รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
110401 : ทัศนศิลป์ (ศป.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5

6310044
6310371
6311789
6312153
6312308

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวอริญญา คาพรมมี
นางสาววิภาวรรณ วังคีรี
นางสาวจริยา ผุยมูลตรี
นางสาวจิราพร โสประดิษฐ
นางสาวปนัดดา ป่าสนธิ์

สถานศึกษา
โรงเรียนนาด้วงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก จ.ขอนแก่น
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ระบบรับนักศึกษา

ปีการศึกษา 1/2563

110402 : ดิจิตอลอาร์ต (ศป.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4

6310875
6311110
6312123
6312544

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นายณัฐวุฒิ หอมสมบัติ
นางสาวนาตยา บัวระภา
นางสาวธัญพร จันทร์ล้วน
นายธนธรณ์ ขวัญงอน

สถานศึกษา
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
110403 : ดุรยิ างคศิลป์ (ศป.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4

6310159
6310396
6310399
6311451

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นายนักรบ ลืนภูเขียว
นายชินวัตร ยอดคา
นายจตุพล มุลาลินน์
นายก่อเกียรติชัย ตลับนาค

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม จ.เลย
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม จ.เลย
โรงเรียนนาอ้อวิทยา จ.เลย
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
111203 : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(รับอนุฯ ปวส./เทียบเท่า)(วศ.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1

6310600

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นายสหรัฐ เศษสุวรรณ์

ศูนย์ มรล. จ.เลย

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
111401 : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(รับ ม.6/เทียบเท่า) (วศ.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8

6310027
6310261
6311401
6311736
6312409
6312463
6312500
6312564

ศูนย์ มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ชื่อ-สกุล
นางสาวตะวัน คลังคาภา
นางสาววลาวรรณ์ มะแอ็ม
นางสาวกัลย์กมล ธรรมกุล
นายอัครพงศ์ วงศ์เกษมศักดิ์
นางสาวจิตติญาภรณ์ สุขเสนา
นายทิวทัศน์ ทอบอุดม
นายวิชชาบูรณ์ ภูมิถินเหว่อ
นางสาวดวงเดือน เคนเหลื่อม

สถานศึกษา
โรงเรียนนาจานศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จ.ชลบุรี
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนเทศบาล 1 (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา จ.ชัยภูมิ
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
111402 : วิศวกรรมการผลิต(รับม.6/เทียบเท่า) (วศ.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6310052
6310421
6310596
6310785
6310787
6311290
6311293
6311294
6312173
6312474

ศูนย์ มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ชื่อ-สกุล
นางสาวชุติมา โสดา
นางสาวกรรณิการ์ ทาบุญเมือง
นายณัฐชนะ มูลโต
นางสาวอิสราภรณ์ สุนทราวิรัตน์
นางสาวปภาวดี ภิรมย์วงษ์
นายธีระพงษ์ บรเพ็ชร
นายธนานนท์ สารมะโน
นายอมรเทพ อินเทพมงคล
นางสาวอาริศา สุขันธ์
นายนวพล ชัยจีน

สถานศึกษา
โรงเรียนนาด้วงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม จ.อุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 1 (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จ.ขอนแก่น
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย
โรงเรียนนาสวยพิทยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนนาสวยพิทยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนนาสวยพิทยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
111403 : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(รับม.6/เทียบเท่า)(วศ.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

6310063
6310189
6310499
6310519
6310668
6310675
6310861
6310902
6311427
6311480
6311547
6311550
6311673
6311691
6311891
6311901
6312054
6312469
6312690

ศูนย์ มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ชื่อ-สกุล
นายบัณฑิต สายเชือ
นายธัมษกรณ์ พิมพ์หล่อน
นายนัทธพงศ์ คาเขียว
นายศุภกฤษณ์ วิจิตรปัญญา
นางสาวเมธวดี ชาวสวย
นายนภัสกร ชาติแพงตา
นายชินธิป ดุลยอนุกิจ
นายปิยะ อะทุมชาย
นายศักดิ์ดา พรหมพิมพ์กุล
นายณัฐวุฒิ แก้วตัน
นางสาวชลธิชา มูลชาติ
นายธนากร พรหมรักษา
นายธีรยุทธ แก้วสุวรรณ
นายภาสกร คาหนัก
นายธนพล ถมมา
นายจักรี กลิ่นหอม
นายกฤษณะ โพธิ์เงิน
นายอาทิตย์ จันจอม
นายอัจฉริยะ ฟ้องเสียง

สถานศึกษา
โรงเรียนคอนสาวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนนาโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา จ.เลย
วิทยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนหนองสวรรค์วทิ ยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ระบบรับนักศึกษา

ปีการศึกษา 1/2563

11501 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6310005
6310102
6310140
6310237
6310273
6310351
6310384
6310387
6310451
6310601
6310643
6310753
6310830
6310835
6310879
6310888
6311010
6311091
6311124
6311147
6311154
6311156
6311177
6311178
6311194
6311230
6311234
6311278
6311326
6311391
6311443
6311459
6311491
6311557
6311676
6311721

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวสิริวมิ ล เกตุเขียว
นางสาวปิยพร วังคีรี
นางสาวศิริรัตน์ ศรีกุลวงษ์
นายธนพล น้อยสีเหลือง
นางสาวศศิธร วรรณไชย
นางสาวอรอุมา นนยะโส
นางสาวภัชราภา ปัญญาดี
นางสาวลัดดา บุตรนาม
นางสาวเสาวลักษณ์ มีทรัพย์
นางสาวบังอร ชุนสาย
นางสาวพิชญาพร คาประทุม
นางสาวเสาวคนธ์ สีชมภู
นางสาววิชยา ศรีบรุ ินทร์
นางสาวธัญญรัตม์ คันนู
นายวิศรุต ราชโยธา
นางสาวปยุตา วงศ์ภูเวช
นางสาวพิมผกา ดาหอม
นางสาวจรวยพร พรมมา
นางสาววนัสนันท์ อินทะพุฒ
นางสาวจิรวดี ซ่อนนอก
นางสาวสินจัย โสดา
นางสาวสุพรรณิกา ลาลู่
นางสาวปนัดดา สุขบัว
นางสาวกัลญาณี ทวีแก้ว
นายเกียรติศักดิ์ พรหมเพชร
นางสาวมาริษา สุวรรณสนธิ์
นายอดิศักดิ์ สุวรรณคา
นางสาวสุภาภรณ์ วังคีรี
นางสาวสุพรรษา ศรีรักษา
นางสาวศุจิตรตรา โชติชัย
นางสาวกนกพร วงษ์ลา
นางสาวสุพิชชา แสนแก้ว
นางสาวสุรีย์วรรณ สิทธิวงศ์
นางสาวธิติมา เสวิสิทธิ์
นางสาวธนาภรณ์ เพชรสีเขียว
นางสาวนิศามน เพียอินทร์
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สถานศึกษา
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จ.บึงกาฬ
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จ.อุดรธานี
โรงเรียนหทัยคริสเตียน จ.เลย
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนนาพองศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จ.อุดรธานี
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนกุมภวาปี จ.อุดรธานี
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนนาอ้อวิทยา จ.เลย
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จ.อุดรธานี
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม จ.ชัยภูมิ
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ระบบรับนักศึกษา

ปีการศึกษา 1/2563

11501 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

6311732
6311739
6311753
6311777
6311788
6311856
6311907
6311945
6312025
6312044
6312074
6312137
6312199
6312244
6312298
6312302
6312317
6312342
6312350
6312489
6312538
6312558

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวอภัสชา ฦาชา
นางสาวกมลพรรณ บัวศรี
นางสาวสตรีรัตน์ อาภรณ์
นางสาวสุกัญญา ขาดี
นางสาวสุพรรณี วาลมนตรี
นางสาวสิริยาภรณ์ ชัยศิริ
นางสาวอรอุมา โคจานงค์
นางสาวปิยศิริ รกชัฎ
นางสาวมันฑนา ศรีลาห้อย
นางสาวรวิสรา ไชยศรี
นางสาวเกศรินทร์ ปิ่นทอง
นางสาววัชรินทร์ เพียแก่น
นางสาวดารารัศมี แก้วมาตย์
นางสาวจุฬารัตน์ สายนะลา
นางสาวรุ่งอรุณ ไชยหาญ
นางสาวธันยาภรณ์ ศรีเชียงหวาง
นางสาวจิราธิวฒ
ั น์ มนต์คาถา
นางสาวณัฐธิดา นนท์มุติ
นางสาวมินตรา ถมมา
นางสาวนุชจรินทร์ เสเล
นางสาวศิริยากร เหลาลุน
นางสาวพรพิมล สาระมโน

สถานศึกษา
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จ.ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จ.เลย
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จ.เลย
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
11503 : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6310127
6310195
6310198
6310215
6310319
6310322
6310424
6310476
6310480
6310495
6310557
6310562
6310579
6310589
6310615
6310656
6310736
6310854
6310907
6310927
6310930
6310947
6310948
6310949
6310962
6310998
6311017
6311074
6311097
6311114
6311140
6311164
6311173
6311202
6311308
6311389

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีจันทร์
นางสาวธันย์ชนก สีทาสังข์
นางสาวกมลวรรณ ลือหาญ
นายภูมินทร์ ภูขาว
นางสาวอรอุมา คาติบ
นางสาวอังคณา อรรคนันท์
นางสาวจิตรกัญญา พิมพ์พันธุ์
นางสาวชมพูนุช พิกูลนาเที่ยง
นายอภิรักษ์ คุชนุช
นายพงศ์พณิช วังคีรี
นางสาวกรวรรณ อุ่นทะยา
นายนิติกร นานอก
นายศุภกร วิบลู ย์กุล
นางสาวสุธาสิณยี ์ รอบรู้
นายภัทรชนน ศรศิริ
นางสาวธัญลักษณ์ โคตรนารา
นางสาวศรัญญา ปิ่นคา
นางสาวธนพร เกตุพงษ์
นางสาวนรารัตน์ โสภารักษ์
นายธีรภัทร์ สาราญใจ
นางสาวธิดารัตน์ กลิ่นจันทร์
นางสาวณัฐวดี สีคราม
นางสาวกุลธิดา พิลากอง
นางสาวกุลสตรี พิลากอง
นายจิรทีปต์ ศรีวตั ทานัง
นายปฏิภาณ อุทธา
นางสาวจีระนันท์ บัวระพันธ์
นางสาวแพรวนภา ชัยสา
นางสาวสุพัตรา พรมกูล
นางสาวสุภาวดี นาคนนท์
นายนนทพรรณ เข็มเพ็ชร์
นางสาวพรพรรณ สุวรรณราช
นางสาวจารุวรรณ บุญสงค์
นายพีรพัฒน์ ประเสริฐสัง
นางสาวจุฑาพร คงวิชานนท์
นางสาวเปรมมิษา หลักม่วง

