
ปกีารศึกษา  1/2566

บัญชี 2 ส ำรอง

ระบบรับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

มรล. จ.เลย คณะ ครุศาสตร์

รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11401 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6611611   นางสาวณัฐริกา ตันม่ิง 1 14402 : การตลาดดิจิทัล (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)โรงเรียนเชียงคาน

6611524   นางสาววิญธุอร ศรีวรรณวัฒนา 2  โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
6610801   นางสาวจิรประภา นาวงษ์ 3  โรงเรียนสีชมพูศึกษา
6610105   นางสาวกมลวรรณ เรืองศรี 4  โรงเรียนฝ่ังแดงวิทยาสรรค์
6612081   นางสาวสุทธิกานต์ มูลชาติ 5  โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

6611670   นางสาวสุธิดา โคตรมหา 6 13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนท่าล่ีวิทยา

6611701   นางสาวนิชกานต์ ศรีบริุนทร์ 7 14401 : การบญัชี (บช.บ.4 ปี) (รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนท่าล่ีวิทยา

6611200   นางสาวณัฎฐ์กฤตา แก้วจันดา 8  โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร
6611604   นางสาวพิชชากร ไชยคีนี 9 14401 : การบญัชี (บช.บ.4 ปี) (รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนเชียงคาน

6611684   นางสาวเยาวรัตน์ ศรีกระทุม 10 14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ปี)โรงเรียนท่าล่ีวิทยา

6610155   นางสาวนันทพร บผุาเก 11 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
6610536   นางสาวพาฝัน กันสุทธิ 12 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
6612269   นางสาวสุมินตรา สุดสาว 13 13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนเลยพิทยาคม

6610454   นางสาววิลักษณา กาล้อม 14 12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร

6610938   นางสาวชุติมณฑน์ จารโพธิ์ 15 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนโนนหันวิทยายน

6610235   นางสาวณัฐณิชา ทองภูเวียง 16  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
6610277   นางสาวจุฑาภรณ์ ค าแกม 17  โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

6611878   นางสาวปนัดดา แก้วพิลา 18 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนยูงทองพิทยาคม

6610364   นางสาวชนธิชา ชมโคกกรวด 19  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

จ านวนท้ังส้ิน 19 คน

รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11402 : การประถมศกึษา (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6611102   นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีแก้ว 1 15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)โรงเรียนนาแกวิทยา

6611035   นางสาวบณัฑิตา บสุทิพย์ 2  โรงเรียนมัญจาศึกษา

6612413   นายวิทวัส พรมเมืองขวา 3  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

6610437   นายสรยุทธ ค าบง้ 4 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดศิริมงคล
6610641   นางสาวปริณดา นรินทร์ 5 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนวรราชวิทยา
6612407   นางสาวชนิดาภา ทองดี 6  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
6611054   นางสาววันวิสา ก้อนผา 7  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

6611012   นางสาวปิ่นแก้ว แก้วเกษศรี 8 14407 : การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.4 ปี)โรงเรียนนาแห้ววิทยา
6612414   นางสาวศศิวรรณ เกตุดี 9 53405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (ศศ.บ.4 ปี) ขอนแก่นโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

6610179   นางสาวอภิชญา โพธิ์ศรี 10  โรงเรียนกูแ่ก้ววิทยา

6611137   นางสาวกัลยกร กุลด้วง 11  โรงเรียนภูผาม่าน

6610349   นางสาวสิริวิมล นนศรีภักดิ์ 12 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนเลยพิทยาคม
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ปกีารศึกษา  1/2566

บัญชี 2 ส ำรอง

ระบบรับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

มรล. จ.เลย คณะ ครุศาสตร์

รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11402 : การประถมศึกษา (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6611648   นางสาววารีรัตน์ แก้วไชย 13 14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ปี)โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

6611722   นางสาวพิลัยพร ยินดี 14 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนนครขอนแก่น
6612297   นางสาวอาเทตยา โทธรรมพาด 15 13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนเลยพิทยาคม
6610733   นางสาวเบญจมาศ วังคีรี 16 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนวังโพนงามวิทยา
6610726   นายศันสนะ วังคีรี 17  โรงเรียนวังโพนงามวิทยา

6611046   นางสาวจันทกานต์ ประเสริฐการ 18  โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

