
                     

                                                                                

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง   ประกาศรายช่ือนักศึกษาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 ด้วยในภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่
หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  จ านวน  ๓  หอพัก  ได้แก่ หอพักหญิงจันทน์ผา       
หอพักหญิงอินทนิล และหอพักชายภูหอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด       

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบกับ    
ข้อ ๑๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหารหอพักนักศึกษา        
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา     
ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดังนี้ 

 ๑.  หอพักหญิงจันทน์ผา 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ 

1 น.ส.พิมพ์ปฏิภาน  ชัดดง ภาษาไทย ครุศาสตร์ 

2 น.ส.ชลิตตา  มณีรัตน ภาษาไทย ครุศาสตร์ 

3 น.ส.ทิพปภา  ชมภูพื้น ภาษาไทย ครุศาสตร์ 

4 น.ส.ปนัดดา  เมาแรต ภาษาไทย ครุศาสตร์ 

5 น.ส.นัฐวดี  โสภา ชีววิทยา ครุศาสตร์ 

6 น.ส.สิดาพร  อุทัยแพน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 

7 น.ส.ธัญพิมล พรหรมมา เคมี ครุศาสตร์ 

8 น.ส.อริสา  สาริโส ชีววิทยา ครุศาสตร์ 

9 น.ส.เนตรนภา  ลีพฤติ ฟิสิกส์ ครุศาสตร์ 

10 น.ส.จิรประภา  ปัญญาสาร ภาษาไทย ครุศาสตร์ 

11 น.ส.อรัญญา  อามาตย์คง ชีววิทยา ครุศาสตร์ 

12 น.ส.วราพร  บุตรจันทร์ เคมี ครุศาสตร์ 

13 น.ส.นัจนันท ์ อักษร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 

14 น.ส.ศิวาพร  ทองเลิศ วิทยาการกีฬาและออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

15 น.ส.พัชราภา  สุพรหมมา การบัญชี วิทยาการจัดการ 
16 น.ส.รัตนาพร  ธรรมเจริญ การบัญชี วิทยาการจัดการ 
17 น.ส.สาธิดา  จิตรพรมมา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

18 น.ส.จิรภิญญา  สินพร นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

19 น.ส.จิราภรณ ์ เจิมชัยภูมิ การจัดการ วิทยาการจัดการ 
 

 

   

ที่  ๐๒๙๑ /๒๕๖๑ 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ 
20 น.ส.จันทร์จิรา  มีวันสิน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 
21 น.ส.อรอนงค์  โคตท่าค้อ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ 
22 น.ส.ปิยธิดา  แสงผล การประถมศึกษา ครุศาสตร์ 
23 น.ส.ณิชกานต์  สมบูรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
24 น.ส.พรกมล โคตะเสนา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
25 น.ส.อนันตญา  ร่องแซง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
26 น.ส.ปวีณา  หาสอดส่อง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
27 น.ส.ทรรศวรรณ  ศิริวงศ์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
28 น.ส.พิมพ์พิชชา  บุญจริง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
29 น.ส.ดวงมณี ภูอบเชย การบัญชี วิทยาการจัดการ 
30 น.ส.ปนัดดา  ชาก ี การบัญชี วิทยาการจัดการ 
31 น.ส.พจณิชา  มูลทอง สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
32 น.ส.ปฐมาวด ี ศรีบุญวงษ์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
33 น.ส.อัฐภิญญา  โคกแปะ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
34 น.ส.นัฐธิดา  ค าอ้อ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ 
35 น.ส.เจนจิรา  ศรีจันทร์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 
36 น.ส.อิสริยา วงษ์ชัย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
37 น.ส.อรยา  พันธมุย ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
38 น.ส.ปรียาภรณ ์ คงแก้ว คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
39 น.ส.สวุพิชญ์  ศรก้อม การจัดการ วิทยาการจัดการ 
40 น.ส.ญาตา  บุษราคัม นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

41 น.ส.ปวีณา  ธรรมปัญญา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การอาหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

42 น.ส.นฤมล  ปัญญาทา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
43 น.ส.จีรนันท ์ เคนดา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