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )

สถานศึกษา
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จ.อุดรธานี
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนนาดีพิทยาคม จ.หนองคาย
โรงเรียนกุดดินจีพ่ ิทยาคม จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จ.อุดรธานี
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
โรงเรียนยูงทองพิทยาคม จ.อุดรธานี
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จ.อุดรธานี
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม จ.หนองคาย
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
11503 : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

6311469
6311471
6311477
6311524
6311533
6311575
6311585
6311593
6311596
6311794
6311869
6311871
6311888
6311918
6312049
6312076
6312097
6312150
6312345
6312515
6312518
6312561
6312655
6312713
6312719

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวพัชรพร ทุยเวียง
นางสาวปฏิณญากร ป้อมสุวรรณ
นางสาวจันทร์จิรา ลีแก้ว
นางสาวประภัสสร ประโพศรี
นายเจษฎากร ชินระนาท
นายชินวัตร เขียนศรีอ่อน
นายธอร์น ชาวหา
นางสาวกนกพร ทองรักษ์
นางสาวศรัญญา พรมมาลา
นายตะวัน พรมดี
นางสาวพลอยไพลิน ฮาดวิเศษ
นายนครินทร์ ดิลกลาภ
นายวีระพงษ์ พงษ์สระพัง
นายอภิสิทธิ์ ขันชาลี
นายอาชานนท์ ถาวร
นางสาวสุกัญญา ชัยนาม
นางสาวจันทร์ฉาย มาตรคามี
นายนพรุจ พรหมพันธุ์ใจ
นางสาวครรธรส ทุมชะ
นางสาวอุบลวรรณ เจริญรุ่งเรือง
นายกิตติพิชญ์ โพธิ์จันทร์
นายณัฐนนท์ สุจริต
นางสาววนิดา ปางชาติ
นางสาวพรพิชา นันตะวงศ์
นางสาวทองแท้ คชโคตร

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด จ.ขอนแก่น
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนปากช่อง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จ.หนองคาย
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
11504 : ภาษาไทย (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6310021
6310078
6310095
6310125
6310168
6310283
6310336
6310364
6310400
6310573
6310832
6310863
6310864
6310877
6310886
6310904
6310923
6310983
6311049
6311054
6311165
6311167
6311363
6311385
6311412
6311429
6311431
6311432
6311445
6311468
6311508
6311511
6311523
6311568
6311601
6311643

ชื่อ-สกุล
นางสาวปิยะดา มงคลเขียว
นางสาวกาญจนา วันหากิจ
นางสาวจุฬาลักษณ์ โสภาภักดิ์
นางสาวประภาวัลย์ ทรายทอง
นางสาวภาวิณี ศรีศักดิ์
นางสาวเรณุภา นาสมโภชน์
นางสาวปรียานุช สุวรรณโคตร
นายชยางกูล บุญมาตุ่น
นางสาวประภาพร สีหา
นางสาวพิยดา พิชนะชน
นางสาวสุริสา บุตรพรม
นางสาวพัชรี ดอกไม้
นางสาววิปศั ยา สร้อยจันดา
นางสาวจีระนันท์ แก่งจาปา
นางสาวปิ่นพลอย โสกันทัต
นางสาวพิชญาภรณ์ แก้วยาศรี
นางสาวนันทฉัตร มนตรี
นางสาวนภัสกร สูงทรง
นางสาวศิริพร ภูหัวเพ็ก
นางสาวพิมพ์วภิ า บึงใสย์
นางสาวมิลดา เนตรรุ่ง
นางสาววริญธร หมอยา
นางสาวเพียงตะวัน ประเสริฐสังข์
นางสาววิรัลยา ยศธิพานา
นางสาวกัญญาณัฐ แก้วกา
นางสาวนิพาภรณ์ เตชะผล
นางสาวศิริพร อาจสมดี
นางสาวสิริยากร ซือ่ สัตย์
นางสาวสุพรรษา ธนะสูตร
นางสาวโยธกา จรหม่าน
นางสาววิภาดา สินแสง
นางสาวชลัญญา จริตน้อม
นางสาวจิรภิญญา พาแพง
นางสาวปิยวรรณ อริยะ
นางสาวมัลลิกา นัยจรัญ
นางสาวอุทุมพร คาจันทร์

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )

สถานศึกษา
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จ.หนองคาย
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม จ.อุดรธานี
โรงเรียนนาโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม จ.เลย
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร จ.อุดรธานี
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนนาพองศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองหานวิทยา จ.อุดรธานี
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
โรงเรียนหนองหานวิทยา จ.อุดรธานี
โรงเรียนหนองหานวิทยา จ.อุดรธานี
โรงเรียนกุมภวาปี จ.อุดรธานี
โรงเรียนนาอ้อวิทยา จ.เลย
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด จ.ขอนแก่น
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
11504 : ภาษาไทย (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

6311744
6311749
6311760
6311834
6312042
6312047
6312098
6312135
6312148
6312162
6312202
6312247
6312338
6312475
6312517
6312522
6312625
6312634
6312635
6312641
6312654
6312662

ชื่อ-สกุล
นางสาวบัญชุณา เอกพันธ์
นางสาวเพชรราภรณ์ สันหนัง
นางสาวศศิประภา วรวงษ์
นางสาวธนพร ผาสุโพธิ์
นางสาวจุรีรัตน์ ศรีทุม
นายวัชรากร เรืองสุข
นายวรวัฒน์ บุญกอบ
นางสาวรัญชิดา นาวิศรี
นางสาวอฐิติยา ทามี
นายวีระวัฒน์ ฆารสว่าง
นางสาวทัศนีย์วรรณ ศรีษะ
นางสาวมัณฑิตา บัวเย็น
นางสาวณฐภัทร ทองอนงค์
นางสาวอาริยา โยชน์สุวรรณ์
นางสาวณัฐกาญจ์ มาเวียง
นางสาวพิมพ์มาดา ชัชวาลย์
นางสาวฐาปนีย์ บุญหล้า
นางสาววาสนา หลวยจันทร์
นางสาวอุษามณี จิตติมล
นางสาวชลลดา ชืน่ ชม
นางสาวศิรินญา พานเงิน
นางสาวลดาวัลย์ หมื่นแร่

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จ.อุดรธานี
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย จ.เลย
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จ.อุดรธานี
โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น
โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จ.เลย
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
11505 : สังคมศึกษา (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6310087
6310240
6310259
6310295
6310320
6310338
6310361
6310406
6310481
6310491
6310506
6310542
6310548
6310634
6310756
6310860
6310869
6310894
6310900
6310903
6310922
6310926
6310971
6311005
6311033
6311045
6311123
6311126
6311141
6311144
6311176
6311179
6311239
6311536
6311538
6311602

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวอรัญญา มีลาภพูนผล
นายสนธยา ธรรมมามนต์
นางสาวนนท์ธิยา ชินอ้วน
นายพันธวัช พันพรม
นางสาววิภาดา คายิง่
นางสาวเมธาวดี เนาวเพ็ชร์
นายตะวัน กงพลี
นางสาวธิญาดา ชุมพล
นายมงคล พันทะบัวศรี
นางสาวโกมลชนก มูลตรีภักดี
นางสาวมานิตา ชนาชน
นางสาวกรณิศ บุตรโยจันโท
นายพัฒนพงศ์ ภักดี
นางสาวศศินันท์ พันธ์สอน
นางสาวกฤตินี ภูวงษ์
นายพัทธดนย์ จินดากัน
นางสาวอารยา นาสมตรึก
นางสาวพิยดา กาฬพันธ์
นายวงศกร มหามณี
นางสาวสุพรรษา ประเสริฐสังข์
นางสาวณัฏฐา พุทธมาตย์
นายทักษ์ดนัย บุญหนา
นายพงศ์ปณต พงศ์พิริยะจิต
นายอัครพนธ์ มุงคาภา
นางสาวกัญญารัตน์ หงสระคู
นางสาวสิริยากร วัจนสุนทร
นางสาวอาภัสรา สะดาแนน
นางสาวทิพวรรณ ศรีนวล
นายณัฐพงษ์ ดวงจันทร์
นายวาธิต ภูพาดหิน
นายพันธสัญญา แก้วเข้ม
นางสาวกนกพร แถลงกัณฑ์
นางสาวณัฏฐพร นามกิง่
นางสาวศุภลักษณ์ ภูสถาน
นางสาวณัฐณิชา ยนสาอาง
นางสาวนันทนา ยากา

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จ.อุดรธานี
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ จ.อุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม จ.เลย
วิทยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร จ.อุดรธานี
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนปากชมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จ.สุรินทร์
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนนาพองศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม จ.หนองคาย
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
11505 : สังคมศึกษา (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

6311605
6311650
6311672
6311679
6311746
6312001
6312029
6312055
6312057
6312086
6312121
6312209
6312311
6312312
6312460
6312468
6312470
6312513
6312545
6312596
6312644

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวอรวรรณ แสงขาว
นางสาวศศิมา มูลถวิลย์
นางสาวนิภาศิริ บูรณจินดา
นางสาวภาณิณี ทองผา
นางสาวพรรพศา จาปาแดง
นางสาวธัญจิรา สุโข
นายศรัณยู กรรณลา
นายชาญชล ศิลารักษ์
นางสาวปิยดา กุลาอิ่ม
นายศิริชัย พุม่ แก้ว
นายสหราช สีเกิง
นางสาวฐิติญาพร สุวกรณ์
นางสาวอรทัย ล้อมสูงเนิน
นางสาวอารียา สีดา
นางสาวเพ็ญนภา สุริยันต์
นายนัฐวุฒิ แสนโชติ
นายไตรภพ เจริญเกียรติ
นางสาวชัญญานุช งามสมบัติ
นางสาวอัญมณี คาโสภา
นางสาวรุ้งฤดี ลาดฟุง้
นางสาวนันทวัน ราชจันทร์คา

