
รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6321

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา ดนตรศีกึษา
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5900001 : อ.สังคีต  ก าจัดพาลภัย

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340104101  นางสาวจุฑารัตน ์ ดีแปน้1. 10
  6340104102  นายณฐัพงษ ์ วรจักร์2. 10
  6340104103  นางสาวดารารัตน ์ นามทอง3. 10
  6340104104  นางสาวทรรศณยีวรรณ  ใจขาน4. 10
  6340104105  นายทกัษณิ  ดียะซุย5. 10
  6340104106  นายธนทตั  ภูจําปา6. 10
  6340104107  นายพรชัย  ประเมธะโก7. 10
  6340104108  นายภานพุงษ ์ มณวีงษ์8. 10
  6340104109  นายภานวุฒัน ์ วงษโ์สภา9. 10
  6340104110  นายภูริณฐั  ถือศักดิ์10. 10
  6340104111  นายภูริเดช  ศรีบริุนทร์11. 10
  6340104112  นายยศนนท ์ วงศ์สมบตัิ12. 10
  6340104113  นายยุทธศาสตร์  วลิาวลัย์13. 10
  6340104114  นายวรวทิย์  บาดาจันทร์14. 10
  6340104115  นายวนัปยิะ  ทะเพชร15. 10
  6340104116  นายศรนรินทร์  ศรีจันทา16. 10
  6340104117  นางสาวศิริวรรณ  กองขุนทด17. 10
  6340104118  นายสนธยา  โสมาศรี18. 10
  6340104119  นายสาธิต  สทิธิ19. 10
  6340104120  นายสรุศักดิ์  นรชาญ20. 10
  6340104121  นายอชิตพล  อินทร์วงศ์21. 10
  6340104122  นายอนวุตั  แก้ววาฤทธิ์22. 10
  6340104123  นายอภิวฒัน ์ นอ้ยสง่า23. 10
  6340104124  นายอภิสทิธิ์  ด่านขุนทด24. 10
  6340104125  นางสาวอรญา  อ้วนศิริ25. 10
  6340104126  นางสาวอรอนงค์  คุณเมือง26. 10
  6340104127  นายอาคเนย์  คะชานนัท์27. 10
  6340104128  นายเอือ้อังกูร  มูลถวลิย์28. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 1



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6322

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา นาฏศลิป์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 30002 : ผศ.ดร.ชมภูนาฏ  ชมภูพันธ์

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340105101  นางสาวกระษตัรี  แก้วยาศรี1. 10
  6340105102  นางสาวกานต์ธิดา  ทองผา2. 10
  6340105103  นายชินวตัร  กองฉนัทะ3. 10
  6340105104  นางสาวณฐัดาพร  คาํไพเลือ่น4. 10
  6340105105  นางสาวนงคราญ  เนอืยทอง5. 10
  6340105106  นางสาวนสิา  รัตนสคุนธ์6. 10
  6340105107  นางสาวเพ็ญนภา  เดชยศ7. 10
  6340105108  นายภาณพุงศ์  ศรีเทพอุบล8. 10
  6340105109  นางสาวมุตฐิตา  วงัสดีี9. 10
  6340105110  นางสาวรสริน  มูลภูเขียว10. 10
  6340105111  นายราชัน  รอดแสน11. 10
  6340105112  นางสาวรุ่งอรุณ  หงษาวงษ์12. 10
  6340105113  นายเรืองศักดิ์  คาํสกุ13. 10
  6340105114  นางสาววรรณพร  ลนุพงษ์14. 10
  6340105115  นางสาววชัรีภรณ ์ ปงคาํลอื15. 10
  6340105116  นางสาววภิาดา  โชคบณัฑติ16. 10
  6340105117  นายวรีพงษ ์ ผมทอง17. 10
  6340105118  นายศิวกร  งานไว18. 10
  6340105119  นายศิวชั  กันหาเขียว19. 10
  6340105120  นางสาวสกุัญญา  ทา้วพิณ20. 10
  6340105121  นางสาวสชุานชุ  รุ่งโรจน์21. 10
  6340105122  นางสาวสณุสิา  เช้ือในเขา22. 10
  6340105123  นางสาวสดุารัตน ์ ศรีชะอ่อน23. 10
  6340105124  นายสทุธิพงษ ์ คงสวรรค์24. 10
  6340105125  นางสาวสภุาวดี  ฮาดกัญญา25. 10
  6340105126  นายสรุยุทธ  ลานนท์26. 10
  6340105127  นางสาวอภิญญา  สอนนอ้ย27. 10
  6340105128  นางสาวอภิญญา  สากองสี28. 10
  6340105129  นางสาวอรอุมา  แสนฤดี29. 10
  6340105130  นางสาวอินทริาภรณ ์ บวัระภา30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 2



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6307

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา สังคมศกึษา
อาจารยท่ี์ปรกึษา 6000013 : อ.ธีระวฒัน์  แสนค า

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340110101  นางสาวกนกพร  แถลงกัณฑ์1. 10
  6340110102  นางสาวกฤติน ี ภูวงษ์2. 10
  6340110103  นางสาวโกมลชนก  มูลตรีภักดี3. 10
  6340110104  นายชาญชล  ศิลารักษ์4. 10
  6340110105  นางสาวณฏัฐพร  นามกิง่5. 10
  6340110106  นางสาวณฐัณชิา  ยนสาํอาง6. 10
  6340110107  นายตะวนั  กงพลี7. 10
  6340110108  นายทกัษด์นยั  บญุหนา8. 10
  6340110109  นางสาวธัญจิรา  สโุข9. 10
  6340110110  นางสาวนนทธ์ิยา  ชินอ้วน10. 10
  6340110111  นางสาวนทัธ์หทยั  มาดี11. 10
  6340110112  นางสาวนนัทวนั  ราชจันทร์คาํ12. 10
  6340110113  นางสาวปยิดา  กุลาอิม่13. 10
  6340110114  นางสาวพรรพศา  จําปาแดง14. 10
  6340110115  นายพัทธดนย์  จินดากัน15. 10
  6340110116  นายพันธสญัญา  แก้วเข้ม16. 10
  6340110117  นางสาวเพ็ญนภา  สริุยันต์17. 10
  6340110118  นายมงคล  พันทะบวัศรี18. 10
  6340110119  นางสาวเมธาวดี  เนาวเพ็ชร์19. 10
  6340110120  นายวงศกร  มหามณี20. 10
  6340110121  นางสาววภิาดา  คาํยิง่21. 10
  6340110122  นางสาวศศินนัท ์ พันธ์สอน22. 10
  6340110123  นายศิริชัย  พุ่มแก้ว23. 10
  6340110124  นายสนธยา  ธรรมมามนต์24. 10
  6340110125  นางสาวสริิยากร  วจันสนุทร25. 10
  6340110126  นางสาวสพุรรษา  ประเสริฐสงัข์26. 10
  6340110128  นายอัครเดช  วเิศษสยั27. 10
  6340110129  นางสาวอัญมณ ี คาํโสภา28. 10
  6340110130  นางสาวอารยา  นาสมตรึก29. 10
  6340110131  นางสาวนฐัวดี  สขุันต์30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 3



