
                     

                                                                                

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง   ประกาศรายช่ือนักศึกษาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา  ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 ด้วยในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่
หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  จ านวน  ๕  หอพัก  ได้แก่ หอพักหญิง
จันทน์ผา  หอพักหญิงอินทนิล หอพักหญิงหางนกยูง หอพักชายภูหลวง และหอพักชายภูหอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด       

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบกับ    
ข้อ ๑๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหารหอพักนักศึกษา        
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา     
ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้ 

๑.  หอพักหญิงจันทน์ผา 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ 

1 น.ส.อนุธิดา  ปราบคนชั่ว ภาษาไทย ครุศาสตร์ 
2 น.ส.เยาวลักษณ์ บุญโสภิณ วิทยาการการกีฬาและการการก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3 น.ส.สตรี แบ่งคอนสาร การบัญชี วิทยาการจัดการ 
4 น.ส.อาธิญา บานตา การท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาการจัดการ 
5 น.ส.นริศรา ตลับเพ็ชร ภาษาไทย ครุศาสตร์ 
6 น.ส.วันวิสา วงศ์นาม ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ 
7 น.ส.วราภรณ์  เพ็งรัตน์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8 น.ส.พลอยวรรณ  อักษรไทย สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9 น.ส.เกศพรัชณีย์  โกทา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

10 น.ส.กัญญารัตน์ วันจรูญ ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์ 
11 น.ส.อริสรา  ดีเลิศ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 

12 น.ส.เบ็ญจมาศ วงษ์วาส การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 

13 น.ส.อภิญญา ศรีธรรมมา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
14 น.ส.นริศรา  กงวงษ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 
15 น.ส.นภาพร  ห่มขวา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
16 น.ส.ลัดดาวัลย ์ นันทา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
17 น.ส.แพรไหม เพ็งสุข วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18 น.ส.สุมินทร์ลดา  แสนวงค ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

   

ที่  ๐๑๐๕ /๒๕๖๒ 



๒ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ 
19 น.ส.ปิยธิดา  ใจบุญ การตลาด วิทยาการจัดการ 
20 น.ส.วภิาดา  พันธ์วิลัย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

21 น.ส.นิตยา  วงศ์ธรรม ภาษาอังกฤษจีนและภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

22 น.ส.ธาริณ ี วังสระ พลศึกษา ครุศาสตร์ 
23 น.ส.เอษรา  ชัยยะโส พลศึกษา ครุศาสตร์ 
24 น.ส.ณัฐกานต์ หมื่นเจริญ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
25 น.ส.วันวิสา  กาญจนะกัญโห วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
26 น.ส.มินตรา  ภูศรีฤทธิ์ การจัดการ วิทยาการจัดการ 
27 น.ส.ศิริลักษณ์  ชาววาป ี การจัดการ วิทยาการจัดการ 
28 น.ส.ธารทิพย์  เกษานุช การจัดการ วิทยาการจัดการ 
29 น.ส.อาธิติยา  อินทะศรี สังคมศึกษา ครุศาสตร์ 
30 น.ส.กัลยาณี ชนชิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ 
31 น.ส.กุลรัตน ์ จักรัตน์ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 
32 น.ส.สุทธิดา  จันทร์หนู ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
33 น.ส.นันทนา  ลากุล ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
34 น.ส.ดัชนีกร  เถื่อนสมบัติ ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์ 
35 น.ส.รัชญาภรณ ์ นิลสาคู ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
36 น.ส.วรรณภา มีศีล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 
37 น.ส.ธิดารัตน ์ วรรณชัย คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 
38 น.ส.อารยา  ไชยเชียงพิณ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 
39 น.ส.รวภิา  บัวบง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 
40 น.ส.วรรณนิภา  สิงห์น้อย ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ 
41 น.ส.อาทิตยา  สระแก้ว ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
42 น.ส.อภินันท์  ผันผ่อน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
43 น.ส.ฐิตา  ศรีเมือง การท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาการจัดการ 
44 น.ส.สุนิสา  ดอนโคตร ฟิสิกส์ ครุศาสตร์ 
45 น.ส.จิราพัชร  ภูมิอ่อน การท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาการจัดการ 
46 น.ส.บุณยาพร  เคนค า การท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาการจัดการ 

 

 