สถานศึกษา
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
โรงเรียนแวงใหญ่วทิ ยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม จ.อุดรธานี
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จ.สกลนคร
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ระบบรับนักศึกษา

ปีการศึกษา 1/2563

11506 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6310037
6310119
6310297
6310308
6310312
6310381
6310522
6310523
6310530
6310552
6310669
6310672
6310743
6310748
6310837
6310866
6310882
6310883
6311013
6311020
6311105
6311242
6311246
6311284
6311444
6311512
6311615
6311696
6311697
6311759
6311851
6311897
6311903
6311939
6311948
6311959

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวสุพัฒตรา จันทะโคตร
นางสาวรัชนีกร พลทองสถิต
นางสาวอาภากร สอลา
นางสาวปนัฐดา ทูลนันตา
นางสาวกิตติญาพร บุตรีสุวรรณ
นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ประเสริฐ
นางสาววรัญญา เชียงเสือ
นางสาวอาภัสรา ศรีมงคล
นางสาวศศินา นามมี
นางสาวคีตภัทร์ ศรีคา
นางสาวรุ่งทิพย์ ชนะสะแบง
นางสาวปนัดดา ชัยวิเศษ
นางสาวจันทร์จิรา ศรีสงคราม
นายเจษฎา สาขา
นางสาวพรรณนิภา คามานิตย์
นางสาวนัทชมล มูลกิตติ
นางสาวชวัลลักษณ์ แก้วอาสา
นายภูมินทร์ เหลาสุพะ
นายศรัณยพงศ์ พลซา
นางสาวธิดาวรรณ เทียมทัน
นางสาวสุวชิ าดา แสงรัตน์
นางสาวนริศรา คาชด
นางสาวธิดารัตน์ วงษา
นางสาวอนัตญา อัปมระกา
นางสาวกัลญาณี บุดดา
นางสาวชลทิชา แพงสี
นางสาวจิตรา แสนเมือง
นางสาวอพิสมัย อุไร
นางสาวศิริประภา พันธ์โพคา
นางสาวอุมาภรณ์ สมศรี
นางสาวศิริรัตน์ ทะนานใจ
นายชนกานต์ สาลีลาด
นายศุภกร นามนารี
นายชัยวัฒน์ สูงชัยภูมิ
นางสาวอริสา ผาจันทร์
นางสาวพิตะวัน แสนขัน

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )

สถานศึกษา
โรงเรียนนาด้วงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนนาพองศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนนาแห้ววิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนนาอ้อวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนนาโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี
โรงเรียนนาโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี
โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จ.หนองคาย
02/05/63 09:54 หน้า 16/ 62

รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ระบบรับนักศึกษา

ปีการศึกษา 1/2563

11506 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

6312017
6312168
6312193
6312242
6312250
6312257
6312352
6312378
6312498
6312519
6312600
6312624
6312630
6312676

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวกฤติยา ชุมพล
นางสาววาสนา เมยมงคล
นางสาวกชกร คาโพธิ์
นายฐิติภัทร เฉียงเหนือ
นางสาวฐาปณา ขัดคา
นางสาวเบญจพร มูลทรัพย์
นางสาววรรณภา กันหาป้อง
นางสาววชิกา ราคาแพง
นางสาวชลดา เสี่ยมแหลม
นางสาวมินทร์วดี แกนภูเขียว
นางสาวธิดารัตน์ เหล่าประเสริฐ
นางสาวสราวลี ฮาดสม
นางสาวรัตนาพร ปริโย
นางสาวอมรรัตน์ เวียงนนท์

สถานศึกษา
โรงเรียนสังคมวิทยา จ.หนองคาย
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวทิ ยา รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
11507 : เคมี (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6

6310965
6311447
6311961
6312365
6312501
6312637

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวสุริษา นาราศรี
นางสาวสุดารัตน์ สอนพรหม
นางสาวศศิธร มงคล
นายศิริวฒ
ั น์ ศรีบญ
ุ เรือง
นางสาวศิริลักษณ์ ดาศักดิ์
นางสาวจิรากาญน์ อ่อนคา

สถานศึกษา
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนนาอ้อวิทยา จ.เลย
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จ.หนองคาย
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล จ.ขอนแก่น
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ระบบรับนักศึกษา

ปีการศึกษา 1/2563

11508 : ชีววิทยา (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6310217
6310728
6310876
6310966
6311403
6311546
6311560
6311754
6311763
6311863
6311935
6312286
6312369
6312442
6312532

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวศิริวมิ ล พิมพ์สิม
นางสาววราภรณ์ พรมภักดี
นางสาวศรีประภา บังศรี
นางสาวภิญญดา สมภาร
นายภัทรพงศ์ แข็งแรง
นางสาวเพ็ญนภา อุบปัญญาคา
นายชาญชล สารมะโน
นางสาวทัศวรรณ เพิม่ พูล
นางสาวเบญจมาภรณ์ กรมทอง
นางสาวณัฐสุรางค์ อ่องไล่
นางสาวณิชาพัชร์ กุศลคุ้ม
นางสาวชฎาพร เสริฐศรี
นายปรีชา บูรพางกุร
นางสาวอาทิตยา พางาม
นางสาวศศิธร วงษ์เพชร

สถานศึกษา
โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนหนองหานวิทยา จ.อุดรธานี
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จ.เลย
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย
โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
11509 : ฟิสิกส์ (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6310972
6311083
6311182
6311405
6311409
6311840
6311981
6312102
6312497
6312524
6312598
6312599

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นายพัทธนันท์ สิมสวัสดิ์
นายภานุวฒ
ั น์ นาราษฎร์
นางสาวเก็จมณี บุผู
นายรัชชานนท์ สะท้านบัว
นางสาวบังอร อ่อนหวาน
นางสาวเกศสุดา มูลตรีภักดี
นายจิรโชติ ใจชืน่
นางสาวจิรารัตน์ รัตติยา
นางสาวอรุณรัตน์ หินปู่เปี้ย
นายพลฤทธิ์ ถุนารินทร์
นายวีรพงศ์ เห็มกอง
นางสาวพรณิภา เสามะรี

สถานศึกษา
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสังคมวิทยา จ.หนองคาย
โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงเรียนท่าบ่อ จ.หนองคาย
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จ.บึงกาฬ
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ระบบรับนักศึกษา

ปีการศึกษา 1/2563

11510 : คอมพิวเตอร์ศกึ ษา (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

6310061
6310077
6310280
6310287
6310353
6310373
6310899
6310996
6310999
6311028
6311452
6311479
6311531
6311591
6311592
6311627
6311690
6311711
6312070
6312088
6312103
6312260
6312268
6312679

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวนิตยา ภูจาปี
นางสาวอัญชลี มณีศรี
นายอนันต์ สารวงษ์
นายภิญโญ พิมพ์สวัสดิ์
นายอนุกิจ ใจมนต์
นายพีระพัฒน์ อุทธบูรณ์
นายธนพร ยศปัญญา
นายวีรภัทร อาคา
นางสาววรัญญา ดาหอม
นายเสฎฐวุฒิ สุขเกษม
นายชนาธิป สุวรรณคา
นางสาวสุทธิดา แก้วมาตร
นายอภิสิทธิ์ สอนสอาด
นายเกียรติศักดิ์ สอนพรม
นายวิริทธิ์พล แก้วดวงจันทร์
นายถนอม ชัชวาลย์
นายชาญชนะ เสริฐศรี
นายศิวะวงศ์ สิงห์ลา
นายเกรียงไกร มูลอุทก
นายก่อกฤษณ์ กรมทอง
นางสาววิภาวดี สิงห์รักษ์
นางสาวจุฬารินทร์ อุ่นเรือน
นายวัศพล โพธิ์ศรี
นายธีรภัทร สอนออน

สถานศึกษา
โรงเรียนคอนสาวิทยา จ.เลย
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา จ.เลย
วิทยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
โรงเรียนนาโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี
โรงเรียนภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย จ.เลย
โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
11511 : คณิตศาสตร์ (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6310235
6310239
6310357
6310360
6310489
6310492
6310806
6310856
6310858
6310872
6310895
6310896
6310924
6310944
6310945
6310950
6310967
6310980
6311002
6311014
6311015
6311022
6311088
6311112
6311148
6311168
6311187
6311200
6311229
6311255
6311273
6311282
6311454
6311458
6311539
6311553

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวสุธิดา แก้วดวงดี
นางสาวกรวลัย โกษาจันทร์
นางสาวนิตยา พึบขุนทด
นางสาวพูลพิน พูลพรม
นางสาวจิราพร กันหาลา
นายอภิสิทธิ์ บุญพามา
นายณัฏฐนันท์ รันจัตุรัส
นายปิยะวัตร ผิวศิริ
นางสาวพลอยนภา คงสุขโข
นายธนวัฒน์ สอนดี
นางสาวเอธิติ รักษาราษฎร์
นางสาววารุณี ภาษาเวทย์
นางสาวเสาวลักษณ์ เหตุเกษ
นายหัสวรรษ จันทร์บตุ รศรี
นางสาวปพิชญา ทองหล้า
นางสาววชิญาพร ชุมพล
นางสาวชนิดา ทศไกร
นางสาวรสิตา ชาวดร
นางสาวฐิตาพร สรรพการ
นายกฤติทัศน์ เอกทัศน์
นายกรกต ยาโต๊ะ
นายปิยะณัฐ แก้วหาญ
นางสาวนันทิกานต์ พิเคาะแนะ
นางสาวภัคจิรา ศรีออน
นางสาวนิภาพร ชาวนาแปน
นางสาวนลพรรณ พิมคีรี
นางสาวณภัทร บุญแสงศรี
นางสาวกัญญาณี เพียภู
นางสาวนิชกานต์ สร้อยสน
นายภูผา สมภาร
นางสาวอรอนงค์ วังคีลี
นางสาวณัฐพร อุ่นใจ
นายเกียรติศักดิ์ คาบัวพา
นายอัฐพร หาหวย
นางสาวจุไรรัตน์ นนทะโคตร
นางสาวปรียามาศ สุขศรี
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สถานศึกษา
โรงเรียนโนนหันวิทยายน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร จ.อุดรธานี
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร จ.อุดรธานี
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนท่าบ่อ จ.หนองคาย
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จ.อุดรธานี
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร จ.หนองคาย
โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา จ.อุดรธานี
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา จ.เลย
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
11511 : คณิตศาสตร์ (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