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6308

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา สังคมศกึษา
อาจารยท่ี์ปรกึษา 307002 : ผศ.บุญวฒัน์  บุญทะวงศ์

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340110201  นางสาวกรณศิ  บตุรโยจันโท1. 10
  6340110202  นางสาวกัญญารัตน ์ หงสระคู2. 10
  6340110203  นางสาวชัญญานชุ  งามสมบตัิ3. 10
  6340110204  นางสาวฐิติญาพร  สวุกรณ์4. 10
  6340110205  นางสาวณฏัฐา  พุทธมาตย์5. 10
  6340110206  นายณฐัพงษ ์ ดวงจันทร์6. 10
  6340110207  นายไตรภพ  เจริญเกียรติ7. 10
  6340110208  นางสาวทพิวรรณ  ศรีนวล8. 10
  6340110209  นางสาวธิญาดา  ชุมพล9. 10
  6340110210  นายนฐัวฒุ ิ แสนโชติ10. 10
  6340110211  นางสาวนนัทนา  ยํากา11. 10
  6340110212  นางสาวนภิาศิริ  บรูณจินดา12. 10
  6340110213  นายพงศ์ปณต  พงศ์พิริยะจิต13. 10
  6340110214  นายพัฒนพงศ์  ภักดี14. 10
  6340110215  นายพันธวชั  พันพรม15. 10
  6340110216  นางสาวพิยดา  กาฬพันธ์16. 10
  6340110217  นางสาวภาณณิ ี ทองผา17. 10
  6340110218  นางสาวมานติา  ชนาชน18. 10
  6340110219  นางสาวรุ้งฤดี  ลาดฟุ้ง19. 10
  6340110220  นายวาธิต  ภูพาดหนิ20. 10
  6340110221  นายศรัณยู  กรรณลา21. 10
  6340110222  นางสาวศศิมา  มูลถวลิย์22. 10
  6340110223  นางสาวศุภลกัษณ ์ ภูสถาน23. 10
  6340110224  นายสหราช  สเีกิง้24. 10
  6340110225  นางสาวสจิุตรา  บญุมานาง25. 10
  6340110226  นางสาวอรทยั  ลอ้มสงูเนนิ26. 10
  6340110227  นางสาวอรัญญา  มีลาภพูนผล27. 10
  6340110228  นายอัครพนธ์  มุงคาํภา28. 10
  6340110229  นางสาวอาภัสรา  สะดาแนน29. 10
  6340110230  นางสาวอารียา  สดีาํ30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 4



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6320

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา ศลิปศกึษา
อาจารยท่ี์ปรกึษา 700382 : ผศ.ภัทรพงษ ์ ไชยเชษฐ์

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340120101  นางสาวกนกวรรณ  ศิริกัน1. 10
  6340120102  นายกฤษฎา  โภคาสขุ2. 10
  6340120103  นางสาวขวญัฤทยั  เมืองชา3. 10
  6340120104  นางสาวเขมิกา  กัสโป4. 10
  6340120105  นายจักรพันธ์  จันทร์สา5. 10
  6340120106  นายจักรวฒัน ์ แก้วเกษศรี6. 10
  6340120107  นางสาวจุฑามาศ  ปานขาว7. 10
  6340120108  นางสาวชลติา  ศรีบริุนทร์8. 10
  6340120109  นายดนพุร  ชาววาปี9. 10
  6340120110  นางสาวทพิากร  ไชยเดช10. 10
  6340120112  นายพลายงาม  ทนโนนแดง11. 10
  6340120113  นางสาวพุทธวรรณ  จันลา12. 10
  6340120114  นางสาวแพรวา  บตุรวงัค์13. 10
  6340120115  นางสาวภัทรวรรณ  พลซา14. 10
  6340120116  นายยุทธศักดิ์  นลิรักษา15. 10
  6340120117  นางสาวรัชน ี ยศสธุรรม16. 10
  6340120118  นายวราเทพ  แควน้นอ้ย17. 10
  6340120119  นางสาววารุณ ี ไพศูนย์18. 10
  6340120120  นายวชิชกุล  ธาตุชัย19. 10
  6340120121  นายวรีวฒัน ์ ทาดา20. 10
  6340120122  นายศุภกรณ ์ พละดร21. 10
  6340120123  นางสาวสายชล  ญาติปราโมทย์22. 10
  6340120124  นางสาวสธุาศิณ ี ธรรมชา23. 10
  6340120125  นางสาวสนุสิา  หมอแพทย์24. 10
  6340120126  นางสาวอคิราห ์ หนเูวยีง25. 10
  6340120127  นายอภิเดช  บญุธรรม26. 10
  6340120128  นางสาวอรอุมา  กุลยะ27. 10
  6340120129  นางสาวอัยลกัษณ ์ คาํดี28. 10
  6340120130  นางสาวสดุารัตน ์ ดาสวา่ง29. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 5



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6311

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา เคมี
อาจารยท่ี์ปรกึษา 202011 : ผศ.กิตติพงษ ์ ชูจิตร

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340141103  นางสาวชลดา  ขวญัหลาย1. 10
  6340141105  นางสาวนริมล  บตุรศิริ2. 10
  6340141106  นางสาวปภัสรา  ขึ้นภูเขียว3. 10
  6340141107  นายพงศภัค  โสภารักษ์4. 10
  6340141108  นางสาวรวสิรา  หมุแพง5. 10
  6340141109  นางสาววศาศิลป ์ บวับานบตุร6. 10
  6340141110  นางสาววริาวรรณ  พันเงิน7. 10
  6340141111  นางสาวศศิธร  มงคล8. 10
  6340141112  นางสาวศิริลกัษณ ์ ดาศักดิ์9. 10
  6340141113  นายศิริวฒัน ์ ศรีบญุเรือง10. 10
  6340141114  นางสาวสกุลทพิย์  สริุนทร์11. 10
  6340141115  นางสาวสดุารัตน ์ สอนพรหม12. 10
  6340141116  นางสาวสริุษา  นาราศรี13. 10
  6340141117  นายยุทธนา  อํามะลา14. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 6