๓ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ 
47 น.ส.รัชฎาภรณ ์ ตังตา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
48 น.ส.รัศพร  ช านาญพรหม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
49 น.ส.วรนชุ  นันทะกุล บัญชี วิทยาการจัดการ 
50 น.ส.จุฑารัตน์  ทิพย์สอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 
51 น.ส.เอมิกา  แสงสุด การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 
52 น.ส.วชิราภรณ ์ เพชรศรี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 
53 น.ส.มณฑิตา  วงษ์ดี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 
54 น.ส.พิมพ์ชนก หมื่นณะรินทร์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 
55 น.ส.กานดามณี  ใจดี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
56 น.ส.อาทิตยา  ซาเสน นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
57 น.ส.ยุภาภรณ์  นามเลน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
58 น.ส.กัญญาณัฐ  พรมวรรณ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
59 น.ส.ยุวด ี หงษาแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
60 น.ส.ประภัสสร  สีมูลทา ชีววิทยา ครุศาสตร์ 
61 น.ส.เกวลิน  พิมพานิช การประถมศึกษา ครุศาสตร์ 
62 น.ส.อริศรา  นะภาภัก การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ 
63 น.ส.ปวีณา  จันทะเสน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 
64 น.ส.กฤติยา  ราชพินิจ พลศึกษา ครุศาสตร์ 
65 น.ส.วรรณนิษา  แสงหาญ อาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖๖ น.ส.โชติกา  ร่องแซง ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  67 น.ส.รุ่งทิพย์  ศรีพลลา การประถมศึกษา ครุศาสตร์ 
  68 น.ส.เปรมฤทัย  พิมาน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ฯ 
  

69 น.ส.ณัฐพร  ผิวค า ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  70 น.ส.สกาวจันทร ์ รักษาสิทธิ์ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ 
  71 น.ส.สุดารัตน ์ มูลเพีย การท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาการจัดการ 
  72 น.ส.เจนจิรา  ประทุมรัตน์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ 
  73 น.ส.พรศิริ  พรหมเมตตา การศึกษาประถมวัย ครุศาสตร์ 
  74 น.ส.พันธิตา  แอกทอง อาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  75 น.ส.เกศเพชร  จีนชัยภูม ิ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ 
  76 น.ส.ปาริฉัตต์  ผิวศิริ การบัญชี วิทยาการจัดการ 
  77 น.ส.อรอนงค์  ครุธวงษ์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  



๔ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ 
78 น.ส.พันธิตา  แอกทอง อาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  79 น.ส.เกศเพชร  จีนชัยภูม ิ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  80 น.ส.ปาริฉัตต์  ผิวศิริ การบัญชี วิทยาการจัดการ 
  81 น.ส.อรอนงค์  ครุธวงษ์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์ฯ 
  82 น.ส.พิมพ์ลภัส  ศรีทุมสุข การบัญชี วิทยาการจัดการ 
  83 น.ส.ขวัญจิรา  แก้วศักดิ์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 
  84 น.ส.พงสุภา  ก ามณีจันทร์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 
  85 น.ส.วรัญญา  โคตรเรือง การบัญชี วิทยาการจัดการ 
  86 น.ส.อธิชา  เจริญคุณ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  87 น.ส.โสภิดา  เก่งชัยภูมิ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  88 น.ส.กรรณิการ์  บุญประคม เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  89 น.ส.กัญญารัตน์  สอนจันทร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  90 น.ส.อรณี  สิงห์อุปโป การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ 
  91 น.ส.อรสา  ชาเคน การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ 
  92 น.ส.ธิติมา  ไวพา การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ 
  93 น.ส.มาริษา  นาคนชม การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ 
  94 น.ส.กมลวรรณ  ช่วยปุ้ง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 
  95 น.ส.อาลิสา  รูปงาม นาฏศิลป์ไทย ครุศาสตร์ 
  96 น.ส.กัญญารัตน์  แพงด่าน ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  97 น.ส.อริสา  เกาะแจ้ง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  98 น.ส.ดวงจันทร ์ ทองแดนไทย สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  99 น.ส.พรธิดา  โพธิราช วิทยาศาสตร์และเทคโนการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  100 น.ส.ชลิดา  ทองภูธรณ์ การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ 

