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(วศ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย

6320126   นางสาวพรสดุา แพนชัย 49 12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนวงัทรายขาววทิยา

6320537   นางสาวปยิะมาต พันสนิท 50 13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม

6320600   นางสาวกมลทิพย์ วบิลูย์กุล 51 13408 : การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนดงหลวงวทิยา

6320447   นางสาววรดา บคุรกง 52  โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

6321040   นางสาวกัญญาภัทร ศรีแดน 53  โรงเรียนศรีสงครามวทิยา

6321016   นางสาวรัชนีกรณ ์มะโนสขุ 54 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนโนนสงัวทิยาคาร

6320602   นางสาวสรณส์ริิ สทิธิชัย 55  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

6320482   นางสาววไิลลกัษณ ์ธัญญประกอบ 56 12411 : วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนสนัติวทิยาสรรพ์

6320842   นางสาวทิพย์ประภา รัฐจางวาง 57 14401 : การบญัชี (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนหนองหานวทิยา

6320809   นางสาวอริสรา ละมูล 58 14401 : การบญัชี (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนหนองบวัแดงวทิยา

6320609   นางสาวสนุิษา ชัยหานาม 59  โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

6320061   นางสาวทิชากร กองดี 60 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนสวุรรณคูหาพิทยาสรรค์

6320792   นางสาวอารยา แสนโบราณ 61  โรงเรียนหนองเรือวทิยา

6320107   นางสาวปนัดดา นาคแจ่ม 62 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร

6320152   นางสาวศศิธร โต๊ะละแบสลาม 63 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนภูพระบาทวทิยา

6320917   นางสาวจิรภิญญา โสภา 64  โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน

6320218   นางสาวสภุาพร พลาศรี 65 13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6320058   นางสาวธีรดา พรสขุศิริ 66 111402 : วศิวกรรมการผลติ (วศ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนผาอินทร์แปลงวทิยา

6320572   นางสาวอังคณา สาริยา 67 13408 : การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา

6320304   นางสาวธัญญา โสดามา 68 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีสงครามวทิยา

6320634   นายพฤฒนิันท์ มาตย์นอก 69 13405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองสองห้องวทิยา

6320235   นางสาวกนกกร ด้วงแพง 70 13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6320281   นางสาวสวุนันท์ ศรีมุงคุณ 71 17401 : เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6320382   นางสาวพรรณภิา ปราณี 72 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนท่าบอ่
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 2 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นล าดับส ารองในหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัส
ประจ าตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล าดับ
ท่ี

11401 : การศกึษาปฐมวัย (ค.บ.4 ป)ี ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สาขาวชิาท่ีได้สมัครไวเ้ป็นล าดับท่ี 2 
หรอื 3 ท่ีสามารถเลือกรายงานตัวได้

สถานศกึษา

มรล. จ.เลย คณะ ครศุาสตร์

6320439   นางสาวประภาพร ตะโนนทอง 73 14404 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.4 ป)ีโรงเรียนนครขอนแก่น

6320654   นางสาวปริยะธิดา ราค า 74  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย

6320657   นางสาวขวญัชนก หาสมบตัิ 75  โรงเรียนมัญจาศึกษา

6320967   นางสาวปวนัรัตน์ จันทร์โทศรี 76 15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ป)ีโรงเรียนมัญจาศึกษา

6320980   นางสาวอพัชชา สวสัดิ์ 77  โรงเรียนภูเขียว

จ านวนท้ังส้ิน 77 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 2 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นล าดับส ารองในหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัส
ประจ าตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล าดับ
ท่ี

11404 : ภาษาไทย (ค.บ.4 ป)ี ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สาขาวชิาท่ีได้สมัครไวเ้ป็นล าดับท่ี 2 
หรอื 3 ท่ีสามารถเลือกรายงานตัวได้

สถานศกึษา

มรล. จ.เลย คณะ ครศุาสตร์

6320756   นายเทวา ขวญัพัก 1  วทิยาลยัการอาชีพวงัสะพุง

6321032   นางสาววชัราภรณ ์ก าเนิดขอนแก่น 2 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนสชีมพูศึกษา

6320632   นางสาวเรือนแก้ว ดาเชิงเขา 3 12407 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

6320156   นางสาวฉตัรสดุา เสมอตัว 4 16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยพิทยาคม

6320620   นางสาวอภิญญา สทีาทุม 5 12405 : ชีววทิยา (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนพิชญบณัฑติ

6320361   นางสาวสพุรรณษา เพ็งอังคาร 6 12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนคอนสารวทิยาคม

6320738   นายวชัรพงษ์ สวุรรณชาติ 7 12408 : เกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา

6320593   นางสาวนงนภัส นนทะโคตร 8 14402 : การตลาด (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา

6320729   นางสาวอริสรา เหลาปญัญา 9 14401 : การบญัชี (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนสวุรรณคูหาพิทยาสรรค์

6320247   นางสาวอธิมาตร หม่ันค านวน 10 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนค าแคนวทิยาคม

6320488   นางสาววริศรา สายวงค์ค า 11  โรงเรียนท่าลี่วทิยา

6320201   นายณฐัวฒุ ิแสนเย็น 12 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนน้ าพองศึกษา

6320582   นางสาวนุชสรา สมุทรชัย 13 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยพิทยาคม

6320724   นางสาวเกสรา ศรีบริุนทร์ 14 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนภูเรือวทิยา

6320273   นางสาวอัชราพร บญุสงูเนิน 15 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร

6320457   นางสาวจิรัชญา เนตรแสงสี 16 14401 : การบญัชี (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนพระแก้วอาสาวทิยา

6320759   นางสาวนัฐวภิา สขุันต์ 17 16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร

6320583   นางสาวพัชริดา เดชพลมาตย์ 18  โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

6320789   นางสาวญาสมิุนทร์ สายส าโรง 19 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองเรือวทิยา

6320297   นางสาวชญาดา อาจแก้ว 20 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีสงครามวทิยา

6320481   นายภูวนาท ค าสขุ 21 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองหินวทิยาคม

6320875   นางสาวภัทรวรินทร์ ชานนท์เมือง 22 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนเกษตรสมบรูณว์ทิยาคม

6320575   นางสาววาศิตา กอโพธิ์ศรี 23 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนสงัคมวทิยา

6320143   นายศุภชัย นามนัย 24 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนโนนหันวทิยายน

6320332   นางสาวศิวพร เกษทองมา 25 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีสงครามวทิยา

6320955   นางสาวเขมมิกา  หุ่นธานี 26  โรงเรียนเวยีงวงกตวทิยาคม

6320259   นางสาวสริิลกัษณ ์มณเฑยีรทอง 27 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ

6320036   นางสาวศิริโสภา ผยุมาตย์ 28  โรงเรียนเขาแก้ววทิยาสรรพ์

6320374   นายอัศวนิ ลาสา 29 14401 : การบญัชี (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6320390   นางสาวภัทราพร สตัยากุล 30  โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

6320890   นางสาวจันทกานต์  บตุรจันทร์ 31  โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

6320090   นางสาวจิตตรา พันธ์สนิท 32 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนภูเขียว

6320155   นางสาวพีรชญา บตุรพรม 33 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนภูเรือวทิยา

6320059   นางสาวสพุรรษา กุตัน 34 16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยพิทยาคม

6320607   นางสาวชลดา จิตรนอก 35 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองสองห้องวทิยา

6321014   นางสาวกมลวรรณ กันไชย 36 15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยพิทยาคม
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 2 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นล าดับส ารองในหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัส
ประจ าตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล าดับ
ท่ี

11404 : ภาษาไทย (ค.บ.4 ป)ี ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สาขาวชิาท่ีได้สมัครไวเ้ป็นล าดับท่ี 2 
หรอื 3 ท่ีสามารถเลือกรายงานตัวได้

สถานศกึษา

มรล. จ.เลย คณะ ครศุาสตร์

6320966   นางสาววยิดา แวดสา 37 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนโนนสงัวทิยาคาร

6320410   นางสาวสวุรรณวล ีปกัชัยภูมิ 38  โรงเรียนพิริยาลยัจังหวดัแพร่

6320100   นางสาวสนุิดา สวุรรณชัย 39 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย

6320466   นางสาวอรยา ชินนะ 40 13408 : การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6320424   นางสาวอานิสา แสนลา 41 14401 : การบญัชี (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนสชีมพูศึกษา

6321036   นางสาวปรียาภรณ ์กุลแก้ว 42  โรงเรียนพิชญบณัฑติ

6320880   นางสาวอรัญญา กิดนาม 43  โรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร

6320344   นางสาวสพัุฒตรา พลดงนอก 44 14401 : การบญัชี (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม

6320876   นางสาวภัทรจิรา บริบรูณ์ 45 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนเกษตรสมบรูณว์ทิยาคม

6320534   นางสาวเจตสภุา ศรีมันตะ 46 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม

6320535   นางสาวเบญ็จมาศ พันสนิท 47 12405 : ชีววทิยา (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม

6320113   นางสาวสพัุตรา ไชยรถ 48 13403 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนฝั่งแดงวทิยาสรรค์

6320769   นางสาวชนิตา ค าแพงศรี 49  โรงเรียนชุมแพศึกษา

6320893   นางสาวรัชฎาพร โสภาค า 50  โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

6321048   นางสาวหยาดฟ้า นาหัวดง 51  โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

6320643   นางสาวเบญจมาพร  ทั่งถิน 52  โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั เลย

6320874   นายศรชัย เฮ้ากอก 53 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเกษตรสมบรูณว์ทิยาคม

6320648   นางสาวบษุยกาญจน์ โสภาเลศิ 54  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

6320839   นางสาวณฐัริกา ทรงภัยเดช 55  โรงเรียนปากชมวทิยา

6320787   นายภัทรพล ผานาค 56 111403 : วศิวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์(วศ.บ.4 ป)ี (รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนหนองเรือวทิยา

6320531   นางสาวปริมประภา วรรณชัย 57 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย

6320393   นางสาวสริิวมิล นนทะน า 58 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั

6320409   นางสาวสชุญาน์ ดีรักษา 59  โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร

6320637   นางสาวสจิุตตรา  สมบรูณ์ 60 14401 : การบญัชี (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนชุมพลโพนพิสยั

6320764   นางสาวรัตนาภรณ ์โยธะมาตย์ 61 12412 : สตัวศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนนครขอนแก่น

6320923   นางสาวอาทิตยา ท้าวบญุชู 62 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยพิทยาคม

6320924   นางสาวสภุัทรตรา กลาดเกลื่อน 63  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

6320954   นางสาวพรนภา อ่อนละมุล 64  โรงเรียนบา้นดุงวทิยา

6320986   นางสาวอัจฉราวรรณ ดวงกลาง 65  โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์

6321020   นายสกลวรรธน์ อูเ่หลก็ 66 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนชุมแพศึกษา

6321024   นางสาวรัฐตินันท์ รัตนวงศ์ 67  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

จ านวนท้ังส้ิน 67 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 2 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นล าดับส ารองในหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัส
ประจ าตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล าดับ
ท่ี

11405 : สังคมศกึษา (ค.บ.4 ป)ี ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สาขาวชิาท่ีได้สมัครไวเ้ป็นล าดับท่ี 2 
หรอื 3 ท่ีสามารถเลือกรายงานตัวได้

สถานศกึษา

มรล. จ.เลย คณะ ครศุาสตร์

6320584   นางสาวนัฐวดี สขุันต์ 1 16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร

6320411   นายพิชิต แสงจันทร์ 2  โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์

6320775   นางสาวศิริลกัษณ ์ดาศักดิ์ 3  โรงเรียนชุมแพศึกษา

6320868   นางสาวสทุธิดา มูลที 4 15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ป)ีโรงเรียนเชียงกลมวทิยา

6320692   นางสาวเพลนิพิศ สวุรรณธรรม 5 13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนแก้งคร้อวทิยา

6320446   นางสาวอรณชิา ริพิมพ์ 6 12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6320900   นางสาวธิษะณาพร ยาวาปี 7 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

6320993   นายกุลพัชร น้อยอาษา 8 17401 : เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนแก้งคร้อวทิยา

6320128   นางสาวธิดารัตน์ ศรีกลบั 9 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองหินวทิยาคม

6320614   นายธีรพงษ์ สอนสแีก้ว 10  โรงเรียนหนองเรือวทิยา

6320421   นางสาวกุลธิดา ทองเกลยีว 11 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองววัซอพิทยาคม

6320878   นายนพรัตน์ ดวงพรมยาว 12 16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร

6320941   นายภูมิศักดิ์ ค าเพชร 13 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนโนนสงัวทิยาคาร

6320331   นางสาวอัญชลกิา กรมทอง 14 14401 : การบญัชี (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนเชียงคาน

6320785   นางสาวพัชราภรณ ์สะภา 15 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองเรือวทิยา

6320690   นางสาววภิาวรรณ ์โยทองยศ 16 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนภูเวยีงวทิยาคม

6320514   นางสาวศิริลกัษณ ์จันทร์งาม 17 13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนพล

6320701   นางสาวอรอุมา อัคคะ 18 14401 : การบญัชี (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนบา้นไผ่

6320867   นางสาวชลดา ยศจ ารัส 19 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนเชียงกลมวทิยา

6320465   นางสาวกัญญารัตน์ ไชยสงค์ 20  โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6320536   นางสาวศุภาวรรณ ปญัญาสมิ 21  โรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม

6320702   นางสาวสกุัญญา กุลวงษ์ 22 15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ป)ีโรงเรียนพระพุทธบาทวทิยาคม

6320370   นางสาวพรรณพา สแีสนตอ 23 15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6320882   นายวรรณเฉลมิ สมลอืแสน 24 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนมัญจาศึกษา

6320324   นางสาวจรรยาพร อินทะศรี 25 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเชียงคาน

6320767   นางสาวรุจิรา จินดาศักดิ์ 26  โรงเรียนชุมแพศึกษา

6320827   นายอนุชา จันทร์หลน่ 27  โรงเรียนเซิมพิทยาคม

6320691   นางสาววายุ โคตรสกีุล 28  โรงเรียนหนองแดงวทิโยดม

6320852   นางสาวพัดลดา  คันธพรม 29 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์

6320242   นายพงษ์พณชิย์ ทนุพงษ์ 30 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนบงึกาฬ

6320693   นางสาวธิดารัตน์ ไชยวนั 31 13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองเรือวทิยา

6320815   นางสาวสลติตา โบราณ 32 14401 : การบญัชี (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์

6320422   นางสาวเพชรี อินทรฤทธิ์ 33 12412 : สตัวศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนสชีมพูศึกษา

6320486   นางสาวกุลธิดา ภูจาด 34 15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ป)ีโรงเรียนเชียงคาน

6320569   นายสนธยา มีมาดี 35  โรงเรียนสงัคมวทิยา

6320368   นางสาวเยาวณ ีศรีบริุนทร์ 36 14401 : การบญัชี (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 2 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นล าดับส ารองในหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัส
ประจ าตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล าดับ
ท่ี

11405 : สังคมศกึษา (ค.บ.4 ป)ี ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สาขาวชิาท่ีได้สมัครไวเ้ป็นล าดับท่ี 2 
หรอื 3 ท่ีสามารถเลือกรายงานตัวได้

สถานศกึษา

มรล. จ.เลย คณะ ครศุาสตร์

6320737   นายศราวธุ โสภาเลศิ 37 19401 : เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนสนัติวทิยาสรรพ์

6320870   นางสาวสดุารัตน์ เทพา 38 12405 : ชีววทิยา (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเชียงกลมวทิยา

6320845   นายกิตติ สวสัดิรักษ์ 39  โรงเรียนภูเขียว

6320157   นายรชต ทองมี 40  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6320174   นายอนุชิต  ร่องจิก 41 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนภูเรือวทิยา

6320223   นายนัฐพงษ์ ไพศาล 42  โรงเรียนศรีชมภูวทิยา

6320674   นางสาวศิริญา เทพตาแสง 43 17401 : เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนพล

6320687   นางสาวอรปรียา วงค์ก่ า 44  โรงเรียนสวา่งแดนดิน

6320925   นางสาววรรณวภิา  วรรณไชย 45  โรงเรียนศรีสงครามวทิยา

6320969   นายอดิศักดิ์ แก้ววงษ์ศา 46 12412 : สตัวศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนแก่นนครวทิยาลยั

จ านวนท้ังส้ิน 46 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 2 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นล าดับส ารองในหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัส
ประจ าตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล าดับ
ท่ี

11406 : วิทยาศาสตรท่ั์วไป (ค.บ.4 ป)ี ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สาขาวชิาท่ีได้สมัครไวเ้ป็นล าดับท่ี 2 
หรอื 3 ท่ีสามารถเลือกรายงานตัวได้

สถานศกึษา

มรล. จ.เลย คณะ ครศุาสตร์

6320975   นางสาวอลนีา แถวบญุมี 1 14402 : การตลาด (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนภูหลวงวทิยา

6320425   นางสาวชลธินันท์ มีมะจ า 2 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6320476   นางสาววราภรณ ์ทองแบบ 3 13408 : การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนภูหลวงวทิยา

6320732   นางสาวอิสราภรณ ์สอนเต็ม 4 14401 : การบญัชี (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนศรีสงครามวทิยา

6320097   นายศิรศักดิ์ ค ากันยา 5 111401 : วศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(วศ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย

6320871   นางสาวดวงฤดี ศรีละ 6 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนเชียงกลมวทิยา

6320902   นางสาวจุรีพร กลางนอก 7 16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ป)ีโรงเรียนพิชญบณัฑติ

6320433   นายธีรวฒุ ิสมโสภาพ 8 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนเกษตรสมบรูณว์ทิยาคม

6320804   นางสาวปพิชญา จันพิรักษ์ 9 12411 : วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยพิทยาคม

6320919   นางสาวธีรติ ผวิข า 10 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองเรือวทิยา

6320470   นางสาวไอลดา คามตะสลีา 11 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนโคกยางวทิยา

6320670   นางสาวนันทนา วะเกิดเปม้ 12 12403 : ฟิสกิส ์(วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนโนนคูณวทิยาคาร รัชมังคลาภิเษก

6320472   นางสาวพรรณภัสษา เพียเพ็ง 13 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร

6320453   นางสาวปานหทัย ประวาระณา 14  โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

6320577   นางสาวอัจฉริยา ชะชิกุล 15 15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ป)ีโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์

6320163   นางสาวอลสิา วงันัน 16 14403 : การจัดการ (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนเชียงกลมวทิยา

6320164   นายอนุรักษ์ วนัเย็น 17 14403 : การจัดการ (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนเชียงกลมวทิยา

6320268   นางสาวจาฎพัจน์ ทัพธานี 18  โรงเรียนหนองหินวทิยาคม

6320320   นางสาวนิลาวลัย์ บตุรพรหม 19 13408 : การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา

6320383   นางสาวกฤติยา ประชามอญ 20 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนเพชรวทิยาคาร

6320495   นายพนมพร ลกีระจ่าง 21 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนบา้นไผ่

6320773   นางสาวสพัุตรา สามารถ 22 16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ป)ีโรงเรียนชุมแพศึกษา

6320173   นายศุภวชิญ ์ จ าปาบรีุ 23 111403 : วศิวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์(วศ.บ.4 ป)ี (รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนมัญจาศึกษา

6320585   นางสาวอินทุอร เหลา่จันทร์อัน 24  โรงเรียนห้วยเกิง้พิทยาคาร

6320592   นางสาวรัชดาภรณ ์ศรีกาแกะ 25 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6320671   นางสาวอินทิรา เหลา่จันทร์อัน 26  โรงเรียนห้วยเกิง้พิทยาคาร

6320905   นางสาวกิตติยาพร ไชยบวัแดง 27  โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั เลย

6320945   นางสาวชลติา สมบรูณเ์รศ 28  โรงเรียนพุทไธสง

จ านวนท้ังส้ิน 28 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 2 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นล าดับส ารองในหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัส
ประจ าตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล าดับ
ท่ี

11408 : ชีววิทยา (ค.บ.4 ป)ี ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สาขาวชิาท่ีได้สมัครไวเ้ป็นล าดับท่ี 2 
หรอื 3 ท่ีสามารถเลือกรายงานตัวได้

สถานศกึษา

มรล. จ.เลย คณะ ครศุาสตร์

6320300   นางสาวพิมพ์ลภัส เที่ยงคุณ 1 16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ป)ีโรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์

6320645   นางสาวปวณีา หิรัญโท 2 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยพิทยาคม

6320617   นางสาวสภุัสสร เรืองศรี 3  โรงเรียนน้ าพองศึกษา

6320565   นางสาวนวลละออ หาฝา่ยเหนือ 4 12405 : ชีววทิยา (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนบา้นดุงวทิยา

6320781   นางสาวรัตนาภรณ ์จันทร์แดง 5 12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนนครขอนแก่น