6311594
6311603
6311612
6311700
6311709
6311740
6311850
6311874
6311920
6311947
6311958
6311984
6311985
6312164
6312259
6312262
6312314
6312582
6312645

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวกนกพร ละตา
นางสาวภัทรภร ยอดพันธ์
นางสาวปิยวรรณ มงคลนิมิตร
นางสาวชนาภรณ์ ฮวดสี
นายเกียรติศักดิ์ นราพล
นายเริงฤทธิ์ พิมพ์คต
นางสาวลลิตา จาปาบุรี
นายวรากร หวานนอก
นายอมรเทพ ป้อมสุวรรณ
นายกมล พะไตรยะ
นายพุฒเิ มศวร์ สาคร
นางสาวจุฑามาศ อ่อนทอง
นายคณิศร เสริมทรัพย์
นายธนากร ยงโสภา
นายศุภกิตติ์ นูสีหา
นายเจษฎา สะลี
นายจีระศักดิ์ ศรีระวงค์
นางสาวเบญจธิดา แสงศรีเรือง
นางสาวอรัญญา สารวงศ์

สถานศึกษา
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จ.เลย
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
โรงเรียนท่าบ่อ จ.หนองคาย
โรงเรียนท่าบ่อ จ.หนองคาย
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ระบบรับนักศึกษา

ปีการศึกษา 1/2563

11512 : พลศึกษา (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6310069
6310224
6310231
6310313
6310479
6310583
6310624
6310637
6310644
6310699
6310702
6310755
6310807
6310817
6310865
6310897
6310931
6310936
6310937
6310963
6310979
6310989
6311003
6311129
6311130
6311184
6311245
6311474
6311540
6311573
6311574
6311609
6311655
6311661
6311699
6311765

ชื่อ-สกุล
นางสาวสิริภา ตัญญะภักดิ์
นายภูริวตั ร มาลาศรีตะ
นางสาววัลยา เผ่ามงคุณ
นางสาวนิรณี เข็มขาว
นางสาวธัญรดา สนทาธร
นายธีรศักดิ์ คันที
นายอรรถพันธ์ หมื่นอภัย
นายเอกภูมิ เปานาเรียง
นางสาวภัทราวดี อุตระพรม
นายรัฐศาสตร์ เกิดสีทอง
นายพชร คาเพชรดี
นางสาวอาฐิติญา รัตนะโช
นางสาววนิดา หมื่นนะ
นายอนุภัทร วงษ์ลา
นายวิรุฬห์ ไชยคิรินทร์
นายธีรพงศ์ บุตรดีไชย
นายอรรถพร จันทะคุณ
นายยศธร พระแสงแก้ว
นายธนพล ม่วงจาปา
นางสาววนิดา ชัยศรี
นายอัครพันธ์ อมาตยกุล
นายกิตติ์นาคินทร์ พรหมหาราช
นายพีรพัฒน์ ไตรรัตน์
นายภานุวฒ
ั น์ นนทโคตร
นายธนกฤต สวยงาม
นายกิตติพงษ์ มงคลวัจน์
นางสาวเจนจิรา หมอแพทย์
นางสาวธิติมาพร วงศ์พรม
นายอภิวฒ
ั น์ มูลสุวรรณ
นายอนุชา ชมสาราญ
นายขจรศักดิ์ บัวพล
นายปณชัย ทุมสงคราม
นายกิตติชัย นามเสนา
นายจิตติพัฒน์ สีจันดา
นางสาวสุภารัตน์ วันเต็ม
นายปิยะมงคล เขตมนตรี
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สถานศึกษา
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จ.อุดรธานี
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร จ.อุดรธานี
โรงเรียนนครไทย จ.พิษณุโลก
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ จ.เลย
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนนาพองศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จ.ขอนแก่น
โรงเรียนธาตุพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเทศบาล 1 (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จ.หนองคาย
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จ.หนองคาย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จ.เลย
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ระบบรับนักศึกษา

ปีการศึกษา 1/2563

11512 : พลศึกษา (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

6311774
6311775
6311776
6311830
6311890
6311971
6312022
6312095
6312107
6312154
6312156
6312157
6312158
6312237
6312289
6312373
6312386
6312421
6312520
6312530
6312681
6312701

ชื่อ-สกุล
นายชนาธิป ชมภูทอง
นายภานุพงศ์ หนูคง
นางสาวสุภารัตน์ วันทองสุข
นายสุทธิชา พาภักดี
นายอนุวฒ
ั น์ แย้มเรณู
นายไทยเทพ พนาวัลย์สมบัติ
นายวัชรพล ประกอบสุข
นางสาวสินีนาฏ วังคีรี
นายนพกร แซ่ท้าว
นายพันธกานต์ โพนสิงห์
นางสาวเบญจพร พิทักษ์ศิลป์
นายภีรภัทร ทองคาภา
นายสุริยา สวดสม
นายเจษฎาภรณ์ สิมอ่อน
นายชัยพร พรรณาขา
นางสาวธัญญาลักษณ์ มัครมย์
นางสาวอินทิรา สารมะโน
นายกมล อยูท่ น
นายณัฐพงศ์ แก้วศรีเปล่ง
นายจีระศักดิ์ คาทอง
นายอภิวฒ
ั น์ ปรีเปรม
นายจักรกฤษณ์ วิเศษ

สถานศึกษา
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จ.เลย
โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย จ.เลย
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนกุดดินจีพ่ ิทยาคม จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนนาโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
11513 : ศิลปศึกษา (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

6310073
6310156
6310200
6310404
6310428
6311100
6311162
6311183
6311193
6311520
6312052
6312218
6312223
6312296
6312414
6312476
6312537
6312670
6312683

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวรัชนี ยศสุธรรม
นางสาวทิพากร ไชยเดช
นางสาวแพรวา บุตรวังค์
นางสาววารุณี ไพศูนย์
นางสาวอรอุมา กุลยะ
นางสาวพุทธวรรณ จันลา
นางสาวภัทรวรรณ พลซา
นายวีรวัฒน์ ทาดา
นางสาวชลิตา ศรีบรุ ินทร์
นายพลายงาม ทนโนนแดง
นางสาวสายชล ญาติปราโมทย์
นางสาวอัยลักษณ์ คาดี
นายยุทธศักดิ์ นิลรักษา
นายดนุพร ชาววาปี
นางสาวอคิราห์ หนูเวียง
นายวราเทพ แคว้นน้อย
นางสาวเขมิกา กัสโป
นายจักรพันธ์ จันทร์สา
นายศุภกรณ์ พละดร

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จ.สกลนคร
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม จ.หนองคาย
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม จ.เลย
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา จ.นครพนม
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย
โรงเรียนเทศบาล 1 (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จ.ขอนแก่น
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพยัคฆภูมิวทิ ยาคาร จ.มหาสารคาม
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จ.อุดรธานี
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ระบบรับนักศึกษา

ปีการศึกษา 1/2563

11514 : อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4

6310943
6311036
6311449
6312040

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นายฐิติกรณ์ บัวบานบุตร
นางสาวพิมพ์พร พรมชาติ
นางสาวกัญญานัฐ แสนสุวรรณดี
นางสาววริศรา พุทธาผา

สถานศึกษา
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนนาอ้อวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จ.อุดรธานี
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
11515 : ดนตรีศกึ ษา (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

6310071
6310293
6310327
6310391
6310472
6310504
6310543
6310564
6310938
6311053
6311128
6311142
6311295
6311864
6312058
6312529
6312551
6312680

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นายศรนรินทร์ ศรีจันทา
นายอภิวฒ
ั น์ น้อยสง่า
นายอชิตพล อินทร์วงศ์
นายวรวิทย์ บาดาจันทร์
นายภานุพงษ์ มณีวงษ์
นายธนทัต ภูจาปา
นายสนธยา โสมาศรี
นายสุรศักดิ์ นรชาญ
นายภานุวฒ
ั น์ วงษ์โสภา
นางสาวจุฑารัตน์ ดีแป้น
นายยศนนท์ วงศ์สมบัติ
นายวันปิยะ ทะเพชร์
นางสาวอรญา อ้วนศิริ
นายทักษิณ ดียะซุย
นายภูริเดช ศรีบรุ ินทร์
นายภูริณฐั ถือศักดิ์
นายอาคเนย์ คะชานันท์
นางสาวดารารัตน์ นามทอง

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา จ.หนองคาย
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนกุดดินจีพ่ ิทยาคม จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา จ.อุดรธานี
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนนาสวยพิทยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนนาด้วงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนกุดดินจีพ่ ิทยาคม จ.หนองบัวลาภู
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ระบบรับนักศึกษา

ปีการศึกษา 1/2563

11516 : นาฏศิลป์ (ค.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

6310121
6310151
6310157
6310180
6310185
6310416
6310620
6310734
6310870
6310871
6310881
6310984
6311118
6311507
6311517
6311571
6311586
6311663
6311708
6311927
6311969
6311987
6311989
6312014
6312060
6312079
6312204
6312449
6312550