  101 น.ส.ปัญญาดา  ฤาแรง การบัญชี วิทยยาการจัดการ 
  102 น.ส.ภัทราภรณ ์ แก้วพิภพ การบัญชี วิทยาการจัดการ 
  103 น.ส.นภสัสร  สายลาด การประถมศึกษา ครุศาสตร์ 
  104 น.ส.จีราภรณ ์ ประดับศรี พลศึกษา ครุศาสตร์ 
  105 น.ส.ภัทธีรา  แก้วโวหาร สังคมศึกษา ครุศาสตร์ 
  106 น.ส.สภุาวด ี โสขันตี การประถมศึกษา ครุศาสตร์ 
  107 น.ส.พรชิตา  พรหมเมตตา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  108 น.ส.ภาคิน ี งาสีแดง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  109 น.ส.จุฑาทิพย์  โสภากุล การท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาการจัดการ 
  110 น.ส.ศรินลักษณ์  ลีสิงห์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 
  111 น.ส.ลัดดาวัลย ์ กรวยสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   



๕ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ 
112 น.ส.มณีรัตน์  บ ารุงส าราญ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  113 น.ส.ขวัญศิริ  อาจแก้ว ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  114 น.ส.อารีรัตน์  สุภาวัลย ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  115 น.ส.รตา  คุณทาบุตร พลศึกษา ครุศาสตร์ 
  116 น.ส.ปวีณา  ธาตุชัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 
  117 น.ส.ชุติมา  จอดนอก การประถมศึกษา ครุศาสตร์ 
  118 น.ส.สุรัตน์ศา  ทองเมือง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  119 น.ส.อรวรรณ  วิลัยลาน พลศึกษา ครุศาสตร์ 
  120 น.ส.ศิริตะวัน  ทองมูล ภาษาไทย ครุศาสตร์ 
  121 น.ส.พรชนก  โตแปลก คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 
  122 น.ส.อทิตยา  ชะนะบุตร ชีววิทยา ครุศาสตร์ 
  123 น.ส.พรรณลักษณ์  สุวรรณ ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 
  124 น.ส.นิรมล  สุดสาว วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 
  125 น.ส.รัตนพร  ศรีสุจิตร เคมี ครุศาสตร์ 
  126 น.ส.พรชนก  สุมามาน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ 
  127 น.ส.ยุภาพร  ปัญญาใส ชีววิทยา ครุศาสตร์ 
  127 น.ส.วลิาศินี  ห่มหุ้มดี ฟิสิกส์ ครุศาสตร์ 
  129 น.ส.พรนภา  จิตระวัง การตลาด วิทยาการจัดการ 
  130 น.ส.รินลดา  ไกรคูที ฟิสิกส์ ครุศาสตร์ 
  131 น.ส.ณัฏฐา  อุทุมมา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  132 น.ส.ปวีร์มาศ  ทวีพรธนาพัชร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  133 น.ส.สภุิญญา  คอหล้า การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 
   134 น.ส.กศิณา  พรมดี การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 
   135 น.ส.พรรณพร  บุตรดีสุวรรณ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 
   136 น.ส.ปาณิสรา  คนฉลาด การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 
   137 น.ส.ภาวิณี  สุริยะธรรม การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 
   138 น.ส.ณฤมล  หุ่นดี การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 
   139 น.ส.นวพรหม  อัครศรีชัยโรจน์ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 
   140 น.ส.พรชนก  เวหาด การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 
   141 น.ส.สภุาพร  จันทร์หนู การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 
   142 น.ส.เปรียวปรียา  วาร ี การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 
   143 น.ส.สุกัญญา  พรหมมานอก สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 



๖ 

 

๒.  หอพักหญิงอินทนิล 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ 

1 น.ส.อริษา  สมสุข อาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

๓.  หอพักหญิงหางนกยูง 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ 
1 น.ส.กัญญาวีร์  วงค์ชาลี ชีววิทยา ครุศาสตร์ 
2 น.ส.ประภัสสร  กุลสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์ 
3 น.ส.ชิดชนก  ธนาทิพยกุล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4 น.ส.วรัญญา  ชานุวัตร พลศึกษา ครุศาสตร์ 
5 น.ส.ขนิษฐา  ชูเชิด นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 
6 น.ส.ลลิตา  ลาชะเลา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