6610410   นางสาวธีรภรณ์ ปอ้งทัพไทย 19  โรงเรียนท่าบอ่

จ านวนท้ังส้ิน 19 คน

รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11403 : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6611424   นางสาวมินตา โพธิ์สุวรรณ 1 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
6610724   นางสาวจินตนากร พลช้าง 2  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

6610203   นางสาวศุภกานต์ น้อยถนอม 3  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

6611685   นายรชฏ แก้วสิงทอง 4 13403 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนท่าล่ีวิทยา
6612113   นางสาวอิสริยาภรณ์ วรรณประเสริฐ 5 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

6610381   นายธีรภัทร์ พิมสอน 6  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

6612025   นางสาวศศิธร แสงราชา 7  โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

6612069   นายพิชวิทย์ ศักดิ์สิงห์ 8 111401 : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(รับ ม.6/เทียบเท่า)  (วศ.บ.4 ปี)โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
6610280   นายภูรินทร์ หงสาทร 9  โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร
6610910   นางสาวธิดารัตน์ ไชยอาสา 10 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
6610897   นางสาวฉัตรพร เสริฐศรี 11 16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

6612119   นางสาวนภสร ค ายิง่ 12 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
6612011   นายปฏิภาน ต้นพนม 13 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

6610633   นางสาวศุภธิดา รัตนโกสุม 14 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนเชียงคาน

6610233   นางสาวสุภาพร  สุยเหง้า 15  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย

6611828   นางสาวพรรณกาญจน์ ปราบพาล 16 13403 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
6611751   นางสาวศศิมาภรณ์ สาระบญุ 17  โรงเรียนน  าพองศึกษา
6611285   นางสาวธัญชนก ศรีทัน 18 53405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (ศศ.บ.4 ป)ี ขอนแก่นโรงเรียนขามแก่นนคร
6610488   นางสาวธัญญาเรศ แก้วพิลารมย์ 19 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์

จ านวนท้ังส้ิน 19 คน

รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11404 : ภาษาไทย (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ
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ปกีารศึกษา  1/2566

บัญชี 2 ส ำรอง

ระบบรับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

มรล. จ.เลย คณะ ครุศาสตร์

รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11404 : ภาษาไทย (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6610147   นางสาวประนัดดา พลหาญ 1  โรงเรียนภูพระบาทวิทยา

6612226   นางสาวพัชรพร ปนทอง 2  โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
6611069   นางสาวณัฐนันท์ เคนพรม 3  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
6610701   นางสาวเจนสุดา ภูตาลุน 4  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
6610244   นางสาวกิติญรัตน์ ศรีมงคล 5  โรงเรียนน  าซึมพิทยาคม

6610803   นางสาวสุชาวดี ศรีนิกร 6  โรงเรียนบา้นดุงวิทยา

6611078   นางสาวณัฎฐา อุเทนค า 7 16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)โรงเรียนนาอ้อวิทยา

6610240   นางสาวชัชฎาพร แทนไธสง 8 13408 : การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนเชียงคาน
6610796   นางสาวรัชฎาพร โควิ 9  โรงเรียนฝางวิทยายน

6610093   นายจิรทีปต์ คนขยัน 10 12412 : สัตวศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

6610241   นายภูริเดช อุปปะดง 11 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนภูเรือวิทยา
6611023   นางสาวสุดารัตน์ ที่พักบา้นโจด 12  โรงเรียนค าแคนวิทยาคม
6610424   นางสาวปจีรนันท์ แข็งฤทธิ์ 13  โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

6610270   นางสาวกุลปรียา โคตรมา 14  โรงเรียนบา้นเปา้วิทยา

6611933   นางสาวชญานิศ แพงไธสง 15  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

6611583   นายวิศวะ วงค์ศรีวอ 16  โรงเรียนชุมแพศึกษา
6610640   นางสาวมลทิวา น้อยอ่อนโพธิ์ 17 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนวรราชวิทยา

6611749   นางสาวพรนัชชา นะที 18  โรงเรียนน  าพองศึกษา

6610799   นางสาวปยิะวลี เเดงน้อย 19  โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร

6611983   นางสาวธันยพร โคตรชนะ 20  โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
6610414   นางสาวเจนจิรา อุทยา 21  โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์
6610160   นายธีรภัชร์  ค าสุก 22  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์

6612033   นางสาวกนกพิชญ์ พวงไพวัลย์ 23 13405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

