รายชื่อผู้สมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2565

ระบบรับนักศึกษา
11406 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
สถานะผู้สมัคร ผู้สมัครเข้าคัดเลือก
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

6530004
6530008
6530010
6530014
6530015
6530028
6530030
6530031
6530039
6530041
6530045
6530046
6530048
6530054
6530057
6530062
6530066
6530070
6530071
6530072
6530073
6530079
6530081
6530083
6530084
6530088
6530089
6530094

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษา (เพิ่มเติม)
ชื่อ-สกุล

นางสาวปรางค์ทิพย์ สุวรรณทร
นางสาวกัลยา ชาวน้้าปาด
นางสาวชลธิชา จตุศร
นางสาวนิสรา อองภา
นางสาวณัฐภรณ์ พันจันทร์
นางสาวยุวธิดา แสนนาม
นางสาวศิรินภา ก่อประศาสน์วิทย์
นางสาววราภรณ์ เหล่าวงษา
นางสาวณิชาภัทร เจริญสุข
นางสาวอภิญญา อ่้าวิทยาโอปภ์
นางสาวอริสรา วังภูมิใหญ่
นางสาวชลลดา เหล่าวงษา
นางสาววนัสนันท์ อุ่นแก้ว
นายเวโรจน์ สุริยา
นางสาวพิมพ์ชนก วงษ์ดอกไม้
นางสาวอภัสราภา ศรียัง
นางสาวกษมา สีภา
นายศุภชัย บุญช้า
นางสาวจารุรัตน์ หล้าป้อง
นางสาวพรสินี ศรีท้ามา
นางสาวดาริน พันสนิท
นางสาวกัลยรัตน์ กีบจ้าปี
นายภูวนัย สมศรี
นางสาวสิราวรรณ ไทยเมืองพล
นางสาวขวัญชนก ป้องนอก
นางสาวพิชญาภา นนทะเสน
นางสาวศศิธร อุดมศรี
นางสาวกรวรรณ ชัยมงคล

ลาดับ
ที่เลือก
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

สถานศึกษาเดิม
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
โรงเรียนท่าลี่วิทยา
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนมัญจาศึกษา
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนเซกา
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนภูเรือวิทยา
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนภูเรือวิทยา
โรงเรียนชุมแพศึกษา
โรงเรียนเซิมพิทยาคม
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนเซกา
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนโนนราษีวิทยา
โรงเรียนเลยพิทยาคม
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )

28

คน

12/05/65 14:58 หน้า 1/ 10

รายชื่อผู้สมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2565

ระบบรับนักศึกษา
11408 : ชีววิทยา (ค.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
สถานะผู้สมัคร ผู้สมัครเข้าคัดเลือก
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6530016
6530026
6530033
6530034
6530037
6530051
6530061
6530065
6530074
6530075

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษา (เพิ่มเติม)
ชื่อ-สกุล

นางสาวกิง่ กาญจน์ สินชัย
นางสาวอาทิตยา ค้ามา
นางสาวสุพรรณษา ศรีหาเบ้า
นางสาวสาธิตา ศรีวิลาศ
นางสาวอรอุมา โม้หนองบัว
นางสาวธนิษฐา ไชยะเดชะ
นายภัทรพงศ์ จันทร์น้อย
นางสาวเกศราภรณ์ ศรีพุทธา
นางสาวธาราทิพย์ สงวนนาม
นางสาวอรพินท์ ปุริสังข์

ลาดับ
ที่เลือก
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

สถานศึกษาเดิม
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนหนองหานวิทยา
โรงเรียนเชียงคาน
โรงเรียนชุมแพศึกษา
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
โรงเรียนหนองหานวิทยา
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )
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รายชื่อผู้สมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2565

ระบบรับนักศึกษา
11409 : ฟิสิกส์ (ค.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
สถานะผู้สมัคร ผู้สมัครเข้าคัดเลือก
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3

6530001
6530011
6530068

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษา (เพิ่มเติม)
ชื่อ-สกุล

นายนราวิชญ์ พันผุย
นางสาวศศิวรวรรณ ชัยชนะ
นางสาวนริศรา พาสันจร

ลาดับ
สถานศึกษาเดิม
ที่เลือก
1
โรงเรียนเชียงคาน
1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
1
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )
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รายชื่อผู้สมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2565