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6312

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา ชีววทิยา
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5500208 : อ.พรชนก  บุญลับ

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340142101  นางสาวกฤชกรณ ์ เจริญรักษ์1. 10
  6340142102  นางสาวกฤตติกา  วงศ์ลา2. 10
  6340142103  นางสาวกิตติมา  ฝา่ยขันธ์3. 10
  6340142104  นางสาวจิราภรณ ์ ปจัฉมิ4. 10
  6340142105  นางสาวชฎาพร  เสริฐศรี5. 10
  6340142106  นายชาญชล  สารมะโน6. 10
  6340142107  นางสาวณฐัสรุางค์  อ่องไล่7. 10
  6340142108  นางสาวณชิาพัชร์  กุศลคุ้ม8. 10
  6340142109  นางสาวทศัวรรณ  เพ่ิมพูล9. 10
  6340142110  นางสาวทพิาภรณ ์ เหลาทอง10. 10
  6340142111  นางสาวนภัสกร  ไพศูนย์11. 10
  6340142112  นางสาวนรินทร  ภูสถาน12. 10
  6340142113  นางสาวนศิารัตน ์ เประกันยา13. 10
  6340142114  นางสาวเบญจมาภรณ ์ กรมทอง14. 10
  6340142115  นายปรีชา  บรูพางกุร15. 10
  6340142117  นางสาวปวณีา  หรัิญโท16. 10
  6340142118  นางสาวพัชรินทร์  ศรีด้วง17. 10
  6340142119  นางสาวพัชอร  แก้วเกษศรี18. 10
  6340142120  นางสาวเพ็ญนภา  อุบปญัญาคาํ19. 10
  6340142121  นายภัทรพงศ์  แข็งแรง20. 10
  6340142122  นางสาวภิญญดา  สมภาร21. 10
  6340142123  นางสาววราภรณ ์ พรมภักดี22. 10
  6340142124  นางสาววรีดา  แซ่ตั้ง23. 10
  6340142125  นางสาวศรีประภา  บงัศรี24. 10
  6340142126  นางสาวศศิธร  วงษเ์พชร25. 10
  6340142127  นางสาวศิริวมิล  พิมพ์สมิ26. 10
  6340142128  นางสาวสกุฤตา  แผงสี27. 10
  6340142129  นางสาวอรพรรณ  แสนหาสิว้28. 10
  6340142130  นางสาวอาทติยา  พางาม29. 10
  6340142131  นางสาวนวลละออ  หาฝา่ยเหนอื30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 7



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6313

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา ฟสิิกส์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 201005 : ผศ.ดร.สุรจิตร ์ พระเมือง

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340143101  นายกันต์รพี  จีระพรพันธ์1. 10
  6340143102  นางสาวเก็จมณ ี บผุู2. 10
  6340143103  นางสาวเกวลนิ  คาํโกแก้ว3. 10
  6340143104  นางสาวเกศสดุา  มูลตรีภักดี4. 10
  6340143105  นายจิรโชติ  ใจช่ืน5. 10
  6340143106  นางสาวจิรารัตน ์ รัตติยา6. 10
  6340143107  นายณภัทร  ตรงประสทิธิ์7. 10
  6340143108  นางสาวถิรพร  โพสยีา8. 10
  6340143109  นายนติิภูมิ  นนทะภา9. 10
  6340143110  นางสาวบงัอร  อ่อนหวาน10. 10
  6340143111  นางสาวเปรมวดี  สายพรม11. 10
  6340143113  นายพลฤทธิ์  ถุนารินทร์12. 10
  6340143115  นางสาวภัครมัย  ตันไชย์13. 10
  6340143116  นายภานวุฒัน ์ นาราษฎร์14. 10
  6340143117  นายรัชชานนท ์ สะทา้นบวั15. 10
  6340143118  นางสาววรัญญตุา  นามกอง16. 10
  6340143119  นางสาววาสรีุ  โวลา17. 10
  6340143120  นางสาววมิาลา  เพียวงษ์18. 10
  6340143122  นางสาวศศิวมิล  เปทา19. 10
  6340143123  นายศักดา  แสงศรี20. 10
  6340143124  นางสาวศิริรัตน ์ นครโสภา21. 10
  6340143125  นางสาวสธุิรัตน ์ หนองฝัน้22. 10
  6340143126  นางสาวอรุณรัตน ์ หนิปู่เปี้ย23. 10
  6340143127  นายเอกราช  ราชหุน่24. 10
  6340143128  นายสรุสทิธิ์  อุตระผวิ25. 10
  6340143129  นางสาวสวุรรณ ี ฮะเอีย๋น26. 10
  6340143130  นางสาววฒัชะญา  ศรีบริุนทร์27. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 8



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6314

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา คอมพิวเตอรศ์กึษา
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5500213 : อ.อรนงค์  บุเกตุ

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340144101  นายก่อกฤษณ ์ กรมทอง1. 10
  6340144102  นายเกรียงไกร  มูลอุทก2. 10
  6340144103  นายจารุพิชญ ์ แสงมะโน3. 10
  6340144104  นางสาวจุฬารินทร์  อุน่เรือน4. 10
  6340144105  นายชาญชนะ  เสริฐศรี5. 10
  6340144106  นางสาวณฐัสดุา  สวุรกิม6. 10
  6340144107  นายตะวนั  แนวถาวร7. 10
  6340144108  นายทศวาชิน  บงัศรี8. 10
  6340144109  นายธนพร  ยศปญัญา9. 10
  6340144110  นายธีรภัทร  สอนออน10. 10
  6340144111  นางสาวนติยา  ภูจําปี11. 10
  6340144112  นายพงศธร  ละตา12. 10
  6340144113  นายพัฒณพงษ ์ หม่ืนภักดี13. 10
  6340144114  นายพีระพัฒน ์ อุทธบรูณ์14. 10
  6340144115  นายภุชงค์  ขวญัชอบ15. 10
  6340144116  นายรัตนชาติ  ขันวชัิย16. 10
  6340144117  นายวรพล  พิมพ์สารี17. 10
  6340144118  นายวศัพล  โพธิ์ศรี18. 10
  6340144119  นายวริิทธิ์พล  แก้วดวงจันทร์19. 10
  6340144120  นายศิวะวงศ์  สงิหล์า20. 10
  6340144121  นางสาวสวติตา  ทบัแปลง21. 10
  6340144122  นางสาวสนุษิา  ทอกไข22. 10
  6340144123  นายเสฎฐวฒุ ิ สขุเกษม23. 10
  6340144124  นายอนนัต์  สารวงษ์24. 10
  6340144125  นายอภิสทิธิ์  สอนสอาด25. 10
  6340144126  นางสาวอัญชล ี มณศีรี26. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 9