6320899   นางสาวพรสดุา ใจซ่ือ 6 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนเชียงคาน

6320145   นางสาววมิลสริิ ไขศรี 7 12405 : ชีววทิยา (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม

6320793   นางสาวปานรว ีทัยเดือน 8  โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6320557   นางสาวฐิติมา ตาปี 9 12411 : วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยพิทยาคม

6321002   นายเอกรินทร์ จันทร์สวา่ง 10  โรงเรียนมัธยมบงึปรือ

6320791   นางสาวชลธิชา กองหา 11 18401 : นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองเรือวทิยา

6320776   นางสาวจริญยารัตน์ โคตรหนองปงิ 12  โรงเรียนชุมแพศึกษา

6320357   นางสาวชลดา กรมทอง 13 12411 : วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยพิทยาคม

6320668   นางสาวชนิดาพร เจริญคุณ 14 12405 : ชีววทิยา (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนโนนคูณวทิยาคาร รัชมังคลาภิเษก

6320207   นางสาวดาริณ ีเท่าบรีุ 15 12411 : วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร

6320713   นางสาวกุลภรณ ์ชุมเกษียร 16 15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ป)ีโรงเรียนสนัติวทิยาสรรพ์

6320200   นางสาวกิตติมา วรรณอ๊วก 17 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนเกษตรสมบรูณว์ทิยาคม

6320077   นางสาวประภาศิริ ภูรัชานุกุล 18 111401 : วศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(วศ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนหนองหินวทิยาคม

6320550   นางสาวรติกาญจน์ ศรีบวัเผื่อน 19 13403 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนบา้นขามพิทยาคม

6320970   นางสาวปยิะพร ศรีทอง 20 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีสงครามวทิยา

6320479   นายกฤษดี เม่ียงครองคราม 21 12411 : วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนภูหลวงวทิยา

6320386   นางสาวอภิญญา สเีทา 22  โรงเรียนหนองหานวทิยา

6320395   นางสาวจีรังกาญจน์ เย็นสถิตย์ 23 14403 : การจัดการ (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนชุมแพศึกษา

6320652   นางสาวหนึ่งมีนา วนัทองสขุ 24  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6320680   นางสาวนภาพร ผลบญุ 25  โรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร

6320894   นางสาววราภรณ ์พลหาญ 26  โรงเรียนกัลยาณวตัร

จ านวนท้ังส้ิน 26 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 2 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นล าดับส ารองในหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัส
ประจ าตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล าดับ
ท่ี

11410 : คอมพิวเตอรศ์กึษา (ค.บ.4 ป)ี ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สาขาวชิาท่ีได้สมัครไวเ้ป็นล าดับท่ี 2 
หรอื 3 ท่ีสามารถเลือกรายงานตัวได้

สถานศกึษา

มรล. จ.เลย คณะ ครศุาสตร์

6320396   นางสาวอินทร์ธิรา กางตัน 1 12407 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนบา้นไผ่

6320456   นางสาวจุรีพร นาคสระเกษ 2 12411 : วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนมัญจาศึกษา

6320578   นางสาวยลดา ปสัสาวะภา 3 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนบา้นไผ่

6320688   นางสาวปใีหม่  รอดไทย 4  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6320863   นางสาวณฐัสดุา สวุรกิม 5 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนโซ่พิสยัพิทยาคม

6320915   นายวงัณรงค์  วงค์รักษ์ 6 18401 : นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา

6320189   นายคูนคีรินทร์ พัฒธนศิริกุล 7 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนกัลยาณวตัร

จ านวนท้ังส้ิน 7 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 2 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นล าดับส ารองในหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัส
ประจ าตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล าดับ
ท่ี

11411 : คณติศาสตร ์(ค.บ.4 ป)ี ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สาขาวชิาท่ีได้สมัครไวเ้ป็นล าดับท่ี 2 
หรอื 3 ท่ีสามารถเลือกรายงานตัวได้

สถานศกึษา

มรล. จ.เลย คณะ ครศุาสตร์

6320468   นางสาวพิมพิกา คงพิษ 1 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนนายางกลกัพิทยาคม

6320884   นางสาวชลธิชา สงูโคตร 2 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนโซ่พิสยัพิทยาคม

6320612   นางสาวหฤทัย แก่นจันทร์ 3 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

6320599   นางสาวอังค์วรา ปราบศัตรู 4 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยพิทยาคม

6320170   นางสาวเบญจมาภรณ ์แสงกงพลี 5 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน

6320649   นายกิตติศักดิ์ ร่องบตุสี 6 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนสชีมพูศึกษา

6320147   นายชาติกฤษฎา หาญประชุม 7  โรงเรียนภูเขียว

6320305   นางสาวน ากมล ราโคโชติ 8 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา

6320568   นางสาวจิดาภา แซงวงษ์ 9  โรงเรียนคอนสารวทิยาคม

6320187   นายศุภจิต ฝาดอน 10  โรงเรียนมัญจาศึกษา

6320541   นางสาวชณดิา สุ่มอุดม 11 111403 : วศิวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์(วศ.บ.4 ป)ี (รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนเลยพิทยาคม

6320985   นางสาวนันท์นภัส ศรีสด 12  โรงเรียนบงึกาฬ

6320633   นางสาวปนัดดา ผริุจันทร์ 13  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