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุชานุช รุ่งโรจน์
นางสาวเพ็ญนภา เดชยศ
นายเรืองศักดิ์ คาสุก
นายสุทธิพงษ์ คงสวรรค์
นางสาววิภาดา โชคบัณฑิต
นายชินวัตร กองฉันทะ
นายศิวกร งานไว
นายวีรพงษ์ ผมทอง
นางสาวอภิญญา สากองสี
นางสาววัชรีภรณ์ ปงคาลือ
นางสาวกระษัตรี แก้วยาศรี
นางสาวณัฐดาพร คาไพเลื่อน
นายศิวชั กันหาเขียว
นายภาณุพงศ์ ศรีเทพอุบล
นางสาวนงคราญ เนือยทอง
นางสาวอภิญญา สอนน้อย
นางสาววรรณพร ลุนพงษ์
นางสาวสุกัญญา ท้าวพิณ
นางสาวกานต์ธิดา ทองผา
นางสาวนิสา รัตนสุคนธ์
นางสาวอรอุมา แสนฤดี
นายสุรยุทธ ลานนท์
นางสาวสุดารัตน์ ศรีชะอ่อน
นางสาวอินทิราภรณ์ บัวระภา
นางสาวสุณสิ า เชือในเขา
นางสาวรุ่งอรุณ หงษาวงษ์
นางสาวสุภาวดี ฮาดกัญญา
นางสาวรสริน มูลภูเขียว
นางสาวมุตฐิตา วังสีดี

สถานศึกษา
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงเรียนผาขามวิทยายน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม จ.เลย
โรงเรียนบ้านสงเปลือย จ.เพชรบูรณ์
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนกวางโจนศึกษา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จ.อุดรธานี
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวังทรายขาววิทยา จ.เลย
โรงเรียนวังทรายขาววิทยา จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนคาแคนวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )

29

คน

02/05/63 09:54 หน้า 29/ 62

รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6310001
6310003
6310004
6310043
6310062
6310064
6310104
6310146
6310163
6310207
6310214
6310257
6310301
6310306
6310344
6310349
6310362
6310425
6310432
6310466
6310534
6310631
6310759
6310815
6310910
6310911
6311016
6311018
6311067
6311119
6311122
6311152
6311189
6311260
6311332
6311442

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวดาวพระศุกร์ กันนะราช
นางสาวหนึ่งฤทัย ผงศิริ
นางสาวชลชิรา เจียรวาปี
นางสาวสุภาวรรณ เมืองคา
นางสาวจริญญา บัวบานบุตร
นางสาวปนัดดาวรรณ อัคชาติ
นางสาววรรณศิริ สีวะสุทธิ์
นางสาวกัลยาณี ตาอุดม
นางสาวสุชาฎา สุวรรณชาติ
นางสาวศิริเกศ สีหาบุญมา
นางสาวเบญจมาศ ไชยธงรัตน์
นางสาววาสนา จันทะวัน
นางสาววนิดา บุระพันธ์
นางสาวนิตยา บุตรโคตร
นางสาวภัทรลดา จันทร์ประโคน
นางสาวพีรยา โสดามา
นางสาวนวลนภา ชวดตะคุ
นางสาวอัจฉราภรณ์ ชัยคีรี
นางสาวสุคนธรส บัวผาย
นางสาววนิดา นนทะนา
นางสาวญาธิดา อินทร์เพชร
นางสาววรณัน แส่วภูเขียว
นางสาวศศิธร พลหาร
นางสาวนุชจรินทร์ ชุมพล
นางสาวภัชนิดา สูงรันต์
นางสาวธิติยา โคตตัสสา
นางสาววาสนา คาแก้ว
นางสาวกิง่ นภา คิริซี
นางสาวพรพิลัย แพงไธสง
นางสาวศิลป์ศุภา วิเชียร
นางสาวจุฑาทิพย์ กุลนิน
นางสาวนภาพร เลิศลา
นางสาวนริศรา พานิล
นางสาวมนต์นภา สุขสบาย
นางสาวสุชาดา นิตย์ภักดี
นางสาวเกศยา ชินพร

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )

สถานศึกษา
โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณโภ จ.เลย
โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณโภ จ.เลย
โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณโภ จ.เลย
โรงเรียนนาด้วงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนคอนสาวิทยา จ.เลย
โรงเรียนคอนสาวิทยา จ.เลย
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย
โรงเรียนโนนกอกวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย จ.หนองคาย
โรงเรียนหทัยคริสเตียน จ.เลย
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนนาพองศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนธาตุพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนกวางโจนศึกษา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนกวางโจนศึกษา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนนาโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

6311463
6311490
6311559
6311600
6311617
6311716
6311722
6311726
6311906
6311946
6311967
6311994
6312021
6312067
6312068
6312092
6312149
6312177
6312196
6312228
6312238
6312241
6312359
6312367
6312398
6312407
6312408
6312606
6312692
6312696

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาววรรณวสา บารุงเงิน
นางสาวณัฐริกา พงษ์จานงค์
นางสาวผการัตน์ โสประดิษฐ
นางสาวเทพธิดา แผ่นทอง
นางสาวหรรษกานต์ ชารัตน์
นางสาวฐาปณี มีศิลป์
นางสาวพิมพ์ชนก ณะน่าน
นางสาววรารัตน์ คงโนนกอก
นางสาวมะลิวลั ย์ กระจ่างศรี
นางสาวประภัทตรา คาจันดา
นางสาววิลาสิณี ศรีชมชืน่
นางสาวชญาดา อาวะรุณ
นางสาวมลฐิชา โสดา
นางสาวเมทนี คาโคกสี
นางสาวนิรวรรณ สีทอง
นางสาวสุทธิดา หาญลือเดช
นางสาวสุมิตา นามบุรี
นางสาวธิดา ดีด้วยชาติ
นางสาวละอองดาว พรมมาเขียว
นางสาวเอ็นดู สมทา
นางสาวกัญญารัตน์ กองจร
นางสาวกรรณิกา พรรณรัตน์
นางสาวลลินยา ยมโคตร
นางสาวศิริประภา หล้าคา
นางสาวมลทิรา ประสมทรัพย์
นางสาวฉัตรวดี นามบุดดี
นายเอกลักษณ์ แถวสูงเนิน
นางสาววิชุฎา สิงหงอก
นางสาวสุทธิดา คาภา
นางสาวสุพรรณิการ์ คาตา

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา จ.ชลบุรี
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนนาโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนนาดีพิทยาคม จ.หนองคาย
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น
โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
จ.
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล จ.ขอนแก่น
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูซางใหญ่วทิ ยาคม จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนเทศบาล 1 (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จ.ขอนแก่น
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสังคมวิทยา จ.หนองคาย
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน จ.ขอนแก่น
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6

6310408
6310676
6310841
6311406
6312010
6312660

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาววรัญญา กุณวงศ์
นางสาววัชราภรณ์ พันสนิท
นายไชยภัทร สิงห์สถิตย์
นางสาวดวงดาว เสริฐคุณ
นางสาวโสภิดา คงแก้ว
นางสาวพรรณิกา อินยานวน

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม จ.เลย
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนซายางวิทยายน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสังคมวิทยา จ.หนองคาย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
12404 : เคมี (วท.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2

6312269
6312705

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวมะลิวรรณ จันทะวัน
นางสาวนิตยา แก้วพรม

สถานศึกษา
โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนกวางโจนศึกษา จ.ชัยภูมิ
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
12405 : ชีววิทยา (วท.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5

6310068
6310088
6310744
6310853
6312609

ชื่อ-สกุล
นางสาวนัฐชนีพร วันหากิจ
นางสาวศศิวมิ ล โสภาวัฒน์
นางสาวสายธาร ธิตะปัน
นายสันติราช ทองภู
นางสาวธิดารัตน์ โทพันธ์

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
12406 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6310162
6310392
6310393
6310458
6310463
6310873
6310874
6310976
6311143
6311625
6311748
6312179

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวณพวรรณ คามูลก้อม
นายพรชัย คาบุ
นายเกียรติศักดิ์ อุทธอินทร์
นายณัฐวุฒิ บัวละคร
นายธีรภัทร์ ศรีคุณเมือง
นายภูวศิ เพ็งมีศรี
นายอภิชัย ทัพภูตา
นายพีรพัฒน์ บุตรเต
นายปฎิภาณ ทาจิต
นายมนัสชัย คาหวาน
นายกฤษฎา สุดโต
นายชินวัตร เทพภูเขียว

สถานศึกษา
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม จ.ขอนแก่น
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
12407 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6310446
6310447
6310449
6310717
6310719
6310722
6310995
6311356
6312087

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นายจักรเพชร สมยางมาตร์
นายศักดิ์นริน ศรีมาทอง
นายสรศักดิ์ ทอดภักดี
นายธีรภัทร คาศรี
นายเสฎฐวุฒิ พรมทอง
นายยอด วิจิตปัญญา
นายณรงค์เดช แก้วมี
นายธนบดี จันทร์บวั
นายยุทธพงศ์ สิทธิจันทร์

สถานศึกษา

โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแก้งคร้อ จ.ชัย
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ จ.เลย
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
12408 : เกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

6310356
6310386
6310526
6310593
6310712
6310810
6310964
6311055
6311446
6311475
6311561
6311835
6311839
6311980
6312046
6312395
6312426
6312621

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาววรรณภา สุพรมอินทร์
นายกฤษดา อุทธบูรณ์
นางสาวจุฑาทิพย์ เจียงคา
นางสาวอัจฉรา ทุมณี
นายศรายุทธ มีปอ้ ง
นางสาวชลธิชา แสนเสริม
นายณัฐนันท์ คงคา
นายสิทธิโชค ไชยแก้ว
นางสาวธิดารัตน์ หงษ์ศรี
นางสาวสาวิตรี มูลตรีโคตร
นายชินกฤต ตัญญรัก
นางสาวสุชิราภรณ์ ภิญโญวัย
นางสาวอริสรา พัว่ โพธิ์
นางสาวนาทิพย์ กุลบุตร
นางสาวจรียา บุญชูมา
นางสาวเสาวลักษณ์ ถานคร
นางสาวสุรินทร ชุมชัยภูมิ
นายศักดา แสงศรี

สถานศึกษา
โรงเรียนหทัยคริสเตียน จ.เลย
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนนาโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนนาอ้อวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงเรียนท่าบ่อ จ.หนองคาย
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนชนบทศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7