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6315

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา คอมพิวเตอรศ์กึษา
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5500212 : อ.ธนกร  สายปัญญา

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340144201  นางสาวกัญญารัตน ์ วรรณชัย1. 10
  6340144202  นายเกียรติศักดิ์  สอนพรม2. 10
  6340144203  นายจิรเมธ  ผานาค3. 10
  6340144204  นายชนาธิป  สวุรรณคาํ4. 10
  6340144205  นายณชัพล  ช้างหวัหนา้5. 10
  6340144206  นายตะวนั  กองพลศรีสริิ6. 10
  6340144207  นายถนอม  ชัชวาลย์7. 10
  6340144208  นายเทยีนชัย  บา้นเปา้8. 10
  6340144209  นายธีรดนย์  ภูคัสมาส9. 10
  6340144210  นางสาวนคนนัทน ์ บตุรวไิล10. 10
  6340144211  นายปใีหม่  รอดไทย11. 10
  6340144212  นายพงศ์พิพัฒน ์ พรมโคตร12. 10
  6340144213  นายพิทกัศิลป ์ หา้วจันทกึ13. 10
  6340144214  นายภิญโญ  พิมพ์สวสัดิ์14. 10
  6340144216  นางสาววรกานต์  โมงขุนทด15. 10
  6340144217  นางสาววรัญญา  ดาหอม16. 10
  6340144218  นางสาววภิาวดี  สงิหรั์กษ์17. 10
  6340144219  นายวรีภัทร  อําคา18. 10
  6340144220  นายศุภวชิญ ์ ปญัญา19. 10
  6340144221  นางสาวสทุธิดา  แก้วมาตร20. 10
  6340144222  นางสาวสภุิญญา  สมบตัิหา21. 10
  6340144223  นายอดิศร  ไทยขยัน22. 10
  6340144224  นายอนกุิจ  ใจมนต์23. 10
  6340144225  นางสาวอรัญญา  สมบตัิพรม24. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 10



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6323

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา อุตสาหกรรมศลิป์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 507001 : ผศ.อุดมพล  นาอุดม

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340170101  นางสาวกัญญานฐั  แสนสวุรรณดี1. 10
  6340170102  นางสาวกัญฑมิา  ใจงาม2. 10
  6340170103  นางสาวชลติา  ก้อนจินดา3. 10
  6340170104  นายฐิติกร  แก้วษา4. 10
  6340170105  นายฐิติกรณ ์ บวับานบตุร5. 10
  6340170106  นายณฐัวฒุ ิ สพุรหมอินทร์6. 10
  6340170107  นางสาวเณศรา  ชมแก้ว7. 10
  6340170108  นายตะวนั  สบีตุรา8. 10
  6340170109  นายธนรักษ ์ จิตแสวง9. 10
  6340170110  นางสาวปวณีา  ศรีบริุนทร์10. 10
  6340170111  นางสาวพิมพ์พร  พรมชาติ11. 10
  6340170112  นายลทัธพล  สาํฤทธิ์ริน12. 10
  6340170113  นางสาววริศรา  พุทธาผา13. 10
  6340170114  นายอาธิป  เทยีมปาน14. 10
  6340170115  นายอิทธิพล  ไชยหาร15. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 11



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6301

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา การศกึษาปฐมวยั
อาจารยท่ี์ปรกึษา 107004 : ผศ.ดร.วชัรยี ์ รว่มคิด

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340186101  นางสาวกนกพร  วงษล์า1. 10
  6340186102  นางสาวกัลญาณ ี ทวแีก้ว2. 10
  6340186103  นายเกียรติศักดิ์  พรหมเพชร3. 10
  6340186105  นางสาวจิรวดี  ซ่อนนอก4. 10
  6340186106  นางสาวจีรวดี  ศิริลา้5. 10
  6340186107  นางสาวณฐัธิดา  นนทมุ์ติ6. 10
  6340186109  นางสาวธัญญรัตม์  คันนู7. 10
  6340186110  นางสาวธิติมา  เสวสิทิธิ์8. 10
  6340186111  นางสาวนชุจรินทร์  เสเล9. 10
  6340186112  นางสาวปนดัดา  สขุบวั10. 10
  6340186113  นางสาวปยิพร  วงัคีรี11. 10
  6340186114  นางสาวพรพิมล  สาระมโน12. 10
  6340186115  นางสาวพิชญาพร  คาํประทมุ13. 10
  6340186116  นางสาวภัชราภา  ปญัญาดี14. 10
  6340186117  นางสาวมาริษา  สวุรรณสนธิ์15. 10
  6340186118  นางสาวรวสิรา  ไชยศรี16. 10
  6340186119  นางสาวลดัดา  บตุรนาม17. 10
  6340186120  นางสาววรรณนสิา  มุลที18. 10
  6340186121  นางสาวศิริยากร  เหลาลนุ19. 10
  6340186122  นางสาวศุจิตรตรา  โชติชัย20. 10
  6340186123  นางสาวสนิจัย  โสดา21. 10
  6340186124  นางสาวสริิวมิล  เกตุเขียว22. 10
  6340186125  นางสาวสพุรรณกิา  ลาลู่23. 10
  6340186126  นางสาวสพุรรษา  ศรีรักษา24. 10
  6340186127  นางสาวสภุาภรณ ์ วงัคีรี25. 10
  6340186128  นางสาวเสาวคนธ์  สชีมภู26. 10
  6340186129  นายอดิศักดิ์  สวุรรณคาํ27. 10
  6340186130  นางสาวอรอุมา  โคจํานงค์28. 10
  6340186131  นางสาวอัมภิกา  ศิริสทุธ์29. 10
  6340186132  นางสาวอารีญา  พรมมาสทิธิ์30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 12