6611162   นางสาวปพิชญา เห็นแก้ว 24  โรงเรียนสีชมพูศึกษา
6610491   นางสาวสิรินทรา ไกรยรัตน์ 25  โรงเรียนชนบทศึกษา

6610989   นางสาวสุภาวดี กอฟัก 26 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา

6610274   นางสาวอภิชญา ธุญาติโก 27  โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6611658   นางสาววิไลลักษณ์ ผุริจันทร์ 28  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
6610924   นางสาวกมลลักษณ์ บญุสอน 29 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนโนนหันวิทยายน
6610360   นายอภิชาติ อรัญมาลา 30  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
6610688   นางสาวอาภัสรา เจดีย์ 31 12409 : อาหารและโภชนาการ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

6610135   นางสาวธิดารัตน์ อองภา 32 13408 : การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนเชียงคาน
6611769   นางสาวเข็มอัปสร มะณีแสน 33  โรงเรียนน  าพองศึกษา

6610359   นายธนา พลซา 34  โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

6610005   นางสาวสิรินทรา  เกี ยมชัยภูมิ 35  โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์

6611101   นางสาวสุภธิดา แสงทอง 36 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนนาแกวิทยา
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ปกีารศึกษา  1/2566

บัญชี 2 ส ำรอง

ระบบรับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

มรล. จ.เลย คณะ ครุศาสตร์

รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11404 : ภาษาไทย (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6611659   นางสาวลัลณ์กริณท์ มีชัย 37  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

6611377   นางสาวกานต์ธิดา เหลาเพ็ง 38 14403 : การจัดการ (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)โรงเรียนศรีบญุเรืองวิทยาคาร
6612256   นางสาวนันท์ชพร จันโท 39  โรงเรียนบา้นไผ่

จ านวนท้ังส้ิน 39 คน

รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11405 : สังคมศึกษา (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6611733   นางสาวจิรวรรณ นิลเขียว 1 14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ปี)โรงเรียนนครขอนแก่น

6611734   นางสาววรรณวิสา ไชยพะยวน 2 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนนครขอนแก่น

6611719   นายจิราวัฒน์ ศิริเทพทรงกลด 3 13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนนครขอนแก่น

6611847   นายนันทพัทธ์ ก้อมมณี 4 12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนคอนสาวิทยา
6611488   นางสาวชวนา บวัครื น 5  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
6611217   นายชนะชัย วิลัยลา 6  โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6611810   นายณัฐพงษ์ พันพิพัฒน์ 7 12408 : เกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนภูเรือวิทยา

6611809   นายนนทกร พิลาริด 8  โรงเรียนภูหลวงวิทยา
6611229   นางสาวม่ิงกมล ขาวภา 9 19401 : เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.4 ปี)โรงเรียนบา้นลานวิทยาคม

6611998   นายธีรเดช เทียมทัน 10  โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

6611181   นางสาวณัชณิชา สีน้อยขาว 11  โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6611428   นางสาวธนวรรณ ศรีกัน 12 13405 : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
6610347   นางสาวสุภารัตน์ ศรีประเสริฐ 13  โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร
6611108   นายกิตตินันท์ ทองแบบ 14 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บา้นบุ่งไสล่
6612302   นางสาวบณัฑิตา อามาตมูลตรี 15 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนเลยพิทยาคม

6612120   นางสาวสุมิตา วงศ์เคน 16  โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
6611632   นายอนุชา โมรานอก 17 14407 : การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.4 ปี)โรงเรียนเชียงคาน

6610954   นางสาววราภรณ์ แย้มฎีกา 18 16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

6610296   นางสาววรัทยา วรรณพราหมณ์ 19  โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์

6610723   นางสาวสุภาพร นรปญัญา 20  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
6611140   นายภูวดล ชัยชมภู 21 12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนภูผาม่าน
6610534   นางสาวพรนภา กมลรัตน์ 22 16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
6611341   นางสาวกมลรัตน์ บญุกว้าง 23 15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)โรงเรียนปากชมวิทยา

6611788   นางสาวรวมทอง จิตรเสง่ียม 24 12406 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
6611849   นายชินวัฒน์ บตุรชาติ 25 18401 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นศ.บ.4 ปี)โรงเรียนคอนสาวิทยา

6611456   นางสาวอาริสา หอมบญุ 26 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนน  าซึมพิทยาคม

6612095   นายวีระวัฒน์ คุณสิงห์ 27 14404 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)โรงเรียนสังคมวิทยา