44 น.ส.ชลนิภา  ค าหล้าแก้ว อาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

45 น.ส.สภุัสษร  อิภา การบัญชี วิทยาการจัดการ 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ 

46 น.ส.เกตวริน  ชัยมัง นาฎศิลป์ ครุศาสตร์ 

47 น.ส.ชฎารัตน์  ปักการะโถ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

48 น.ส.ณัฐลิตา  ไชยดา 
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสาร 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

49 น.ส.อาริยาภรณ์  มาลาศรี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

50 น.ส.พรพิมล  อินอ่อน ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

51 น.ส.สกุลทิพย์  ยังพัฒน์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

52 น.ส.อพิณยา  ไชยมาตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

53 น.ส.นวพร  รังวัดสา การประถมศึกษา ครุศาสตร์ 

54 น.ส.ช่อผกา  ชาวดร การประถมศึกษา ครุศาสตร์ 

55 น.ส.แพรพรรณ  ค าเทียม การประถมศึกษา ครุศาสตร์ 

56 น.ส.พัชญ์ทิตา  จันสุข ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

57 น.ส.แสงตะวัน  จ้ ามา ภาษาไทย ครุศาสตร์ 

58 น.ส.สภุาพร  วนาทวีทรัพย์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

59 น.ส.ปนัดดา  ปะสาวะกา ภาษาไทย ครุศาสตร์ 

60 น.ส.กุลณัฐ  หลุ่มไส การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 

61 น.ส.อังคนา  ชาวนาเสียว พิสิกส์ ครุศาสตร์ 

62 น.ส.จีรพรรณ  ชมไชยรัตน์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ 

63 น.ส บุษกร บัวผัว เคมี ครุศาสตร์ 

64 น.ส.จิตราภา  แก้วมาเหนือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 

65 น.ส.ภัทริญา  แสนเจริญสุข ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 

66 น.ส.ชลดา  ทับสีหลัก นาฎศิลป์ ครุศาสตร์ 

67 น.ส.วลิาสินี ภักตะภา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 

68 น.ส.จิรัชญา  หาดยาว การประถมศึกษา ครุศาสตร์ 

69 น.ส.อามรินทร์  ทองดี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

70 น.ส.อรุณรัตน์  ซาเสน ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

71 น.ส.ศศิวิมล  มูลบัวภา คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์ 

72 น.ส.พรทิพา  ค าโล่ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 

73 น.ส.มยุรินทร์  ชาปัญญา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ 

74 น.ส.อารียา  เพียรขุดทด กรประถมศึกษา ครุศาสตร์ 

75 น.ส.กานติมา  แววศรี ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 

76 น.ส.มยุรฉัตร  อรัญมาลา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 

77 น.ส.เกวลิน  ศรีพุทธา ภาษาไทย ครุศาสตร์ 

78 น.ส.รุจิรดา มีมา สังคมศึกษา ครุศาสตร์ 

79 น.ส.เจนจิรา  พันธ์เดช สังคมศึกษา ครุศาสตร์ 

80 น.ส.กัลยกร  มูลตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

81 น.ส.วัตถาภรณ ์ ผมเวียง 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
และการออกก าลังกาย 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

82 น.ส ยุวดี ลีรัตน ์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

83 น.ส.อัณศยา  เจริญกล ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

84 น.ส.สภุาวด ี สุนทรชัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

85 น.ส.วลัภา  โง๊ะบุดดา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

86 น.ส.ทิภาพร  ถาบุญเรือง เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

87 น.ส.อภิญญา  การงาน การจัดการ วิทยาการจัดการ 

88 น.ส.ปณาล ี สิงห์สถิตย์ การเงิน วิทยาการจัดการ 

89 น.ส.มานิกา  ขาวแต การท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาการจัดการ 

90 น.ส.สริดา  สุ่มมาต การท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาการจัดการ 

91 น.ส.นันทิมา  สมบัติพรม การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ 

92 น.ส.ลักษณียา  ส่งศรี สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

93 น.ส.ญาดา  เชิญชัยภูมิ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

94 น.ส.นิติพร  ขันขวา สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

95 น.ส.สถาพร  ผลประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้าฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