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6302

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา การศกึษาปฐมวยั
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5400111 : อ.ฉตัรวไิล  สุรนิทรช์มพู

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340186201  นางสาวกมลพรรณ  บวัศรี1. 10
  6340186202  นางสาวเกศรินทร์  ปิ่นทอง2. 10
  6340186203  นางสาวจิราธิวฒัน ์ มนต์คาถา3. 10
  6340186204  นางสาวจุฬารัตน ์ สายนะลา4. 10
  6340186205  นางสาวดารารัศมี  แก้วมาตย์5. 10
  6340186207  นางสาวธันยาภรณ ์ ศรีเชียงหวาง6. 10
  6340186208  นางสาวนศิามน  เพียอินทร์7. 10
  6340186209  นางสาวบงัอร  ชุนสาย8. 10
  6340186210  นางสาวปยุตา  วงศ์ภูเวช9. 10
  6340186211  นางสาวปยิศิริ  รกชัฎ10. 10
  6340186212  นางสาวพัชรินทร์  วงัคีรี11. 10
  6340186213  นางสาวพิมผกา  ดาหอม12. 10
  6340186214  นางสาวมันฑนา  ศรีลาหอ้ย13. 10
  6340186215  นางสาวมินตรา  ถมมา14. 10
  6340186216  นางสาวรุ่งอรุณ  ไชยหาญ15. 10
  6340186217  นางสาววนสันนัท ์ อินทะพุฒ16. 10
  6340186218  นางสาววชัรินทร์  เพียแก่น17. 10
  6340186219  นายวศิรุต  ราชโยธา18. 10
  6340186220  นางสาวศศิธร  วรรณไชย19. 10
  6340186221  นางสาวศิริรัตน ์ ศรีกุลวงษ์20. 10
  6340186222  นางสาวสตรีรัตน ์ อาภรณ์21. 10
  6340186223  นางสาวสริิยาภรณ ์ ชัยศิริ22. 10
  6340186224  นางสาวสกุัญญา  ขําดี23. 10
  6340186225  นางสาวสพุรรณ ี วาลมนตรี24. 10
  6340186226  นางสาวสพิุชชา  แสนแก้ว25. 10
  6340186227  นางสาวสรีุย์วรรณ  สทิธิวงศ์26. 10
  6340186228  นางสาวเสาวลกัษณ ์ มีทรัพย์27. 10
  6340186229  นางสาวอภัสชา  ฦาชา28. 10
  6340186230  นางสาวอรอุมา  นนยะโส29. 10
  6340186231  นายปรมัตถ์  สาวยิะ30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 13



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6324

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา การประถมศกึษา
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5400126 : อ.รุง่รตัน์  มาไทย

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340188101  นางสาวกมลธิดา  ประทมุวงษ์1. 10
  6340188102  นางสาวกมลรัตน ์ งอยภูธร2. 10
  6340188103  นางสาวกษมา  ศรีชัยภูมิ3. 10
  6340188104  นางสาวกาญจนา  ขารพิษ4. 10
  6340188105  นางสาวกาญจนา  โสประดิษฐ5. 10
  6340188106  นางสาวจันทร์เพ็ญ  มีสาํโรง6. 10
  6340188107  นางสาวจิตลดา  คาํมา7. 10
  6340188108  นางสาวจุฑามาศ  มนต์ไธสง8. 10
  6340188109  นายเจริญชัย  ประกิง่9. 10
  6340188110  นางสาวชลธิชา  สอนนอก10. 10
  6340188111  นายชัชวาลย์  จันทะแก้ว11. 10
  6340188112  นางสาวณชัชา  โปร่งสนัเทยีะ12. 10
  6340188113  นายณฐักิตติ์  หลนิภู13. 10
  6340188114  นางสาวธัญชนก  แก้วบตุรดี14. 10
  6340188115  นางสาวธิษณามดี  นนทะคาํจันทร์15. 10
  6340188116  นางสาวปรารถนา  สแีสง16. 10
  6340188117  นางสาวผสุดี  หวงัเหนีย่วกลาง17. 10
  6340188118  นางสาวพรวมิล  พายับ18. 10
  6340188119  นางสาวพัชรินทร์  แปลงแดง19. 10
  6340188120  นางสาวพันธษา  เชนตะคุ20. 10
  6340188121  นางสาวพันธิสา  เทพโสดา21. 10
  6340188122  นางสาวยศระว ี บรุานอก22. 10
  6340188123  นางสาวรุ่งนภา  ไกยะฝา่ย23. 10
  6340188124  นางสาววริยา  กาวน24. 10
  6340188125  นางสาวศริตา  หนองระสาน25. 10
  6340188126  นางสาวศิริวรรณ  วสิาระพันธ์26. 10
  6340188127  นางสาวสธุิดา  วงัคีรี27. 10
  6340188128  นางสาวสเุมธิณ ี ตรงดี28. 10
  6340188129  นางสาวสวุนนัท ์ สงิหรั์กษ์29. 10
  6340188130  นางสาวอรนภา  พิมพ์เสนา30. 10
  6340188131  นางสาวอริสา  ประกอบผล31. 10
  6340188132  นางสาวอัณศยา  คาํจันทร์32. 10
  6340188133  นางสาวอุมาวรรณ  โถชัยคาํ33. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 14



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6318

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา พลศกึษา
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5400240 : อ.กวนิ  บุญประโคน