6320231   นายเอกราช ภูทองแน่น 14  โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์

6320441   นายศุภวชิญ ์คานทอง 15 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

6320616   นางสาวนิภาพร ทองประทับ 16  โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

6320892   นางสาวพัชราภรณ ์ สมบรูณ์ 17  โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม

6320197   นางสาวกนกพร แก้งค า 18 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเกษตรสมบรูณว์ทิยาคม

6320943   นายรุ่งเรือง พันลกูท้าว 19  โรงเรียนศรีสงครามวทิยา

6320770   นายอภิวชิญ ์พลนิกาย 20  โรงเรียนชุมแพศึกษา

6320199   นางสาวชนากานต์ ธนะภูมิชัย 21 14401 : การบญัชี (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม

6320841   นายพลพล จุมพล 22  โรงเรียนแก้งคร้อวทิยา

6320186   นายศุภวฒัน์ สนุทรแต 23 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร

6321030   นางสาวทิพากร เดชทะสร 24 12405 : ชีววทิยา (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนนครพนมวทิยาคม

6320799   นางสาวกนกพร แซ่สมิ 25 14407 : การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.4 ป)ีโรงเรียนนาด้วงวทิยา

6320747   นางสาวศรีสนุทร แสงทวี 26 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยพิทยาคม

6320895   นางสาวยุพารัตน์ คลงัแสง 27  โรงเรียนน้ าพองศึกษา

6321023   นางสาวสวุรรณา หอมอ่อน 28 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองเสาเลา้วทิยาคาร

6320068   นางสาวรมย์รุจี แก้วค าพันธ์ 29 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนหทัยคริสเตียน

6320515   นางสาวมัณฑนา คันทะศรี 30 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนสงัคมวทิยา

6320803   นายวพิรรธ์ ประวนัรัตน์ 31  โรงเรียนชุมแพศึกษา

6320291   นางสาวพรชิตา พูลศรี 32 111401 : วศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(วศ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนบา้นไผ่

6320636   นายสทุธิพงศ์   แพงสร้อย 33 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร

6320317   นายพิเชษฐ์ ตู้ประเสริฐ 34  โรงเรียนคอนสารวทิยาคม

6320350   นางสาวอารียา ตองหวา้น 35 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีสงครามวทิยา

6320306   นางสาวอมรวรรณ ศรีกุลวงค์ 36 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 2 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นล าดับส ารองในหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัส
ประจ าตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล าดับ
ท่ี

11411 : คณติศาสตร ์(ค.บ.4 ป)ี ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สาขาวชิาท่ีได้สมัครไวเ้ป็นล าดับท่ี 2 
หรอื 3 ท่ีสามารถเลือกรายงานตัวได้

สถานศกึษา

มรล. จ.เลย คณะ ครศุาสตร์

6320491   นางสาวทิพยวรรณ นาทา 37 14401 : การบญัชี (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนเชียงคาน

6320669   นางสาวอภิญญา  บวัระภา 38 13408 : การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีสงครามวทิยา

6320548   นายภัทรภณ พิมพ์โคตร 39 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนบา้นขามพิทยาคม

6320516   นางสาวโสภิดา คงแก้ว 40  โรงเรียนสงัคมวทิยา

6320660   นางสาวนงนภัส บตุรตรา 41  โรงเรียนแก่นนครวทิยาลยั

6320560   นางนิโลบล สวุรรณโสภา 42 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม

6321018   นายธนากร ภูวงัมล 43  โรงเรียนกาวลิะวทิยาลยั

6320625   นางสาวประภาพร ษรจันทร์ 44  โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิยา

6320662   นางสาวนัชชาริพร ศรีบตุร 45  โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั เลย

6320509   นางสาวกุลณฐั บญุฮวด 46 12404 : เคมี (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ

6320430   นายวชัระ ภูครองทุ่ง 47 111401 : วศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(วศ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนฝั่งแดงวทิยาสรรค์

6320092   นางสาวธารวมิล มูลจิต 48  โรงเรียนยูงทองพิทยาคม

6320210   นายพันธกานต์ อินทรเพ็ชร 49  โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร

6320429   นายสเุมธ เหลาจูม 50 111401 : วศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(วศ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนฝั่งแดงวทิยาสรรค์

6320414   นางสาวนัทชา สมดี 51  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

6320597   นางสาวอุบลวรรณ แสนม้าว 52  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม

6320796   นางสาวเบญ็จวรรณ นามจ าปี 53 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนสวุรรณคูหาพิทยาสรรค์

6320497   นางสาวฉมามาศ สมก าพ้ี 54 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยพิทยาคม

6320873   นายจักรพรรณ ์วงล า 55 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเชียงกลมวทิยา

6320679   นางสาวนงนภัส แสงโยจารย์ 56 14406 : การเงิน (บธ.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6320078   นางสาวจุฑาภรณ ์ดอนสมิเพ่ิม 57 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองหินวทิยาคม

6320814   นางสาวจิรนันท์ แก้วไทย 58 12410 : วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั เลย

6320683   นางสาวสปุรียา ม่วงสนิท 59  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

6320795   นางสาวกนกพร โสกันทัต 60 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเทศบาล5  บา้นหนองผกัก้าม

6320752   นางสาวนริศราภรณ ์แก่นสงิห์ 61 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร

6320431   นางสาวสภุาดา ภูตาไสย์ 62 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

6320160   นางสาวพนัชกร บงแก้ว 63 14405 : การจัดการโลจิสติกสแ์ละชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยพิทยาคม

6320271   นางสาวศิริทรัพย์ ค ามันตรี 64 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเทศบาล5  บา้นหนองผกัก้าม

6320678   นางสาวเปรมฤดี โคบาล 65 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนพล

6320310   นางสาวจันทราลกัษณ ์สาสขุ 66 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนสงัคมวทิยา

6320046   นายรชานนท์ แสนก าพล 67 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเขาแก้ววทิยาสรรพ์

6320677   นายฤทธิชัย ขรรค์แก้ว 68  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั เพชรบรูณ์

6320853   นายนัครรินทร์ ทับจันทร์ 69 16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ป)ีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม

6320512   นายชินวตัร บญุเนา 70 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยพิทยาคม

6320185   นางสาวปาริชาติ ทองยัง 71 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์

6320238   นายปฏิภาณ วงษ์หนองหอย 72 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนแก่นนครวทิยาลยั
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 2 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นล าดับส ารองในหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัส
ประจ าตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล าดับ
ท่ี

11411 : คณติศาสตร ์(ค.บ.4 ป)ี ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สาขาวชิาท่ีได้สมัครไวเ้ป็นล าดับท่ี 2 
หรอื 3 ท่ีสามารถเลือกรายงานตัวได้

สถานศกึษา

มรล. จ.เลย คณะ ครศุาสตร์

6320397   นางสาวรินฤดี สมีหานาม 73 12410 : วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยพิทยาคม

6320445   นายธนกร ใหญเ่ลศิ 74  โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั เลย

6320517   นายภัทรวรรธน์ สทิธิมงคล 75 12402 : คณติศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยพิทยาคม

6320570   นางสาวปาณสิรา พาบุ 76  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

6320672   นางสาวอภิชญา บ ารุงรส 77  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

6320897   นางสาวกมลทิพย์ ไชยวาน 78 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร

6320942   นางสาวอรรถภาวดี พิจารโชติ 79 16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีกระนวนวทิยาคม

6320962   นายนัฐพงษ์  นครศรี 80  โรงเรียนกัลยาณวตัร

6320984   นายณรงค์ฤทธิ์ สขุะ 81  โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์

6321010   นายกิตติศักดิ์ มันทะรา 82  โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลยั

จ านวนท้ังส้ิน 82 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 2 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นล าดับส ารองในหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัส
ประจ าตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล าดับ
ท่ี

11412 : พลศกึษา (ค.บ.4 ป)ี ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สาขาวชิาท่ีได้สมัครไวเ้ป็นล าดับท่ี 2 
หรอื 3 ท่ีสามารถเลือกรายงานตัวได้

สถานศกึษา

มรล. จ.เลย คณะ ครศุาสตร์

6320336   นายอธิปตัย์ หงษา 1 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเชียงคาน

6320558   นางสาววรรณวมิล วรรณชัย 2 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนสนัติวทิยาสรรพ์

6320261   นายกิตติพันธุ์ กันหาปอ้ง 3 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนก้านเหลอืงวทิยาคม

6320188   นางสาวกิติยา อ่อนสาท้าว 4 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนสนัติวทิยาสรรพ์

6320768   นายวโรดม พิมพ์สงิห์ 5 111402 : วศิวกรรมการผลติ (วศ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนชุมแพศึกษา

6320363   นายฉตัรชัย กุลวงษ์ 6 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเชียงคาน

6320365   นายกิตติชัย อารีเอือ้ 7 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเชียงคาน

6320315   นางสาวมลฤดี ไทยเจริญ 8 14402 : การตลาด (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

6320335   นายนฤเบศร์ ปลดัขวา 9 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเชียงคาน

6320864   นางสาวอาทิตยา อินอิม่ 10 14403 : การจัดการ (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนเหมืองแบง่วทิยาคม

6320106   นายชาญนุวฒัน์ แถวบญุตา 11 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีสงครามวทิยา

6320102   นายปยิะพงษ์ บญุธรรม 12 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนกีฬาจังหวดัสพุรรณบรีุ

6320066   นายพุฒพิงศ์ พิมพ์สวรรค์ 13 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยพิทยาคม

6320047   นายณฐัวฒัน์ วงัคีรี 14 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีสงครามวทิยา

6320104   นายกฤษดา วะหิม 15 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีสงครามวทิยา

6320641   นายกิตติกร โกสม 16  โรงเรียนแก่นนครวทิยาลยั

6320150   นายฉตัรพงศ์ สงิห์มณี 17 15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ป)ีโรงเรียนหลม่เก่าพิทยาคม

6320262   นายสกุรานต์ มีศรี 18 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนก้านเหลอืงวทิยาคม

6320963   นายทศวรรธ  พรมที 19  โรงเรียนบา้นไผ่

6320064   นายปยิะ จันทเสน 20 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนหทัยคริสเตียน

6320225   นายสวิายุ สระบวั 21  โรงเรียนชุมแพวทิยายน

6320172   นายอิทธิพล จอมประกายรัตน์ 22  โรงเรียนโนนสงัวทิยาคาร

6321047   นางสาวอัจฉริยา คลงัระหัด 23 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนเกษตรสมบรูณว์ทิยาคม