๔. หอพักชายภูหอ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ 
1 นายณัฐพล ทันดา พลศึกษา ครุศาสตร์ 
2 นายพงศธร  ไชยแสง พลศึกษา ครุศาสตร์ 
3 นายอภิสิทธิ์  พันสอน พลศึกษา ครุศาสตร์ 
4 นายปัญญา  ภักดี พลศึกษา ครุศาสตร์ 
5 นายฉัตรชัย  สวัสดิ์ภักดิ ์ พลศึกษา ครุศาสตร์ 
6 นายอภิวัฒน์  นครพล พลศึกษา ครุศาสตร์ 
7 นายจิราวัฒน์  อ้อมนอก พลศึกษา ครุศาสตร์ 
8 นายศุภกร  อยู่ดี พลศึกษา ครุศาสตร์ 
9 นายอรรถพงศ์  ค าภา พลศึกษา ครุศาสตร์ 

10 นายรติพงษ์  ก ามหาวงษ์ พลศึกษา ครุศาสตร์ 
11 นายกฤษณพงศ์  ชมพูวิเศษ พลศึกษา ครุศาสตร์ 
12 นายอิงเทพ  ชัยวินิตย ์ พลศึกษา ครุศาสตร์ 
13 นายษมา  อ่อนสงไกร พลศึกษา ครุศาสตร์ 
14 นายมนูญ  น้อยแก้ว พลศึกษา ครุศาสตร์ 
15 นายศักรินทร์ ควรแสวง พลศึกษา ครุศาสตร์ 
16 นายศตวรรษ  อาจแก้ว พลศึกษา ครุศาสตร์ 
17 นายภูวนารถ  พรมตีด พลศึกษา ครุศาสตร์ 

 



๗ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ 
18 นายชาญชล สารวงศ์ พลศึกษา ครุศาสตร์ 
19 นายสหัชปวีย ์ จันทองฮาด พลศึกษา ครุศาสตร์ 
20 นายดุลยวัต  เย็นเปี่ยม ฟิสิกส์ ครุศาสตร์ 

21 นายอนพัทย์  มีจันที คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์ 

22 นายพีระพันธ์  ประภาสพรชัย ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์ 

23 นายพรหมมินทร์  ชัยจันทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์ 

24 นายคามิน  เทพประเสริฐ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

25 นายพงศกร  ธนูรัตน์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

26 นายวิบูลย์  กีฬารัต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 

27 นายเปรมศักดิ์  นามโคตร ชีววิทยา ครุศาสตร์ 

28 นายมนัสพล  อุ่นถา คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์ 

29 นายนฤดล  อินทร์เขียว ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

30 นายพงศกร  อันทะปัญญา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

31 นายสหัสวรรษ  พันธ์สุข ดุริยางคศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

32 นายวิชาญ  แตงตาโคตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

33 นายไตรภพ  ค าสุขดี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

34 นายอนุชา  ดอนโคตร วิศวะการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

35 นายศิวดล  อ านาจเจริญ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ 
36 นายภานุวัฒน์  หงจันทร์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 
37 นายสุวัฒน์ชัย  เพ่ิมชอบ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 

 38 นายอภิวัมน์  แรกเรียง การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 
 39 นายภคพล  ค าตา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 
  

หอพักชายภูหลวง 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ 

1 นายมังคเลศ  ศรีโม วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2 นายเริงสันต์ ดวงไชย วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3 นายเกียรติศักดิ์  ขาวเขียว วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4 นายธราเทพ ผุยทา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5 นายพลากร  ไชยแสง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 6 นายศุภศิลป์  วรรณศรี วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  



๘ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ 
7 นายปรัญกร  เอมศิริ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 8 นายศิริศักดิ์ ดอนน้อยเยาว์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 9 นายอัสรินทร์  รู้บุญ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 10 นายอนุภาพ ไชยวงศ์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 11 นายนันทวัฒน์ กลัดนุถะ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 12 นายเกียรติศักดิ์ แอ่งมูล วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 13 นายณัฐพล จันทะคุณ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 14 นายโชคทวี  ค าป๊อก วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 15 นายพีระพงษ์ วงษ์สะอาด วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 16 นายณัฐภัทร  แสนแอ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 17 นายธวัชชัย สมภารสิงห ์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 18 นายชัยพล  คูณพันธ์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 19 นายอลังการ ปิ่นค า วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 20 นายพุทธกาล  บัวบาลบุตร วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 21 นายภาณุพงศ์  มาดา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 22 นายพัฒนพงศ์  ท าทิพย์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 23 นายปิยังกูร  แก้วประกาย วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 24 นายสุขวัฒน์  บุญยะมี วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 25 นายภราดร  ยุพิน วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 26 นายธนพล  นพรัตน์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒ 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์  บังเกิด) 
        รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
   

 