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340189101  นายกมล  อยูท่น1. 10
  6340189102  นายกิตติ์นาคินทร์  พรหมหาราช2. 10
  6340189103  นายกิตติพันธุ์  กันหาปอ้ง3. 10
  6340189104  นายจักรกฤษณ ์ วเิศษ4. 10
  6340189105  นายจีระศักดิ์  คาํทอง5. 10
  6340189106  นายเจษฎาภรณ ์ สมิอ่อน6. 10
  6340189107  นายชัยพร  พรรณาขา7. 10
  6340189108  นายธนพล  ม่วงจําปา8. 10
  6340189109  นางสาวธัญรดา  สนทาธร9. 10
  6340189110  นายธีรพงศ์  บตุรดีไชย10. 10
  6340189111  นายนพกร  แซ่ทา้ว11. 10
  6340189112  นางสาวเบญจพร  พิทกัษศ์ิลป์12. 10
  6340189113  นายปยิะมงคล  เขตมนตรี13. 10
  6340189114  นายพันธกานต์  โพนสงิห์14. 10
  6340189115  นางสาวภัทราวดี  อุตระพรม15. 10
  6340189116  นายภานวุฒัน ์ นนทโคตร16. 10
  6340189117  นายภูริวตัร  มาลาศรีตะ17. 10
  6340189118  นายรัฐศาสตร์  เกิดสทีอง18. 10
  6340189119  นางสาววนดิา  หม่ืนนะ19. 10
  6340189122  นางสาววลัยา  เผา่มงคุณ20. 10
  6340189123  นางสาวสนินีาฏ  วงัคีรี21. 10
  6340189124  นายสทุธิชา  พาภักดี22. 10
  6340189125  นางสาวสภุารัตน ์ วนัทองสขุ23. 10
  6340189126  นายอธิปตัย์  หงษา24. 10
  6340189127  นายอนภุัทร  วงษล์า25. 10
  6340189128  นายอภิวฒัน ์ ปรีเปรม26. 10
  6340189129  นายอรรถพร  จันทะคุณ27. 10
  6340189130  นายอัครพันธ์  อมาตยกุล28. 10
  6340189131  นางสาวอินทริา  สารมะโน29. 10
  6340189132  นายเอกภูมิ  เปานาเรียง30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 15



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6319

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา พลศกึษา
อาจารยท่ี์ปรกึษา 700445 : อ.ศภุกร  โกมาสถติย์

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340189201  นายกิตติชัย  นามเสนา1. 10
  6340189202  นายกิตติพงษ ์ มงคลวจัน์2. 10
  6340189203  นายขจรศักดิ์  บวัพล3. 10
  6340189204  นายจิตติพัฒน ์ สจัีนดา4. 10
  6340189205  นางสาวเจนจิรา  หมอแพทย์5. 10
  6340189206  นายชนาธิป  ชมภูทอง6. 10
  6340189207  นายณฐัพงศ์  แก้วศรีเปลง่7. 10
  6340189209  นายธนกฤต  สวยงาม8. 10
  6340189210  นางสาวธัญญาลกัษณ ์ มัครมย์9. 10
  6340189211  นางสาวธิติมาพร  วงศ์พรม10. 10
  6340189212  นายธีรศักดิ์  คันที11. 10
  6340189213  นางสาวนริณ ี เข็มขาว12. 10
  6340189214  นายปณชัย  ทมุสงคราม13. 10
  6340189215  นายพชร  คาํเพชรดี14. 10
  6340189216  นายพีรพัฒน ์ ไตรรัตน์15. 10
  6340189217  นายภานพุงศ์  หนคูง16. 10
  6340189218  นายภีรภัทร  ทองคาํภา17. 10
  6340189219  นายยศธร  พระแสงแก้ว18. 10
  6340189220  นางสาววนดิา  ชัยศรี19. 10
  6340189221  นางสาววรรณวมิล  วรรณชัย20. 10
  6340189222  นายวรุิฬห ์ ไชยคิรินทร์21. 10
  6340189223  นางสาวสริิภา  ตัญญะภักดิ์22. 10
  6340189224  นางสาวสภุารัตน ์ วนัเต็ม23. 10
  6340189225  นายสริุยา  สวดสม24. 10
  6340189226  นายอนชุา  ชมสาํราญ25. 10
  6340189227  นายอนวุฒัน ์ แย้มเรณู26. 10
  6340189228  นายอภิวฒัน ์ มูลสวุรรณ27. 10
  6340189229  นายอรรถพันธ์  หม่ืนอภัย28. 10
  6340189230  นางสาวอาฐิติญา  รัตนะโช29. 10
  6340189231  นายวโรดม  พิมพ์สงิห์30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 16



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6316

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา คณติศาสตร์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5600045 : อ.ประวณีนุ์ช  วสุอนันต์กุล

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340140101  นางสาวกนกพร  ละตา1. 10
  6340140103  นายกฤติทศัน ์ เอกทศัน์2. 10
  6340140105  นายเกียรติศักดิ์  คาํบวัพา3. 10
  6340140106  นายคณศิร  เสริมทรัพย์4. 10
  6340140107  นางสาวจุไรรัตน ์ นนทะโคตร5. 10
  6340140109  นางสาวชนาภรณ ์ ฮวดสี6. 10
  6340140110  นายชาติกฤษฎา  หาญประชุม7. 10
  6340140112  นายณฏัฐนนัท ์ รันจัตุรัส8. 10
  6340140114  นางสาวนลพรรณ  พิมคีรี9. 10
  6340140115  นางสาวนชิกานต์  สร้อยสน10. 10
  6340140116  นางสาวนภิาพร  ชาวนาแปน11. 10
  6340140118  นางสาวปรียามาศ  สขุศรี12. 10
  6340140119  นายปยิะณฐั  แก้วหาญ13. 10
  6340140120  นางสาวพลอยนภา  คงสขุโข14. 10
  6340140121  นางสาวพูลพิน  พูลพรม15. 10
  6340140122  นางสาวภัทรภร  ยอดพันธ์16. 10
  6340140123  นางสาวรสติา  ชาวดร17. 10
  6340140124  นางสาวลลติา  จําปาบรีุ18. 10
  6340140125  นายวรากร  หวานนอก19. 10
  6340140126  นายศุภกิตติ์  นสูหีา20. 10
  6340140127  นางสาวเสาวลกัษณ ์ เหตุเกษ21. 10
  6340140128  นายหสัวรรษ  จันทร์บตุรศรี22. 10
  6340140129  นายอมรเทพ  ปอ้มสวุรรณ23. 10
  6340140130  นางสาวอรัญญา  สารวงศ์24. 10
  6340140131  นายอัฐพร  หาหวย25. 10
  6340140132  นางสาวเอธิติ  รักษาราษฎร์26. 10
  6340140133  นางสาวนาํกมล  ราโคโชติ27. 10
  6340140134  นางสาวปนดัดา  ผริุจันทร์28. 10
  6340140135  นางสาวกนกพร  แก้งคาํ29. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 17



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6317

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา คณติศาสตร์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 6200010 : อ.วชัรพงษ ์ ราคาแพง