6611774   นางสาวศศิกานต์ ศรีสุภักดิ์ 28 16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)โรงเรียนน  าพองศึกษา
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ปกีารศึกษา  1/2566

บัญชี 2 ส ำรอง

ระบบรับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

มรล. จ.เลย คณะ ครุศาสตร์

รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11405 : สังคมศึกษา (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6610164   นางสาวสุชาดา บญุเพ็ง 29  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

6612108   นางสาวประกายมาศ อาจหาญ 30  โรงเรียนสังคมวิทยา
6611340   นางสาวมนัสนันท์ อุตรพรม 31 15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)โรงเรียนปากชมวิทยา
6611557   นางสาวนวินดา สืบสิงห์ 32 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนชุมแพศึกษา
6610969   นางสาวศศิประภา วอนเก่าน้อย 33 14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ปี)โรงเรียนภูเขียว

6611889   นางสาวณญาดา โพธิ์คง 34 16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา

6611545   นางสาวสุรีย์พร จันอ่อน 35 14403 : การจัดการ (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์

จ านวนท้ังส้ิน 35 คน

รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11406 : วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6611598   นางสาวมุทิตา ธรรมวัติ 1 15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)โรงเรียนชุมแพศึกษา
6611159   นายยุทธนา สีหา 2  โรงเรียนสีชมพูศึกษา

6611127   นางสาวปนัดดา เขตชาลี 3 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนนาวังศึกษาวิช

6610776   นางสาวพัชราภา เทพแพง 4  โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
6610739   นางสาวกฤษติยากร แบง่คอนสาร 5 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนนาด้วงวิทยา

6611193   นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีชัยโย 6  โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร

6612239   นางสาวณัฐราภรณ์ พิมจันทร์ 7 14402 : การตลาดดิจิทัล (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

6610551   นางสาวประภาภรณ์ ภักดีสมัย 8  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
6610906   นางสาวจันทนา วังค า 9 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
6612403   นางสาวธนวัฒน์ จันทะสม 10 14402 : การตลาดดิจิทัล (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ป)ีโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
6610475   นางสาววนิดา จันทร์ภิรมย์ 11 14405 : การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน (บธ.บ.4 ปี)โรงเรียนสีชมพูศึกษา

6612303   นางสาวพิชญ์สินี นนทะเสน 12 111402 : วิศวกรรมการออกแบบและผลิต(รับม.6/เทียบเท่า) (วศ.บ.4 ปี)โรงเรียนเลยพิทยาคม
6610777   นายธันวา ซินเม 13  โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

6612240   นางสาวณัฐนิชา เขียวพิมพ์ 14 14407 : การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.4 ปี)โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

6610303   นางสาวธนวรรณ มอบกระโทก 15  โรงเรียนบา้นแท่นวิทยา

6610570   นางสาวประภัสสร จันทแสน 16  โรงเรียนมัธยมบา้นแก้งวิทยา
6610623   นางสาวแพนติญา บตุรยุทธ 17  โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

จ านวนท้ังส้ิน 17 คน

รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11408 : ชีววิทยา (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6610530   นางสาววัชรมน จันศรี 1 14401 : การบญัชี (บช.บ.4 ปี) (รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
6611204   นางสาวสุนันทา บญุอุ้ม 2  โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร
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บัญชี 2 ส ำรอง

ระบบรับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

มรล. จ.เลย คณะ ครุศาสตร์

รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11408 : ชีววิทยา (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6612405   นางสาวปพิชญา สีกา 3 12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

6611480   นางสาวนันทกา สุพรมอินทร์ 4 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนท่าล่ีวิทยา
6610715   นายศุภกิตต์ สายบตุร 5 12405 : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

จ านวนท้ังส้ิน 5 คน

รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11410 : คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6612103   นายธนพล เทพรักษ์ 1  โรงเรียนสังคมวิทยา

6611602   นายชโยดม วงศ์ลา 2 111403 : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(รับม.6/เทียบเท่า)(วศ.บ.4 ปี)โรงเรียนเชียงคาน

6610901   นายธนพล ริมโพธิ์ 3 12406 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

6610430   นางสาวกัลยาณี ไร่ขาม 4  โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
6611966   นางสาวณัฐนันท์ ศรีพรม 5 12407 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.4 ป)ีโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
6611326   นายธีระพล พ้นเหตุ 6 12406 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร

6612091   นายศิลปกรรม ฉิมหลวง 7 16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)โรงเรียนสังคมวิทยา

6610673   นางสาวมนทกานต์ ไมตรีสวัสดิ์ 8 16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)โรงเรียนเทศบาล5  บา้นหนองผักก้าม
6610857   นางสาวกุลนาถ  ราชแผน 9  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

6610632   นายจักรภัทร รามศิริ 10 12407 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณโภ

6610710   นายปยิะราช ชินยศ 11 110402 : ดิจิทัลอาร์ต (ศป.บ.4 ปี)โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

6611306   นางสาวพรนภา บญุบ ารุง 12 12406 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนภูเรือวิทยา

จ านวนท้ังส้ิน 12 คน

รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11411 : คณิตศาสตร์ (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6611043   นางสาวพิชญาภา นาบ ารุง 1  โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

6611564   นายธีระวัฒน์ หนูสวัสดิ์ 2 12405 : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนชุมแพศึกษา
6610306   นายชุติพนธ์ พรหมภักดี 3  โรงเรียนอรัญประเทศ

6611411   นางสาวกนกนุช แหวนหล่อ 4 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนศรีบญุเรืองวิทยาคาร

6610467   นายพีรวิชญ์ พันธสีลา 5  โรงเรียนมัญจาศึกษา
6611541   นางสาวเกตศินี ดวงค าบตุร 6 12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์
6610666   นางสาวณัฏฐณิชา โยธี 7 12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนเทศบาล5  บา้นหนองผักก้าม

6610787   นางสาวสุภาวดี อัคฮาดสี 8  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

6611606   นางสาวญาณธิชา นามคุณ 9 14401 : การบญัชี (บช.บ.4 ปี) (รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนเชียงคาน

6612088   นายภูพิรัฐ สารมโน 10  โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
6610840   นางสาวดวงกมล ค าสอนทา 11 12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนกัลยาณวัตร
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รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11411 : คณิตศาสตร์ (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6611627   นางสาวสมปราถนา พิมพ์สุด 12 14401 : การบญัชี (บช.บ.4 ปี) (รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนเชียงคาน

6611081   นางสาวพัชราภรณ์ ทุมสงคราม 13 12408 : เกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนนาอ้อวิทยา
6610215   นางสาวณัฐฐาวดี  จะโนรัตน์ 14  โรงเรียนเลยพิทยาคม
6610482   นายศักดิ์ชัย พรมเมตตา 15  โรงเรียนภูเขียว
6610120   นายสิทธิเดช จุตตะโน 16  โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

6610008   นายตุลา อินทุลักษณ์ 17 18401 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นศ.บ.4 ปี)โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

6612293   นางสาวสุธินี จันทร์คามค า 18  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6611489   นางสาวธีรกานต์ มลทา 19  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
6610115   นายจอมพล รัตนประเสริฐ 20  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

6612411   นายภูธเนศ ธรรมวงษ์ 21 16401 : นิติศาสตร์ (น.บ.4 ปี)โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

6612036   นางสาวภัทรมน เริศสงคราม 22 18401 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นศ.บ.4 ปี)โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
6611553   นายปภินวิทย์ ปดัมา 23 12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนชุมแพศึกษา
6612260   นางสาวเกวลิน แก้วอาจ 24  โรงเรียนบา้นไผ่

6612075   นางสาวกรชวัล จันทร์ศรี 25 14402 : การตลาดดิจิทัล (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

6610908   นางสาวนภัสรา ผิวสวัสดิ์ 26 12406 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

6611663   นายสุทธิพงษ์ ชาวดร 27 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
6611662   นายธนพล อาษาวัง 28 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

6611334   นายธนกฤต อริยะทรัพย์ 29 12406 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนปากชมวิทยา

6611523   นายนิธิกร มาพระลับ 30  โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม

6610815   นางสาวณัฐธิดา กระเซ็นต์ 31  โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์
6612020   นายสิทธิชัย มูลลา 32 111404 : วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง (รับม.6/เทียบเท่า) (วศ.บ.4 ปี)โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
6611560   นายชินวัตร อัปมาโน 33 12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนชุมแพศึกษา

6610486   นางสาวอรนงค์  ตุ่นกระโทก 34 14401 : การบญัชี (บช.บ.4 ปี) (รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์