6320067   นายวศิรุต ช่างเขียนดี 24 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนหทัยคริสเตียน

6320217   นายชินวตัร ฝั้นสมิ 25  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6320087   นายดนุเทพ ไชยเพชร 26 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา

6320877   นายศุภษิต สงิห์ชา 27 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนชุมแพศึกษา

6320378   นายรติวฒัน์ หงษ์ณี 28 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนบา้นข่าพิทยาคม

6320053   นายณฐักิตต์ เทียงคาม 29 12408 : เกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเชียงคาน

6320224   นายณฐัธัญ กวกีรณ์ 30  โรงเรียนพรเจริญวทิยา

6320394   นายชลชาติ กอพลกูลาง 31  โรงเรียนชุมแพวทิยายน

6320850   นายสริุยา พละกสกิร 32 12407 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนชุมแพพิทยาคม

6320932   นายรัชภูมิ เหลา่สมบตัิ 33 12401 : สาธารณสขุศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนชุมแพพิทยาคม

6320933   นายศุภวฒัน์ กางการ 34 12408 : เกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6321029   นายภาคภูมิ ค าเหลอืง 35  โรงเรียนสรุศักดิ์มนตรี

จ านวนท้ังส้ิน 35 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 2 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นล าดับส ารองในหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัส
ประจ าตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล าดับ
ท่ี

11413 : ศลิปศกึษา (ค.บ.4 ป)ี ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สาขาวชิาท่ีได้สมัครไวเ้ป็นล าดับท่ี 2 
หรอื 3 ท่ีสามารถเลือกรายงานตัวได้

สถานศกึษา

มรล. จ.เลย คณะ ครศุาสตร์

6320696   นางสาวสนุิสา หมอแพทย์ 1 110401 : ทัศนศิลป ์(ศป.บ.4 ป)ีโรงเรียนภูหลวงวทิยา

6320624   นางสาวขวญัฤทัย เมืองชา 2  โรงเรียนน้ าพองศึกษา

6320236   นางสาวจุฑาทิพย์ กินนะวงศ์ 3 110401 : ทัศนศิลป ์(ศป.บ.4 ป)ีโรงเรียนบงึกาฬ

6320707   นายณฐัพล วงจ าปา 4 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนหนองหินวทิยาคม

6320471   นางสาวกนกวรรณ ศิริกัน 5 110402 : ดิจิตอลอาร์ต (ศป.บ.4 ป)ีโรงเรียนกุดดินจ่ีพิทยาคม

6321046   นางสาวยุทธการ เบกิบาน 6 110401 : ทัศนศิลป ์(ศป.บ.4 ป)ีโรงเรียนบา้นแท่นวทิยา

6320532   นางสาวหทัยชนก วงศ์โต 7  โรงเรียนชนบทศึกษา

6320928   นางสาวสดุารัตน์   ดาสวา่ง 8  โรงเรียนปากชมวทิยา

6321011   นางสาวขวญัฤดี  อุทโท 9  โรงเรียนประชารัฐวทิยาเสริม

จ านวนท้ังส้ิน 9 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 2 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นล าดับส ารองในหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัส
ประจ าตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล าดับ
ท่ี

11415 : ดนตรศีกึษา (ค.บ.4 ป)ี ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สาขาวชิาท่ีได้สมัครไวเ้ป็นล าดับท่ี 2 
หรอื 3 ท่ีสามารถเลือกรายงานตัวได้

สถานศกึษา

มรล. จ.เลย คณะ ครศุาสตร์

6320526   นางสาวกวนิทิพย์ มลทา 1  โรงเรียนท่าลี่วทิยา

6320442   นายพัชรวชิญ ์ศรีเพ็ง 2  โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร

6320205   นายอนุวตั แก้ววาฤทธิ์ 3 17401 : เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนหนองหินวทิยาคม

6320381   นายเกรียงไกร แพทอง 4  โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี

6320635   นายธาดา จันทร์แสงศรี 5 12413 : วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 2 บา้นบุ่งไสล่

จ านวนท้ังส้ิน 5 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บัญชี 2 ผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นล าดับส ารองในหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัส
ประจ าตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล าดับ
ท่ี

11416 : นาฏศลิป์ (ค.บ.4 ป)ี ภาคปกติ ประเภทท่ัวไป
สาขาวชิาท่ีได้สมัครไวเ้ป็นล าดับท่ี 2 
หรอื 3 ท่ีสามารถเลือกรายงานตัวได้

สถานศกึษา

มรล. จ.เลย คณะ ครศุาสตร์

6320944   นางสาวธารกมล ประดับค า 1  โรงเรียนก้านเหลอืงวทิยาคม

6320821   นางสาวชลธิชา แข็งขัน 2  โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์

6320733   นายกษน โชคเจริญ 3 14403 : การจัดการ (บธ.บ.4 ป)ี(รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนภูเขียว

6320667   นางสาวสภุารัตน์ เสนาวเิศษ 4  โรงเรียนน้ าซึมพิทยาคม

6320416   นางสาวจิดาภา รัตนะวงศ์ 5  โรงเรียนโนนสงัวทิยาคาร

6320734   นางสาวรจนา จรัสพันธ์ 6 18401 : นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.4 ป)ีโรงเรียนภูเขียว

จ านวนท้ังส้ิน 6 คน
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