6310054
6310060
6310411
6311408
6311683
6311951
6312000

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาววจีภัก รักษาพล
นางสาวกระวี แก้วสุวรรณ
นางสาวทิพวรรณ จานงค์วฒ
ั น์
นางสาวบริมาส บรรเทา
นางสาวชลธิชา เพลินภูเขียว
นางสาววรรณฤดี สุขะ
นางสาวพนิดา นวลบุญมา

สถานศึกษา
โรงเรียนนาด้วงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนคอนสาวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม จ.เลย
โรงเรียนนาโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จ.หนองคาย
โรงเรียนฝางวิทยายน จ.ขอนแก่น
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
12411 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4

6310772
6311204
6311499
6312139

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวสุทธิดา จาปาบุรี
นางสาวพรรณพฤษา อะพินรัมย์
นายตะวัน ลองจานงค์
นางสาวญาณี มาลาศรี

สถานศึกษา
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนพานพร้าว จ.หนองคาย
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
12412 : สัตวศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4

6310017
6310485
6312182
6312240

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวชญานินทร์ พลาหาญ
นางสาวพิมพ์พร ยุรไธสงค์
นายสุรพัศ หนูมั่น
นายกฤษฎา พรมโสภา

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

6310058
6310220
6310225
6310309
6310390
6310617
6310686
6310704
6310709
6310811
6310812
6310842
6310844
6310942
6310973
6310988
6311209
6311210
6311516
6311611
6311628
6311804
6311822
6311953
6311998
6312243
6312368
6312420
6312422
6312471
6312565
6312594
6312595

ศูนย์ มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ชื่อ-สกุล
นางสาวพรวิมล ศรีกระทุม
นายชินวัตร เณรจิบ
นายวัชรพล จันทร์ธรรม
นายแสนระวี วังษาวัตร
นายปริญญา ชาศรีราช
นายณัฐวุฒิ โค๊ะแสง
นายศิริศักดิ์ ศรีหงษา
นายจิรพัทธ์ คารมสม
นายรณชัย แก้วลอด
นางสาวโชติยา สีคต
นายพงษ์เทพ คาด้วง
นางสาววรินพร สุวรรณชาติ
นางสาวธีรดา สุธงษา
นายธีระวุธ หิรัญโท
นายภูวดล ปัดชา
นายชินวัตร ฝั้นสิม
นางสาวนิศิตา ศรีสุภักดิ์
นางสาวธีรารัตน์ เรืองฤทธิ์
นายจิรายุทธ โชคคุณ
นายพัทธพล นันทะนา
นายศตวรรษ สิงห์คากุล
นายอรรถพร ฦาชา
นางสาวสุภิญญา หาปูทน
นางสาวยลรดี พระโพธิ์
นายอนุสรณ์ กาพย์แก้ว
นายสุทธสิทธิ์ จาปาบัว
นางสาวพิยดา แข็งขัน
นายจักพรรณ พรมวรรณ
นายพรรณพงษ์ พงษ์ประเทศ
นางสาวสุนิสา บุญยรัตน์
นางสาววิภาลดา บรรณานุวงศ์
นายธีรภัทร์ ประจิตร์
นายภูวเนตร แก้วปึ

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเทศบาล 1 (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ จ.เลย
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จ.ขอนแก่น
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จ.ขอนแก่น
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีชมภูวทิ ยา จ.หนองคาย
โรงเรียนฝางวิทยายน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม จ.หนองคาย
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ระบบรับนักศึกษา

ปีการศึกษา 1/2563

13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6310348
6310646
6310754
6310850
6310857
6311226
6312219
6312220
6312490

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวรัตติกาล บางประอินทร์
นางสาวมะลิสา สังขพล
นางสาวนฤมล จันทะราช
นายรชต ทองมี
นางสาวปพิชญา เณรโต
นางสาวรุจิรา อินทรตระกูล
นางสาวศศิวมิ ล พลหล้า
นางสาวนฤมล เอมโอษฐ
นางสาวหนึ่งฤทัย สิมมา

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนนาพองศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6310039
6310075
6310188
6310206
6310284
6310307
6310483
6310662
6310684
6310771
6310816
6310956
6310991
6311077
6311078
6311153
6311338
6311504
6311528
6311584
6311705
6311713
6311755
6311768
6311771
6311780
6311814
6311859
6311881
6311904
6312061
6312114
6312215
6312309
6312404
6312588

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวสโรชา ภู่เงินงาม
นางสาววิไล จันทะวง
นางสาวอริสา นากร
นางสาวอนามิกา ชาติชัชวาล
นายพุฒเิ มธ นามป้อง
นางสาวเนตรชนก รุลวงษ์
นางสาวชยุดา พลนิกาย
นายวิทยากร จิตย์จง
นางสาวอิสริยาภรณ์ วงชมภู
นายภูมิศักดิ์ คาเพชร
นางสาวชนาภา มุกอาสา
นางสาวอารตา เขตอนันต์
นายจารุฉัตร เนตะเทศ
นายภากร แสงประพันธ์
นางสาวปรีมหทัย นากาย
นางสาวธิดารัตน์ สิมพระราช
นางสาวพิยดา เกินกลาง
นางสาวภารดา มัดศรี
นางสาวชฎาภรณ์ ศรีบวั
นายกีรติ คาตือ
นางสาวปริมนภา คตฑมาตย์
นางสาวเกวลิน ประโยชน์มี
นางสาวพัทธิราภรณ์ กองเงิน
นางสาวอารียา ตะเคียน
นางสาวนัฐธิดา พรมเงิน
นางสาวสุภามาศ แสงสว่าง
นางสาวกัญญาวีร์ พุทธสนธิ์
นางสาวอพิชญา คาทุย
นางสาวกนิษฐา ก้อมอ่อน
นางสาวกัลยรัตน์ กองเกิด
นางสาวศิระประภา วิชาราช
นางสาวกนกอร นวลสว่าง
นางสาวนภัสรา เพ็ชรอ่า
นายธีรพัฒน์ ช่างคูณ
นางสาวพัชรี ไกรษร
นางสาวเพชรรัตน์ แสนสูง
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สถานศึกษา
โรงเรียนนาด้วงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนธาตุพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนจริยานุสรณ์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จ.เลย
โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนคาแคนวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย จ.เลย
โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก จ.ขอนแก่น
โรงเรียนภูซางใหญ่วทิ ยาคม จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
37
38

6312626
6312721

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาววรนุช ถาจัน
นางสาวพิยดา บุญธรรม

สถานศึกษา
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา จ.เลย
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
13403 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

6310135
6310136
6310298
6310413
6310435
6310494
6310496
6310680
6310740
6310790
6310791
6311149
6311172
6311315
6311418
6311597
6311618
6311619
6311642
6311644
6311645
6311692
6311793
6311815
6311893
6311915
6312089
6312093
6312607

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวรัชดาพร เขียวเวียง
นางสาวกชกร ทองสนธิ์
นางสาวพัชรินทร์ ราชเสนา
นางสาวภัทรสุดา ศรีประเสริฐ
นางสาวบุษกร สอนหลวย
นางสาวชลธิดา บุญทอด
นางสาวรุ่งทิวา แหลมทอง
นางสาวสุธิกานต์ ถีเศษ
นางสาวนันฐิกา ชาวทอง
นางสาวปพิชญา มีมะจา
นางสาวมนสิริ รัศมี
นางสาวจุฑามาศ จุตะโน
นางสาวอารียา พรมอ่อน
นางสาวเกวลิน สินชัย
นางสาวอัมรินทร์ เค็งชัยภูมิ
นางสาวมณีกานต์ โกสุม
นางสาวนัฏพร เกตุแก้ว
นางสาวกนกพร สืบสาย
นางสาวอลิษา ตนชาบุตร
นางสาวกิติยากร สุพร
นางสาวอรอนงค์ ศรีประเสริฐ
นางสาววธิดา สิขาระภา
นางสาวภัทรวดี รักษาภักดี
นางสาวสถิรดา ชืน่ ชม
นางสาวอริศรา ศิริภูธร
นางสาวธินิพร ปะนันโต
นางสาวกิตติมา เทพชมภู
นางสาวกิตติมา อิ่มอาบ
นางสาวพรรณภษา รุ่งแหยม

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนโนนหันวิทยายน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม จ.เลย
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนคอนสาวิทยา จ.เลย
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนคอนสาวิทยา จ.เลย
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
13405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร (ศศ.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

6310080
6310264
6310528
6310616
6311081
6311211
6311238
6311439
6311527
6311781
6311949

ศูนย์ มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ชื่อ-สกุล
นางสาวเกวลี เสมอใจ
นางสาวศิราพร คานัน
นางสาวเมทินี กลอนกลาง
นางสาวสุมิตรา แสงธรรม
นายพิสุทธิ์ ประโพศรี
นางสาวจิรัญญา วรรณชัย
นางสาววันเพ็ญ ศรีบรุ ินทร์
นางสาวมณทิรา กันหาวรรณะ
นางสาวเกณิกา แสนแก้ว
นางสาววิภาวรรณ ธรรมมิยะ
นางสาวพัชริดา ดีหลอด

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม จ.หนองคาย
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนราชดาริ จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จ.เลย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ จ.ขอนแก่น
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6310028
6310051
6310107
6310372
6310540
6311417
6311521
6311630
6311723
6311734
6311798
6312161
6312337
6312366
6312590
6312591
6312597
6312668
6312672
6312717

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นายสุทธิรักษ์ ใจกล้า
นางสาวนิภาพร บันทอน
นางสาวรัชประภา ทิพมนต์
นางสาวลัดดา บุญธรรม
นางสาวณัฐริกา ทรงภัยเดช
นางสาวชลธิชา วานิช
นางสาวพรรภษา แก้วแสงสี
นางสาวบุญสิตา วงษ์วชิรโชติ
นางสาวเพชรรัตน์ ศิริวฒ
ั นไพบูลย์
นางสาวอลิตชา ชิดชอบ
นางสาวพิชญาพร บุญประคอง
นางสาวชลธิชา พัวทา
นางสาวปนัดดา นนท์มุต
นางสาวพุธิตา ภูชนื่ ศรี
นางสาวอรจิรา ศรีจันทร์
นางสาวภิญญดา ขวัญทอง
นางสาวรวิวรรณ ทองยา
นางสาวอิสริยา สารมะโน
นางสาวศิริลักษณ์ ยางงาม
นางสาวอริสา โพธิ์นอก

