
รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  กศ.ร.6301

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี กศ.พ.
หลักสูตร รฐัประศาสนศาสตรบัณฑติ
คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

	สาขาวชิา รฐัประศาสนศาสตร์
อาจารยท่ี์ปรกึษา

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 3/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6330801101  นางสาวกชพรรณ  มูลเซอร์1. 10
  6330801102  นางสาวชัญญา  ฐิตะสาร2. 10
  6330801103  สบิโทพุฒนินัท ์ อ่อนสา3. 10
  6330801104  นางสาวรดา  เครือแก้ว4. 10
  6330801105  นางสาวแววตา  โสภา5. 10
  6330801106  นางสาวสธุารัตน ์ ก้านพล6. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ย
สาขาวิชา,66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นกัศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา
(เนือ่งจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้น
สภาพนกัศึกษาหลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ
,92:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 12/06/63 14:59  หน้า 1



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  กศ.บ.6302

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี กศ.พ.
หลักสูตร บรหิารธุรกิจบัณฑติ
คณะ วทิยาการจัดการ

	สาขาวชิา การจัดการ
อาจารยท่ี์ปรกึษา

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 3/2564

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6350707101  นางสาวเกสนิ ี เลศิบ ารุง1. 10
  6350707102  นางสาวขนษิฐา  สวนฟัก2. 10
  6350707103  นายพิสษิฐ์  ธีรจิตกุลศรี3. 10
  6350707104  จ่าเอกมานติ  ขวาโยธา4. 10
  6350707105  นางสาวศรัญญา  อริสซ่ี5. 10
  6350707106  นางสาวอารีรัตน ์ มาตเลีย่ม6. 10
  6350707107  นายอัมรินทร์  จิระวงศ์ประภา7. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ย
สาขาวิชา,66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นกัศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา
(เนือ่งจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้น
สภาพนกัศึกษาหลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ
,92:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 12/06/63 14:59  หน้า 2



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  กศ.บ.6301

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี กศ.พ.
หลักสูตร บรหิารธุรกิจบัณฑติ
คณะ วทิยาการจัดการ

	สาขาวชิา การบัญชี
อาจารยท่ี์ปรกึษา

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 3/2564

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6350706101  นางสาวกานต์พิชชา  ทองสขุ1. 10
  6350706102  นางสาวจริยา  เฮืองบญุศรี2. 10
  6350706103  นางสาวณฐัริกา  บตุรวงษ์3. 10
  6350706104  นางสาวทพิย์สดุา  มากดี4. 10
  6350706105  นางสาวปานตะวนั  รามศิริ5. 10
  6350706106  นางสาวปยิภรณ ์ ศรีแก้ว6. 10
  6350706107  นางสาวภัสสติา  เช้ือตาหม่ืน7. 10
  6350706108  นางสาวสธุาสนิ ี ศรีอรรคพรหม8. 10
  6350706109  นางสาวสภุาวดี  ไวย้ศ9. 10
  6350706110  นางสาวนนัทพร  ววิรรธนกุลรติ10. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ย
สาขาวิชา,66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นกัศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา
(เนือ่งจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้น
สภาพนกัศึกษาหลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ
,92:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 12/06/63 14:59  หน้า 3



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  กศ.น.6301

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี กศ.พ.
หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑติ
คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

	สาขาวชิา นิติศาสตร์
อาจารยท่ี์ปรกึษา

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6330501101  สบิต ารวจโทกันตพงศ์  แซงสนีวล1. 10
  6330501102  สบิต ารวจตรีกิตติศักดิ์  ค าหาญ2. 10
  6330501103  นายกิตติศักดิ์  ดอนโสภา3. 10
  6330501104  นางสาวจุรีพร  สถิตย์4. 10
  6330501105  นางสาวณชิากร  อาษารินทร์5. 10
  6330501106  นายทดัไท  อินทร์อุน่โชติ6. 10
  6330501107  นายธนกฤต  บตุรโยจันโท7. 10
  6330501108  นายธนาวฒุ ิ ทองดี8. 10
  6330501109  นายธีรวชั  สงิหส์ถิตย์9. 10
  6330501110  นายปวริศร  พลตื้อ10. 10
  6330501111  สบิต ารวจตรีพงศกร  ต๊ะถา11. 10
  6330501112  นายพงษพิ์ทกัษ ์ ธนพงศากร12. 10
  6330501113  สบิต ารวจตรีพิชิตชัย  จงภักดี13. 10
  6330501114  สบิต ารวจตรีวราวฒุ ิ สานอ้ย14. 10
  6330501115  นายวรีพงษ ์ โพธิ์เอีย่ม15. 10
  6330501116  สบิต ารวจโทศิรทชั  ม่ังมูล16. 10
  6330501117  นายศิริชัย  กุญชรเพชร17. 10
  6330501118  สบิต ารวจตรีศิริพงศ์  ภูครองจิตร18. 10
  6330501119  สบิต ารวจตรีสรกฤช  นนทโคตร19. 10
  6330501120  นายสนุทร  พัฒนโสภรญสขุ20. 10
  6330501121  นางสาวอภิชญา  ตาสี21. 10
  6330501122  นายอภิศักดิ์  บตุรศรี22. 10
  6330501123  นางสาวนนัทชิา  สงิหเ์ดชะ23. 10
  6330501124  นางสาววสิทุธิพร  ช้างทอง24. 10
  6330501125  สบิต ารวจโทเอกสทิธิ์  ดวงดี25. 10
  6330501126  นายณฐักานต์  บญุสงู26. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ย
สาขาวิชา,66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นกัศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา
(เนือ่งจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้น
สภาพนกัศึกษาหลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ
,92:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 12/06/63 14:59  หน้า 4



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  กศ.น.6303T

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี กศ.พ.
หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑติ
คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

	สาขาวชิา นิติศาสตร์
อาจารยท่ี์ปรกึษา

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2565

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6330501301  จ่าสบิเอกพีรพล  พลอามาตย์1. 10
  6330501302  นายวริษฐ์  เหมวงษ์2. 10
  6330501303  สบิต ารวจตรีศุภเกียรติ  ฤทธิ์ศักด์3. 10
  6330501304  สบิต ารวจโทอ าพล  ใจแนน่4. 10
  6330501305  สบิต ารวจโทณฐัพงษ ์ เต่าเลก็5. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ย
สาขาวิชา,66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นกัศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา
(เนือ่งจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้น
สภาพนกัศึกษาหลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ
,92:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 12/06/63 14:59  หน้า 5