6611387   นางสาวศุภาพิชญ์ ภาษโส 35 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนศรีบญุเรืองวิทยาคาร
6611901   นางสาวกัญญารัตน์ ปสัสา 36 12402 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนพล

6610471   นางสาวดวงทิพย์ ชลไพร 37  โรงเรียนชนบทศึกษา

จ านวนท้ังส้ิน 37 คน

รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11412 : พลศึกษา (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6610052   นายณัฐพงศ์ น้อยสุข 1 15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)โรงเรียนเชียงคาน
6610905   นางสาวพรลภัส สาโรจน์ 2 12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

6610014   นายกิตติพัทธ์ โง้นทุม 3  โรงเรียนหนองเรือวิทยา

6610552   นายพลศาสตร์ แก้วมาตย์ 4 12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา

6611891   นายอภิวัตร สุวรรณชาติ 5 15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา
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รหัส
ประจ ำตัวสอบ

ช่ือ-สกุลล ำดับ
ท่ี

11412 : พลศึกษา (ค.บ.4 ปี) ภาคปกติ ประเภทรับตรง
สำขำวิชำท่ีได้สมัครไว้เป็นล ำดับท่ี 2 
หรือ 3 ท่ีสำมำรถเลือกรำยงำนตัวได้

สถำนศกึษำ

6610890   นายสุขรวิชญ์ ปาระแก้ว 6 12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย

6611232   นายณัฐพล ชัยภูมูล 7 13406 : ภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนบา้นลานวิทยาคม
6610420   นางสาวปยิวรรณ สียางนอก 8  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
6610004   นายกริชเพชร ลุนชัยภา 9  โรงเรียนน  าโสมพิทยาคม
6610558   นายศรัณย์พงศ์ แก้วโท 10  โรงเรียนเลยพิทยาคม

6610298   นายจอมพล แก้วพัด 11  โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

6612412   นางสาวอขนิฐา สาระผล 12 14401 : การบญัชี (บช.บ.4 ปี) (รับ ม.6/เทียบเท่า)โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

6611483   นายสรวีย์ ไทยถาวร 13 111403 : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(รับม.6/เทียบเท่า)(วศ.บ.4 ปี)โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์
6610417   นายปริวัฒน์ หารี 14  โรงเรียนชุมแพศึกษา

6612248   นายยุทธวัตร สมบตัิ 15 14403 : การจัดการ (รับ ม.6/เทียบเท่า) (บธ.บ.4 ปี)โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

6612376   นางสาวชนิดาภา ดวงตราศิลป์ 16 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนนาด้วงวิทยา
6610624   นายเอกพัทธนันท์  แก้วโย 17 12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนกวางโจนศึกษา
6611731   นายกฤตนัย สีไว 18 13401 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนนครขอนแก่น

6611113   นายบารเมษฐ์ สีดาบวั 19 15401 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4 ปี)โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บา้นบุ่งไสล่

6611328   นายภาณุวัฒน์ มาอุ้ย 20 111403 : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(รับม.6/เทียบเท่า)(วศ.บ.4 ปี)โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร

6610911   นายนพณัฐ สุวรรณสิงห์ 21 12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
6610474   นายพลวัฒน์ ไชยราชา 22  โรงเรียนน  าโสมพิทยาคม

6610615   นายนิธิกร ค าบยุา 23  โรงเรียนภูเรือวิทยา

6610015   นางสาวปภาวรินทร์ ลันระนา 24  โรงเรียนโนนหันวิทยายน

6610860   นายสิทธิพร แทนแสง 25 12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (วท.บ.4 ปี)วิทยาลัยเทคนิคเลย
6611829   นางสาวสุนิสา คุณผู้ 26  โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา
6610309   นางสาวนภาพร สารีแก้ว 27  โรงเรียนนาวังศึกษาวิช

6612404   นายสหรัฐ เหล็กสูงเนิน 28 13408 : การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

6612345   นายวัชริศ พรมเมือง 29 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนนาด้วงวิทยา
6610902   นางสาวสุชาดา วิรัญจะ 30 12413 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (วท.บ.4 ปี)โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

6611726   นายวสันต์ แสงศรีเรือง 31 12401 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.4 ปี)โรงเรียนนครขอนแก่น

6611236   นายเนตินัย ศรีหาวงศ์ 32 13402 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)โรงเรียนบา้นลานวิทยาคม

6612029   นายยศกร เวชบรรพต 33  โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

จ านวนท้ังส้ิน 33 คน
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