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จ.สุรินทร์
โรงเรียนนาด้วงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนปากชมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนเมตตาวิทยา จ.เพชรบูรณ์
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล จ.ขอนแก่น
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ จ.ขอนแก่น
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
13408 : การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6310141
6310282
6310520
6310633
6310667
6311513
6311912
6311944
6311992
6312015
6312016
6312186
6312399
6312666

ศูนย์ มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ชื่อ-สกุล
นายคณิศร ภะคะโต
นางสาวอาทิติยา วรรณจิตร
นางสาวนาทิพย์ บุญประเสริฐ
นายนรินทร์ ปลัดศรี
นางสาวศศิยาพร พรมพลเมือง
นางสาวชุตินันท์ มิตมาตย์
นายสันติธร สิงลี
นางสาวรักษณาลี ฉลาดรบ
นางสาวกัญญา สีหลวงพรม
นายรภัสพงษ์ ขุนสาราญ
นายณัฐพล หงษ์ทอง
นางสาวธิดารัตน์ พรมจันทร์
นางสาวรัชณีย์ มีธรรม
นางอารยา ศรีพา

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จ.สุรินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนแก่งคอย จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวังทรายขาววิทยา จ.เลย
โรงเรียนสังคมวิทยา จ.หนองคาย
โรงเรียนสังคมวิทยา จ.หนองคาย
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
14201 : การบัญชี (รับอนุฯ,ปวส./เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

6310029
6310032
6310212
6310218
6310223
6310607
6310610
6311392
6311416
6311465
6311466
6311467
6311483
6311484
6311686
6311688
6311689
6311782
6312671
6312674
6312684
6312686
6312687
6312688
6312689
6312698
6312699
6312704
6312706
6312707
6312708
6312709

ศูนย์ มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุภารัตน์ เขาไตร
นางสาวชลลดา อุทาโพธิ์
นางสาวกัญญารัตน์ ปานม่วง
นางสาวพรวิพา บิดาศรี
นางสาวณัฐริกานต์ ฤทธิ์ทรงเมือง
นางสาวกมลรัตน์ ปิ่นเงิน
นางสาวปิยะวรรณ เนาสน
นางสาวศศิธร ชัยเมือง
นางสาวชัชชญา อุทัยวงค์
นายนายอดิศักดิ์ บัวบาน
นางสาวศุภรัตน์ อมลิขิต
นางสาวเสาวลักษณ์ คาไล้
นางสาวนงลักษณ์ โสธรรมมงคล
นางสาวรัญชิดา ขุนทองเมือง
นางสาววนิดา พลซา
นางสาวภัคจิรา ตุ้ยภูเขียว
นางสาวปานขวัญ พิมคีรี
นางสาวธนิษฐา เกียมชัยภูมิ
นางสาวภัทราภรณ์ คูณเมือง
นางสาวพัชรา โยธาภักดี
นางสาวศิริพร เพ็ญการ
นางสาวจริยา ทานา
นางสาวชนาภา ทานะ
นางสาวจินตหรา เขาลาด
นายธัญพิสิษฐ์ คาแสน
นางสาวอรกานต์ จันทะวงค์
นางสาวอารียา ศรีไชยะ
นางสาวพรทิพา บุตรโคตร
นางสาวณัฐชา สุวรรณจันทร์
นางสาวอรพิน บุญแสงศรี
นางสาวชมพูนุท คนเพียร
นางสาวมลิสา แสงขาว

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลาภู จ.หนองบัวลาภู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
14203 : การจัดการ (รับอนุฯ,ปวส./เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4

6310279
6310395
6312534
6312549

ศูนย์ มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ชื่อ-สกุล
นางสาวจิระธิดา นาติโน
นางสาวกนกวรรณ หอมนาน
นายอภิเชษฐ์ สังสีมา
นางสาวบุณยานุช จันทร์พาณิชย์

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) จ.ชลบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
14401 : การบัญชี (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

6310038
6310155
6310178
6310179
6310281
6310352
6310532
6310639
6310652
6310708
6310727
6310836
6310880
6310915
6310978
6311090
6311190
6311243
6311272
6311274
6311298
6311317
6311462
6311599
6311624
6311698
6311767
6311807
6312267
6312567
6312577
6312578
6312579

ศูนย์ มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ชื่อ-สกุล
นางสาวนิชากรณ์ บุตรโยจันโท
นางสาวชลธิชา มืดหาญ
นางสาวสุดารัตน์ รามศิริ
นางสาวสรัญญา ผิวอ่อน
นางสาวกรรณิกา ขุนศรี
นางสาวสุรินทร บางประอินทร์
นางสาวสุมณฑา จันพิลา
นางสาวศิริลักษณ์ กึกก้อง
นางสาววารีรัตน์ ศรีบญ
ุ เรือง
นางสาวณัฐรุจา ชัยศรี
นางสาวสุกิจติญาณี ขุนหอม
นางสาววรรณทิภา สารมโน
นางสาวชลดา ญาติชัยภูมิ
นางสาวชลดา บุตรดีไชย
นางสาวอภิญดา ชามะลี
นางสาววิภาวี พิมคีรี
นางสาวศิริยาพร ธุลี
นางสาวพิยะดา ล้วนอานวยโชค
นางสาวชนม์นิภา รัตนนท์
นางสาวนริศรา หมอยา
นางสาวเกศรินทร์ โชคเพชรนิล
นางสาวศิรินันท์ คงพิรุณ
นางสาววริศรา ศรีบรุ ินทร์
นางสาวภัทรสุดา ภูธรศรี
นางสาวทิพยวรรณ นาทา
นางสาวศรินญา ทาทิทย์
นางสาวศลิษา พันสว่าง
นางสาวนัฐริดา สนเจริญ
นายเมธา เมธานฤนาท
นางสาวกัลยาณี โสชู
นางสาวอรศิยา กล้าศึก
นางสาวอรณิชา จิตรโคตร
นางสาวชนัชธิดา แพงขวา

สถานศึกษา
โรงเรียนนาด้วงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูพานวิทยา จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช จ.หนองบัวลาภู
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ จ.เลย
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนนาสวยพิทยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนโนนกอกวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จ.เลย
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
14402 : การตลาด (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8

6310394
6310525
6310975
6311208
6311252
6311556
6311849
6312531

ศูนย์ มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ชื่อ-สกุล
นางสาววรินทรา เงินประมวล
นางสาวอภิชญา ศรีภุมมา
นายพัชรพล พรมลิ
นางสาวอรทัย ทองหล้า
นางสาวภาวินีย์ จุลละนันทน์
นางสาวสุดธิดา ใจคา
นางสาวพิมฝัน ชานาญ
นางสาวเอวารินทร์ พันลาภักดิ์

สถานศึกษา
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
14403 : การจัดการ (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6310070
6310397
6310398
6310531
6310641
6310642
6310889
6310955
6310990
6311151
6311214
6311235
6311256
6311259
6311263
6311287
6311608
6311621
6311622
6311623
6311633
6311640
6311641
6311731
6311861
6311933
6312019
6312397
6312547
6312711
6312714

ศูนย์ มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ชื่อ-สกุล
นายธีรทัศน์ ขันทะคีรี
นายปัณณธร บัวเวียง
นายเพือ่ น ทองดอนเหมือน
นางสาวอารีญา ชาวดร
นางสาวสุธิดา สีคาม
นางสาวฐิติมา ศึกษา
นางสาวภัคจิรา คตธมาตย์
นายณัฐดนัย โคตรโสภา
นายปีใหม่ รอดไทย
นางสาววราภรณ์ พิมพ์รัตน์
นางสาวอารียา น้อยดี
นางสาวจิตตินันท์ สิริโชติ
นางสาวธัญสิริ วงพิมศรี
นางสาวอารียา พึง่ สุข
นางสาวกานติมา บุญญาภิสิทธิ์สุข
นางสาวธัญชนก ชาวเชียงตุง
นางสาวบุญธิดา อุทมาลา
นางสาวชนากานต์ แกมภู
นางสาวกัณฑิมา ผาดีอุ่น
นางสาวปวีณา ด้วงอ่อน
นางสาวนทีธร จิตตโน
นางสาวอมิตา วาทะนรพันธ์
นางสาวสาริกา ธรรมลังกา
นางสาวไหมนภา จันดีเลาะ
นางสาวพรรณพระษา อุปภัมภ์
นางสาวพรพิมล คามี
นางสาวปาวดี ทองปั้น
นางสาวเอวิตรา เค้ายา
นางสาวชินดารา น้อยนิล
นางสาวปนัดดา ข้าวโพธิ์
นางสาวอิศราภรณ์ อินทร์บญ
ุ

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม จ.เลย
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม จ.เลย
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนชนบทศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
14404 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4

6310725
6310839
6311589
6311626

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวสมฤทัย ผ่านสุวรรณ์
นายศิรศักดิ์ วงคาโสม
นายภคนันท์ เบ็ญจศิริวรรณ
นายอัษฎา มีกาละ

สถานศึกษา
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

6310355
6310365
6310367
6310368
6310370
6310378
6310388
6310535
6310648
6310649
6310654
6310813
6310819
6310833
6310849
6310852
6310933
6311048
6311170
6311212
6311563
6311569
6311583
6311880
6312110
6312455
6312481
6312715