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340140201  นายกมล  พะไตรยะ1. 10
  6340140202  นางสาวกรวลยั  โกษาจันทร์2. 10
  6340140203  นางสาวกัญญาณ ี เพียภู3. 10
  6340140204  นายกิตติศักดิ์  ร่องบตุสี4. 10
  6340140205  นายเกียรติศักดิ์  นราพล5. 10
  6340140206  นางสาวจิราพร  กันหาลา6. 10
  6340140207  นายจีระศักดิ์  ศรีระวงค์7. 10
  6340140208  นางสาวจุฑามาศ  อ่อนทอง8. 10
  6340140209  นางสาวชนดิา  ทศไกร9. 10
  6340140210  นางสาวฐาติยากรณ ์ แพงคาํแหง10. 10
  6340140211  นางสาวณภัทร  บญุแสงศรี11. 10
  6340140212  นางสาวณฐัพร  อุน่ใจ12. 10
  6340140213  นายธนากร  ยงโสภา13. 10
  6340140214  นางสาวนนัทกิานต์  พิเคาะแนะ14. 10
  6340140215  นางสาวนติยา  พึบขุนทด15. 10
  6340140216  นางสาวเบญจธิดา  แสงศรีเรือง16. 10
  6340140218  นางสาวปยิวรรณ  มงคลนมิิตร17. 10
  6340140219  นายปยิะวตัร  ผวิศิริ18. 10
  6340140220  นายพุฒเิมศวร์  สาคร19. 10
  6340140221  นางสาวภัคจิรา  ศรีออน20. 10
  6340140222  นายภูผา  สมภาร21. 10
  6340140223  นายเริงฤทธิ์  พิมพ์คต22. 10
  6340140226  นางสาวสธุิดา  แก้วดวงดี23. 10
  6340140227  นางสาวหฤทยั  แก่นจันทร์24. 10
  6340140228  นายอภิสทิธิ์  บญุพามา25. 10
  6340140229  นางสาวอรอนงค์  วงัคีลี26. 10
  6340140230  นางสาวอังค์วรา  ปราบศัตรู27. 10
  6340140231  นางสาวจิดาภา  แซงวงษ์28. 10
  6340140232  นางสาวนนัทน์ภัส  ศรีสด29. 10
  6340140233  นางสาวนภิาพร  ทองประทบั30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 18



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6309

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา วทิยาศาสตรท่ั์วไป
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5500149 : อ.ปิยพร  วงศอ์นุ

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340148101  นางสาวกชกร  คาํโพธิ์1. 10
  6340148102  นายกฤษณพงศ์  โยวะ2. 10
  6340148103  นางสาวกิง่กาญจน ์ ตู้ภูมิ3. 10
  6340148104  นางสาวคีตภัทร์  ศรีคาํ4. 10
  6340148105  นางสาวจันทร์จิรา  ศรีสงคราม5. 10
  6340148106  นายเจษฎา  สาขา6. 10
  6340148107  นางสาวชลดา  เสีย่มแหลม7. 10
  6340148109  นางสาวฐาปณา  ขัดคาํ8. 10
  6340148110  นายฐิติภัทร  เฉยีงเหนอื9. 10
  6340148111  นางสาวธิดารัตน ์ เหลา่ประเสริฐ10. 10
  6340148112  นางสาวนริศรา  คาํชด11. 10
  6340148113  นางสาวนทัชมล  มูลกิตติ12. 10
  6340148114  นางสาวเบญจพร  มูลทรัพย์13. 10
  6340148115  นางสาวปนดัดา  ชัยวเิศษ14. 10
  6340148116  นางสาวพรรณนภิา  คาํมานติย์15. 10
  6340148117  นางสาวเพียงฤทยั  กันยะวงค์หา16. 10
  6340148118  นางสาวมินทร์วดี  แกนภูเขียว17. 10
  6340148119  นางสาวรัตนาพร  ปริโย18. 10
  6340148120  นางสาววชิกา  ราคาแพง19. 10
  6340148121  นางสาววรัญญา  เชียงเสอื20. 10
  6340148123  นางสาวศิริประภา  พันธ์โพคา21. 10
  6340148124  นายศุภกร  นามนารี22. 10
  6340148125  นางสาวสพัุฒตรา  จันทะโคตร23. 10
  6340148126  นางสาวอนตัญา  อัปมระกา24. 10
  6340148127  นางสาวอมรรัตน ์ เวยีงนนท์25. 10
  6340148128  นางสาวอลนีา  แถวบญุมี26. 10
  6340148129  นางสาวอาภากร  สอลาํ27. 10
  6340148130  นางสาวอารีรัตน ์ จันทร์ประเสริฐ28. 10
  6340148131  นางสาวอิสราภรณ ์ สอนเต็ม29. 10
  6340148132  นางสาวจุรีพร  กลางนอก30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 19



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6310

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา วทิยาศาสตรท่ั์วไป
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5500149 : อ.ปิยพร  วงศอ์นุ

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340148201  นางสาวกฤติยา  ชุมพล1. 10
  6340148202  นางสาวกัลญาณ ี บดุดา2. 10
  6340148203  นางสาวกิตติญาพร  บตุรีสวุรรณ3. 10
  6340148204  นางสาวจันทกาญจน ์ จุลทศัน์4. 10
  6340148205  นางสาวจิตรา  แสนเมือง5. 10
  6340148206  นายชนกานต์  สาลลีาด6. 10
  6340148207  นางสาวชลทชิา  แพงสี7. 10
  6340148208  นายชัยวฒัน ์ สงูชัยภูมิ8. 10
  6340148209  นางสาวฐิติชญา  เสนามนตรี9. 10
  6340148210  นางสาวธิดารัตน ์ วงษา10. 10
  6340148211  นางสาวธิดาวรรณ  เทยีมทนั11. 10
  6340148212  นางสาวนลนินภิา  รัตนประเสริฐ12. 10
  6340148213  นางสาวนริาวลัย์  บาํรุงภักดี13. 10
  6340148214  นางสาวปนฐัดา  ทลูนนัตา14. 10
  6340148215  นายพนมศักดิ์  วรรณชัย15. 10
  6340148216  นางสาวพิตะวนั  แสนขัน16. 10
  6340148217  นายภูมินทร์  เหลาสพุะ17. 10
  6340148218  นางสาวรัชนกีร  พลทองสถิต18. 10
  6340148219  นางสาวรุ่งทพิย์  ชนะสะแบง19. 10
  6340148220  นางสาววรรณภา  กันหาปอ้ง20. 10
  6340148221  นางสาววาสนา  เมยมงคล21. 10
  6340148223  นางสาวศิริรัตน ์ ทะนานใจ22. 10
  6340148224  นางสาวสราวล ี ฮาดสม23. 10
  6340148225  นางสาวสวุชิาดา  แสงรัตน์24. 10
  6340148226  นางสาวอพิสมัย  อุไร25. 10
  6340148227  นางสาวอริสา  ผาจันทร์26. 10
  6340148228  นางสาวอาภัสรา  ศรีมงคล27. 10
  6340148229  นางสาวอาริษา  มากเวยีง28. 10
  6340148230  นางสาวอุมาภรณ ์ สมศรี29. 10
  6340148231  นางสาวปพิชญา  จันพิรักษ์30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 20