96 น.ส.อรธิดา สิงหก า ภาษาไทย ครุศาสตร์ 

97 น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีปัญญา ภาษาไทย ครุศาสตร์ 

98 น.ส.ศิริวิมล  ค าน้อย ภาษาไทย ครุศาสตร์ 

99 น.ส.จรัญญา  เขียวเนียม ภาษาไทย ครุศาสตร์ 

100 น.ส.วภิารัตน์  เขียวรัตตรัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 

101 น.ส.ศุภกา  โสภารัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ 

102 น.ส.จุฑาทิพย์  วิชัยวงศ์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ 

103 น.ส.นครินทร์  โนนแดง พัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์ฯ 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ 
104 น.ส.เบญจวรรณ  ภูเงิน สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
105 น.ส.วภิาพร  ค ามงคุณ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
106 น.ส.ชนาพัฒน ์ พันธุ์คะชะ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
107 น.ส.พวงชมพู  เชื้อค าฮด สังคมศึกษา ครุศาสตร์ 
108 น.ส.อรทัย  ศรีขาว คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 
109 น.ส.เกสรา  หลักกอ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 
110 น.ส.อาทิตติยา ภูมิ่งศรี คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 
111 น.ส.พิชามญชุ์  บุดดีค า คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
112 น.ส.สายธาร  มาบ้านซ้ง ปฐมวัย ครุศาสตร์ 
113 น.ส.สิรินทิพย์  มะโนสุข คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์ 

114 น.ส.สายชล  ขอบทอง สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
115 น.ส.น้ าหวาน  พลตื้อ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
116 น.ส.สชุาดา  ดวงจันทร์ศรี ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 
117 น.ส.ปัญฑิตา  ทินราช ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 
118 น.ส.ณัฐธิดา  พันธ์ชาติ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 
119 น.ส.ศิริรักษ์  เหี้ยมเหิน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
120 น.ส.ศิริรัตน ์ งามศักดิ์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 
121 น.ส.วภิารัตน์  ชาลีเปรี่ยม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
122 น.ส.บุญญาพร  กะมุทะเสน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
123 น.ส.ปนัดดา  คงทรัพย์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ 
124 น.ส.พูลพร  พูลพรม ภาษาไทย ครุศาสตร์ 
125 น.ส.กัญญารัตน์  พม่าศรี ภาษาไทย ครุศาสตร์ 
126 น.ส.ฌลาลัญฉ ์ พันตรี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ 
127 น.ส.พนัดดา  พลเดชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 
128 น.ส.ธิดารัตน ์ ไมคามิ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 
129 น.ส.รมิดา  มณีก้อน ภาษาไทย ครุศาสตร์ 
130 น.ส.สวุรรณลักษณ์  วงค์พิพัฒน์ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 
131 น.ส.พรทิพา  สาอิ้ม การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ 
132 น.ส.พรมณ ี อ่อนตาแสง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ 
133 น.ส.พิมพ์นารา  ภูไวย การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ 
134 น.ส.อมรรัตน์  เพ็งธรรม การจัดการ วิทยาการจัดการ 
135 น.ส.ชลธิชา  ตุมอญ ชีววิทยา ครุศาสตร์ 
136 น.ส.กิตติวรรณ  เพียเพ็ง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 
137 น.ส.ภาฝัน  เหลาบับภา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
138 น.ส.ภัทราพร  นนทปัญญา สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
139 น.ส.พัทธวรรณ  คุพวงศ์ อาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
140 น.ส.วภิาดา  ปลื้มชัยภูมิ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
141 น.ส.ศิริญญา  ไชยขันธ์ เคมี ครุศาสตร์ 
142 น.ส.วณิชชากร  รัตนธรรมธาดา เคมี ครุศาสตร์ 
143 น.ส.อรทัย  จันดา เคมี ครุศาสตร์ 
144 น.ส.กวีกาญจ์  สุป้อง ภาษาไทย ครุศาสตร์ 
145 น.ส.สิรวิิมล  พลนิกาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 
146 น.ส.สุจิตรา  ไชยแสง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 
147 น.ส.พิรุณาพร  แสนสุข สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
148 น.ส.สโรชา  หงษ์เหลี่ยม สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
149 น.ส.พันธุ์กว ีบุตรี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
150 น.ส.สุนิตา  พิมพ์โพธิ์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
151 น.ส.สุรีพร  ดินถวัย สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
152 น.ส.น้ าฝน  ผิวแดง สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
153 น.ส.ผ่องอ าไพ  จ านงสิน เคมี ครุศาสตร์ 
154 น.ส.เพชรลัดฎา  ประนิตน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 
155 น.ส.วราภรณ์  วงค์ชู วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 
156 น.ส.ธิดารัตน ์ ผมอินทร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
157 น.ส.หทัยชนก  อินทร์กง ภาษาไทย ครุศาสตร์ 
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  ๒.  หอพักหญิงอินทนิล 

