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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดได้และเปิดไม่ได้                

ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
-------------------------------------------------------------------- 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศ
หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดได้และเปิดไม่ได้  และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์                
การคัดเลือก ในอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามบัญชีท้ายประกาศนี้  
 ๑. สาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ 

ลำดับที่ หลักสูตร สาขาวิชา 
๑. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
๒. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา 
๓. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาสังคม 
๔. ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
๕. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม 

  
หมายเหตุ ผู้สมัครติดต่อขอรับเงินค่าสมัครคืนด้วยตนเองหรือแจ้งหมายเลขบัญชี โดยผ่านทางพิเศษ ดังนี้ 

๑. ทางอีเมล : lru.academic@gmail.com 
๒. ทางเฟสบุ๊ค : ส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 
๓. ทางไลน์กลุ่ม : กดเข้ากลุ่มไลน์ลิงค์นี้หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างประกาศนี้ 
 

 ๒. สาขาวิชาที่เปิดได้ 
ลำดับท่ี หลักสูตร สาขาวิชา 

๑. ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 
 
หมายเหตุ โดยมีกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว ์ อินใย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

กลุ่มไลน์ งานทะเบียนและประมวลผล  
สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

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

ระบบรบันักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับท่ี

 ระดับ ปรญิญาโท (ภาคพิเศษ)

มรล. จ.เลย

ภาคพิเศษ (ป.โท)

23803 : การบรหิารการศกึษา

6382001   นางสาวสวุนันท์ สารค า 1 

6382002   นางสาวภาวณิ ีพลเวยีงค า 2 

6382004   นายพงศ์พิสทุธิ์ เทวะดา 3 

6382006   นายเอกพล วสิทุธิกุล 4 

6382007   นางสาวอังสมุารินทร์ เกษทองมา 5 

6382008   นายอุทัย เมืองมุงคุณ 6 

6382009   นางสาวกรเกศ สงิห์โสภา 7 

6382010   นายเขตรัฐ จันทิหลา้ 8 

6382011   นายเฉลมิพล บตุรมูล 9 

6382012   นางสาวจันทร์แรม พรมทา 10 

6382013   จ่าสบิตรีทศธรรม สารค า 11 

6382014   นางสาวพรสดุา ลาสขุ 12 

6382015   นางสาวนิลาวรรณ คุณนา 13 

6382016   นายชัยวฒัน์ วสวุตัร์ 14 

6382017   นางสาวชินานาฏ   ค าพีระ 15 

6382018   นายสรุเชษฐ์ สมุาสา 16 

6382019   นางสาววริิยา หมอแสน 17 

6382020   นายณฐัพงษ์ แซ่เอียะ 18 

6382021   นายเริงฤทธิ์ แก้ววงศา 19 

6382023   นางสาวปราณชนก พรหมดี 20 

6382024   นางสาวจารุวรรณ ค ากรฤาชา 21 

6382025   นางสาวสมุาล ีสมบตัิวฒันกูล 22 

6382027   นางสาวกุสมุากูร ศรีประเสริฐ 23 

6382028   วา่ที่ร้อยตรีหญงิจันทร์จิรา แสนเห็มทอง 24 

6382029   นางสาวชญานิษฐ์ สบืผาง 25 

6382030   นางสาวเครือวรรณ เค้าโพธิ์ 26 

6382034   นางสาววนิดา บวัลา 27 

6382035   นางสาวนริศรา กุศลยัง 28 

6382036   นางสาวเวนิตา ท้าวญาติ 29 

6382037   นางสาววชิชุดา บญุมาสยั 30 

6382038   นางสาวเพชรีวรรณ วงษ์สหีา 31 

6382039   นางดวงจันทร์ อาจศัตรู 32 

6382040   นายสรายุทธ์    สหีะวงค์ 33 

6382041   นางสาวอิสรา ชาภักดี 34 

6382042   นางสาวประภาวรินทร์ ไพรินทร์ 35 

6382043   นายยุทธนา ค าสา 36 
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6382044   นางสาวชญานี แก้วกัลยา 37 

6382045   นายเกียรติศักดิ์ ค าตื้อ 38 

6382046   นางสภุาพร ภากระจ่าง 39 

6382047   นายภาณมุาศ ศรีค าภา 40 

6382048   นายสทิธิภพ ไชยคีนี 41 

6382049   นายนายกิตติ์ ชารีวนั 42 

6382050   นายธนกฤต สมเงิน 43 

6382051   นางสาวณฐัดรุณ ีนันทะบตุร 44 

6382052   นายชาตรี บารมีมหาศาล 45 

6382053   นายธรรมรัตน์ ธรรมชัย 46 

6382055   นางชนัดดา มหานาม 47 

6382056   นางสาวจินตนา อุทัยกลาง 48 

6382057   นายชุติพนธ์ พลทอง 49 

6382059   นายคุณานนท์ วชัิย 50 

6382060   นายอภิรักษ์ บญุจันทร์ 51 

6382061   นายวศิรุต วงัคาม 52 

6382062   นางสาวหนึ่งฤทัย พูลมนัส 53 

6382063   นางสาวเกศราภรณ ์ ค าแดง 54 

6382064   วา่ที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวสัดิ์ 55 

6382065   นายนัฐกรณ ์หะธรรมวงค์ 56 

6382067   นางสาวศตพร จงแต่งกลาง 57 

จ านวนท้ังส้ิน 57 คน
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