ศูนย์ มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ชื่อ-สกุล
นายจีรัฐติ กาวสูงเนิน
นางสาวณัฐวิกา แดงน้อย
นางสาวสัณท์ฤทัย วรรณศรี
นางสาวพรธิรา สุคงเจริญ
นางสาวสุวรรณี ศรีหนารถ
นางสาวสาวิตรี รัตนมงคล
นางสาววรรณนภา ใจช่วง
นางสาวจิราภรณ์ เศษภักดี
นางสาววิไลวรรณ ปลัดนู
นางสาวฐิติยา ภาสกุล
นายนราธิป แสงรัตน์วชั รา
นางสาวกมลทิพย์ ธรรมดา
นางสาวศิริรัตน์ มูลเมือง
นางสาวอิศริยา โสประดิษฐ์
นางสาวฐิติมา สาวิสัย
นางสาวศิรินภา สิงห์สุวรรณ
นางสาวณิชานันท์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
นายภูมิศักดิ์ วรจักร์
นายทิวากร แก้วกันหา
นายเจษฎา วรรณชัย
นางสาวสุธิดา ศรีหะ
นางสาววรรณิสา สีสอาด
นายภัควัตร พงษ์ศิริ
นางสาวฐาวิกร สุนทร
นางสาวเสาวรัตน์ มะเมีย
นายพีรพัฒน์ พุม่ เจริญ
นางสาวพรชนก ทวีฤทธิ์
นางสาวราตรี สุริยงค์

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองเลย จ.เล
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสระพังวิทยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนนารายณ์คาผงวิทยา จ.สุรินทร์
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จ.บึงกาฬ
โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
14407 : การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

6310100
6310380
6310538
6310539
6310645
6310678
6310683
6310851
6310855
6310859
6310961
6311222
6311386
6311448
6311657
6311658
6311659
6311667
6311872
6312569
6312571
6312580
6312718

ศูนย์ มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ชื่อ-สกุล
นางสาวอรปรียา ท้าวพา
นางสาวไพรินทร์ เรื่องใสส่อง
นางสาวอรปรียา รัตนพันธ์
นางสาวพิมพ์นภา ทนภรา
นางสาวผกามาศ อุตระพรม
นางสาวเบญจมาพร สังข์ทอง
นางสาวสุวรรณณี จันทรัตน์
นายอรรณพ หงษา
นายธนพล นาใจคง
นางสาวบุษกร ไชยพิเนตร
นางสาวอาภาวรรณ น้อยอ่อนโพธิ์
นางสาวอินทิรา เศษฐานันท์
นางสาวสุดารัตน์ ราชอินทร์ทอง
นางสาวกาญจนา บุญทอง
นางสาวพวงผกา พิลาใหม่
นางสาวจันทร์จิรา ใจงาม
นางสาวพิณวสา ชัชวาลย์
นางสาวณัฐริกา นวยกระโทก
นางสาวมณีรัตน์ หงษ์ชุมแพ
นางสาวสายชล แก้วดวงดี
นายภานุวฒ
ั น์ อ่อนหวาน
นายเจษฎา มาบัว
นายชวกร วิศิษฏ์กิจการ

สถานศึกษา
โรงเรียนบรบือ จ.มหาสารคาม
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนปากชมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนปากชมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนสันติวทิ ยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนนาด้วงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนนาอ้อวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6310015
6310083
6310085
6310153
6310292
6310333
6310366
6310488
6310500
6310501
6310508
6310556
6310613
6310650
6310693
6310729
6310800
6310824
6310826
6310838
6310840
6310843
6310887
6310909
6310918
6310920
6310982
6311195
6311258
6311261
6311271
6311305
6311426
6311461
6311470
6311535

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวพรรณภษา ธรฤทธิ์
นางสาวชลธิชา จาปานิล
นางสาวภัณฑิรา ศรีไชย
นางสาวกุลสตรี นามวงค์
นายอดิศร อาระสา
นางสาวหนึ่งฤทัย รัตนติสร้อย
นางสาวเบญญาภา ก้อนวิมล
นางสาวมะลิวรรณ สีลานาค
นางสาวณาตยาณี ศรีเมืองแก้ว
นางสาวนุชธิดา สุโขยะชัย
นางสาวนิตยา ฮาดนิล
นางสาวอัญรัตน์ ปัญญาใส
นางสาวจุฬารัตน์ สุดใจ
นางสาวนภาวรรณ มูลทากูล
นายธนวัฒน์ ท้องถิน่
นางสาวมุทิตา ธีสุมา
นางสาวนิภาพร กุดวงศ์แก้ว
นางสาวมลทิรา ศรีบตุ ตา
นางสาวชุติมา คามานิตย์
นายกิตติศักดิ์ หมั่นใจ
นายภูวดล ผดุงโกเม็ด
นางสาวสุภารัตน์ วันทองสังข์
นางสาวกุสุมา ฮดฤาชา
นายไชยวุฒิ แก้วกันหา
นางสาวจีระภา อาจแก้ว
นายณฐพร พรหมเกตุ
นางสาวปาลีรัตน์ พงษ์คาพันธ์
นางสาววรรณวิภา วรรณไชย
นางสาวพิมพ์ทอง ต้นภักดี
นางสาวสุนิษา เห็มอ่อน
นายเบญจพล คาภากุม
นางสาวปิยะธิดา ทรงศรี
นางสาวจุฬาลักษณ์ อนุศรี
นางสาวจุฑารัตน์ สียางนอก
นายศิริศักดิ์ สอนเวียง
นางสาวกนิษฐา นราอภัย

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )

สถานศึกษา
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนท่าลี่วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนภูพานวิทยา จ.อุดรธานี
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา จ.หนองคาย
โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร จ.อุดรธานี
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จ.บึงกาฬ
โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหทัยคริสเตียน จ.เลย
โรงเรียนสังคมวิทยา จ.หนองคาย
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จ.อุดรธานี
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา จ.เลย
02/05/63 09:54 หน้า 57/ 62

รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

6311548
6311549
6311580
6311581
6311582
6311587
6311635
6311653
6311662
6311701
6311973
6312030
6312094
6312131
6312132
6312133
6312170
6312383
6312384
6312401
6312402
6312483
6312604
6312691
6312710

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นายมนต์เมต เชือบุญมี
นายชานนท์ สิงห์รักษ์
นางสาวแสงตะวัน จันทะมี
นางสาวศศิมาพร มาดา
นางสาวพรชิตา ปัดถาแก้ว
นายตะวัน จันมา
นางสาวกุลธิดา ภูจาด
นายธนพัฒน์ ดีบวั
นางสาวอรจิรา สืบสาย
นางสาวกาญจนา วรรณไชย
นางสาวกัญญารัตน์ โทฮาด
นางสาวทิมาภรณ์ กงซุย
นางสาวรจนา ไชยคีนี
นายจิตตินันท์ สิงห์สถิตย์
นายกีรติ อรรควงษ์
นางสาวจิตรา บุราณศรี
นางสาวสุพัตรา กองคา
นางสาวนภาภรณ์ บุญมีทอง
นางสาวปิยวรรณ จารุจิตร
นายวรวุฒิ วังคีรี
นางสาวอรอุไรรัตน์ สิงหะสุต
นายทนุพงษ์ หงษ์ทัพ
นายทินภัทร ทองกุนา
นางสาวพิชญานิน นนมุต
นางสาวพรรณวษา นาราศรี

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ จ.เลย
โรงเรียนคอนสาวิทยา จ.เลย
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนคอนสาวิทยา จ.เลย
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

6310046
6310152
6310275
6310316
6310402
6310403
6310795
6310796
6310831
6310834
6310932
6311102
6311185
6311188
6311191
6311192
6311244
6311955
6312542

ชื่อ-สกุล
นางสาวลลิตา ศรีสอาด
นายกวินภพ นามวงษ์
นางสาวบุษยมาส พลตือ
นางสาวอังค์วรา แสงไทย
นางสาวพัชราภา สุริวงค์
นางสาวปนัดดา จะระคร
นางสาวภาวิณี วิศรี
นางสาววิภาพร อามาตหิน
นางสาวนันทิชา สิงห์เดชะ
นางสาวสุนิสา ยศปัญญา
นายกฤษณะ วันหากิจ
นายภัทรเดช ชัยปลืม
นางสาววรดา ธิมาทาน
นางสาวปาริชาติ วุทธนู
นายวารุฬ สาสิงห์วนั
นายจักรพรรดิ์ เซ็นนิล
นายอภิสิทธิ์ ขัตติสอน
นายแสงอรุณ คาสว่าง
นางสาววิลาพร ศรีสาร

สถานศึกษา
โรงเรียนนาด้วงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม จ.เลย
โรงเรียนเทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม จ.เลย
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนชุมชนดูนสาด จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนจริยานุสรณ์ จ.หนองบัวลาภู
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร จ.ขอนแก่น
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
17401 : เทคโนโลยีโยธา(รับม.6/เทียบเท่า) (ทล.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8

6310193
6310290
6310291
6311501
6312427
6312430
6312466
6312712

ศูนย์ มรล. จ.เลย
ภาคปกติ ประเภทรับตรง

ชื่อ-สกุล
นายกฤษฎา ผิวสวัสดิ์
นายวิรุฬห์ ศรีทอง
นายสุรสิทธิ์ จิตต์ดารงค์
นางสาวปิยะวรรณ เจริญสมบัติ
นายวิทธวัช แก้วศรีฟอง
นายสหรัฐ ภูครองจิต
นางสาวปิยพร บุญโสภณ
นายธรรมธัช ศรีนาค

สถานศึกษา
โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )

8

คน

02/05/63 09:54 หน้า 60/ 62

รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
18401 : นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6310289
6310467
6310934
6310935
6311588
6311598
6311694
6311695
6312413

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวปรารถนา พิมมะทอง
นางสาวศิริมลภัคน์ สุรมาตร
นายนภพงษ์ ดวงดี
นายพัชรกุล กิตยาลังการ
นายฐิติพงศ์ นาชัยสิทธิ์
นางสาวปิยวรรณ พิมพามา
นางสาวมาญาดา จันทรเสนา
นางสาวจันทกานติ์ วิจิตรปัญญา
นายพุฒศิ ักดิ์ พันพลอย

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเทศบาล 1 (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จ.ขอนแก่น
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้มารายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2563

ระบบรับนักศึกษา
19401 : เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.4 ปี)

ศูนย์ มรล. จ.เลย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3

6311201
6311631
6312083

ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ชื่อ-สกุล

นางสาวจีรนันท์ พาพลงาม
นางสาวปัทมา อาษารินทร์
นางสาวเนตรชนก หาแก้ว

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา จ.เลย
จานวนทั้งสิ้น
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