 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ 
1 น.ส.ธารฤทัย  ทองมี   สังคมศึกษา ครุศาสตร์ 
2 น.ส.ลดารัตน์  ศรีเคน  สังคมศึกษา ครุศาสตร์ 
3 น.ส. สมัชญา  จันดาแพง  การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4 น.ส.ศิริลักษณ์  ผาเนตร์  เคมี ครุศาสตร์ 
5 น.ส.พัณณิดา  เหลาเจริญ  การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 
6 น.ส.ศิลาพร  โสมทอง  ภาษาไทย ครุศาสตร์ 
7 น.ส.สุนิตา  หมื่นเฮ้า   ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8 
น.ส.มาริษา  แก้วแพง  ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสาร 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

9 น.ส.ณัชชา  มีปัญญา  ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
10 น.ส.ฐิติพร  หาระคุณ  ชีววิทยา ครุศาสตร์ 
11 น.ส.พระประภา  วงษา  สังคมศึกษา ครุศาสตร์ 
12 น.ส.วรัญญา  กุญชรน้อย  สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

13 
น.ส.รัชณีภรณ์  มากุลวนิชย์นนัท์  วิศวกรรมไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

14 น.ส.ชรินทร  หงส์สุดตา  คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 
15 น.ส.สิรินนา  มงคลเคหา  ชีววิทยา ครุศาสตร์ 
16 น.ส.รัญญาลักษณ์  สารวงษ์  การประถมศึกษา ครุศาสตร์ 
17 น.ส.ประดับดาว ศิริอุเทน  นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
18 น.ส.ประทัยทิพย์  รักญาติ   ชีววิทยา ครุศาสตร์ 
19 น.ส.วริศรา  โนนทิง  สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
20 น.ส.สุทธิตา  อวนสิทธิ์  ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
21 น.ส.ปิยะนุช  เขียวชัย  ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
22 น.ส.พัทธนันท์  เค้างิ้ว  ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 
23 น.ส.รัชนีกร ดรพันพล  การจัดการ วิทยาการจัดการ 

24 น.ส.อมินตรา  เทศชัยภูมิ  สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
25 น.ส.กนกกาญน์  ลีปา   ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 
26 น.ส.รุ้งจรัส  สังฆพัฒน์   สังคมศึกษา ครุศาสตร์ 
27 น.ส.สุนิตา  ชัยโสดา  ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
28 น.ส.เจนจิรา  ตะรุวัน  การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 
29 น.ส.พาขวัญ  พวกเกาะ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 
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    ๓.  หอพักชายภูหอ  
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ 

1 นายอัษฎาวุฒ  พนาพนม ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2 นายทนงเกียรติ  ถานะ พลศึกษา ครุศาสตร์ 
3 นายปณุวัฒน์  อินทวงศ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 
4 นายรัชชานนท์  ดีเลิศ ชีววิทยา ครุศาสตร์ 
๕ นายศราวุธ  กองมงคล ชีววิทยา ครุศาสตร์ 
๖ นายมนตรี  เศษวิสัย ชีววิทยา ครุศาสตร์ 

 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๔   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์  บังเกิด) 
      รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 

 

 

 