ระบบรับนักศึกษา
11410 : คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
สถานะผู้สมัคร ผู้สมัครเข้าคัดเลือก
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4

6530012
6530044
6530055
6530069

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษา (เพิ่มเติม)
ชื่อ-สกุล

นายทรงกรด ทิมแก้ว
นางสาวสุชานันท์ วังค้าแหง
นางสาวสุเมษา ผากอง
นางสาวมณีนุช โนนทะราช

ลาดับ
ที่เลือก
1
1
1
1

สถานศึกษาเดิม
โรงเรียนภูเรือวิทยา
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )

4
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รายชื่อผู้สมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2565

ระบบรับนักศึกษา
11413 : ศิลปศึกษา (ค.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
สถานะผู้สมัคร ผู้สมัครเข้าคัดเลือก
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3

6530060
6530082
6530108

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษา (เพิ่มเติม)
ชื่อ-สกุล

นายอชิตพล มั่นเจริญ
นางสาวชนิสรา ค้ามงคุณ
นางสาวสุปรียา เทพจันทร์

ลาดับ
สถานศึกษาเดิม
ที่เลือก
1
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
1
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
1
โรงเรียนหนองหานวิทยา
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้สมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2565

ระบบรับนักศึกษา
11414 : อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
สถานะผู้สมัคร ผู้สมัครเข้าคัดเลือก
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1

6530107

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษา (เพิ่มเติม)
ชื่อ-สกุล

นายพชรพล อ้านาจเจริญ

ลาดับ
สถานศึกษาเดิม
ที่เลือก
1
โรงเรียนพังงูพิทยาคม
จานวนทั้งสิ้น

REG:R90-05-01 ( รายงานผู้สมัคร )
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รายชื่อผู้สมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2565

ระบบรับนักศึกษา
11415 : ดนตรีศึกษา (ค.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
สถานะผู้สมัคร ผู้สมัครเข้าคัดเลือก
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4

6530002
6530013
6530047
6530077

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษา (เพิ่มเติม)
ชื่อ-สกุล

นายธนภัทร ทศไกร
นางสาวศิริลักษณ์ วงค์ดี
นายนิติภูมิ นามวิชา
นายทรงพล เหล่าทองสาร

ลาดับ
ที่เลือก
1
1
1
1

สถานศึกษาเดิม
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุบงั พวนวิทยา
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้สมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2565

ระบบรับนักศึกษา
11416 : นาฏศิลป์ (ค.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
สถานะผู้สมัคร ผู้สมัครเข้าคัดเลือก
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4

6530035
6530050
6530087
6530101

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษา (เพิ่มเติม)
ชื่อ-สกุล

นางสาวณัฐนันท์ อาภรรัตน์
นางสาวศศิธร จุลละนันท์
นางสาวสิรินยา ผิวเผื่อน
นางสาวชลธิดา ค้าสามปอนดิ์

ลาดับ
ที่เลือก
1
1
1
1

สถานศึกษาเดิม
โรงเรียนค้าแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนภูเขียว
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้สมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2565

ระบบรับนักศึกษา
11417 : บรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ค.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
สถานะผู้สมัคร ผู้สมัครเข้าคัดเลือก
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2

6530009
6530052

ชื่อ-สกุล
นางสาวฐิติยา พิมล
นางสาวเจนจิรา แก่นแก้ว

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษา (เพิ่มเติม)
ลาดับ
สถานศึกษาเดิม
ที่เลือก
1
โรงเรียนพล
1
โรงเรียนพล
จานวนทั้งสิ้น
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รายชื่อผู้สมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีการศึกษา 1/2565

ระบบรับนักศึกษา
14407 : การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.4 ปี)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปีปกติ(ซีพ)ี
สถานะผู้สมัคร ผู้สมัครเข้าคัดเลือก
ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1

6530090

ชื่อ-สกุล
นางสาวทนิยา บุดดา

มรล. จ.เลย
ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษา (เพิ่มเติม)
ลาดับ
สถานศึกษาเดิม
ที่เลือก
1
โรงเรียนธาตุพิทยาคม
จานวนทั้งสิ้น
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