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6303

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา ภาษาอังกฤษ
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5700044 : อ.อัมราภรณ ์ หนูยอด

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340102101  นางสาวกนกพร  ทองรักษ์1. 10
  6340102102  นางสาวกรวรรณ  อุน่ทะยา2. 10
  6340102103  นางสาวครรธรส  ทมุชะ3. 10
  6340102104  นางสาวจันทร์ฉาย  มาตรคาํมี4. 10
  6340102105  นางสาวจิตรกัญญา  พิมพ์พันธุ์5. 10
  6340102106  นางสาวจีระนนัท ์ บวัระพันธ์6. 10
  6340102107  นางสาวจุฬาลกัษณ ์ ศรีจันทร์7. 10
  6340102108  นางสาวชมพูนชุ  พิกูลน้าํเทีย่ง8. 10
  6340102109  นายณฐันนท ์ สจุริต9. 10
  6340102110  นายตะวนั  พรมดี10. 10
  6340102111  นางสาวธนพร  เกตุพงษ์11. 10
  6340102112  นางสาวธัญลกัษณ ์ โคตรนารา12. 10
  6340102113  นางสาวธิดารัตน ์ กลิน่จันทร์13. 10
  6340102114  นายธีรภัทร์  สาํราญใจ14. 10
  6340102115  นายนครินทร์  ดิลกลาภ15. 10
  6340102116  นายนพรุจ  พรหมพันธุ์ใจ16. 10
  6340102117  นายนติิกร  นานอก17. 10
  6340102119  นางสาวเปรมมิษา  หลกัม่วง18. 10
  6340102120  นางสาวพรพรรณ  สวุรรณราช19. 10
  6340102121  นางสาวพลอยไพลนิ  ฮาดวเิศษ20. 10
  6340102122  นายพีรพัฒน ์ ประเสริฐสงั21. 10
  6340102124  นางสาววนดิา  ปางชาติ22. 10
  6340102125  นางสาวศรัญญา  ปิ่นคาํ23. 10
  6340102126  นายศุภกร  วบิลูย์กุล24. 10
  6340102127  นางสาวสธุาสณิยี์  รอบรู้25. 10
  6340102128  นางสาวสภุาวดี  นาคนนท์26. 10
  6340102129  นายอภิสทิธิ์  ขันชาลี27. 10
  6340102130  นางสาวอังคณา  อรรคนนัท์28. 10
  6340102131  นางสาวอุบลวรรณ  เจริญรุ่งเรือง29. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6304

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา ภาษาอังกฤษ
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5400152 : อ.ฐรณัภรณ ์ ธนานิธิกุลโรจน์

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340102201  นางสาวกมลวรรณ  ลอืหาญ1. 10
  6340102203  นางสาวกุลธิดา  พิลากอง2. 10
  6340102204  นางสาวกุลสตรี  พิลากอง3. 10
  6340102205  นางสาวจันทร์จิรา  ลแีก้ว4. 10
  6340102206  นางสาวจารุวรรณ  บญุสงค์5. 10
  6340102207  นายจิรทปีต์  ศรีวตัทานงั6. 10
  6340102208  นางสาวจุฑาพร  คงวชิานนท์7. 10
  6340102209  นายเจษฎากร  ชินระนาท8. 10
  6340102210  นายชินวตัร  เขียนศรีอ่อน9. 10
  6340102211  นางสาวณฐัวดี  สคีราม10. 10
  6340102212  นางสาวทองแท ้ คชโคตร11. 10
  6340102213  นายธอร์น  ชาวหา12. 10
  6340102214  นางสาวธันย์ชนก  สทีาสงัข์13. 10
  6340102215  นายนนทพรรณ  เข็มเพ็ชร์14. 10
  6340102216  นางสาวนรารัตน ์ โสภารักษ์15. 10
  6340102217  นางสาวปฏิณญากร  ปอ้มสวุรรณ16. 10
  6340102218  นางสาวประภัสสร  ประโพศรี17. 10
  6340102219  นายพงศ์พณชิ  วงัคีรี18. 10
  6340102220  นางสาวพรพิชา  นนัตะวงศ์19. 10
  6340102221  นางสาวพัชรพร  ทยุเวยีง20. 10
  6340102222  นางสาวแพรวนภา  ชัยสา21. 10
  6340102223  นายภูมินทร์  ภูขาว22. 10
  6340102224  นายวรีะพงษ ์ พงษส์ระพัง23. 10
  6340102225  นางสาวศรัญญา  พรมมาลา24. 10
  6340102226  นางสาวสกุัญญา  ชัยนาม25. 10
  6340102227  นางสาวสพัุตรา  พรมกูล26. 10
  6340102228  นายอภิรักษ ์ คุชนชุ27. 10
  6340102229  นางสาวอรอุมา  คาํติบ28. 10
  6340102230  นายอาชานนท ์ ถาวร29. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 22



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6305

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา ภาษาไทย
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5400232 : อ.ศริสุิดา  ธนาวาณชิยกูล

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340101101  นางสาวกัญญาณฐั  แก้วกํา1. 10
  6340101102  นางสาวจิรภิญญา  พาแพง2. 10
  6340101103  นางสาวจุรีรัตน ์ ศรีทมุ3. 10
  6340101104  นายชยางกูล  บญุมาตุ่น4. 10
  6340101105  นางสาวชลญัญา  จริตนอ้ม5. 10
  6340101106  นางสาวฐาปนยี์  บญุหลา้6. 10
  6340101107  นางสาวณฐักาญจ์  มาเวยีง7. 10
  6340101108  นายเทวา  ขวญัพัก8. 10
  6340101109  นางสาวนภัสกร  สงูทรง9. 10
  6340101110  นางสาวนพิาภรณ ์ เตชะผล10. 10
  6340101111  นางสาวประภาพร  สหีา11. 10
  6340101112  นางสาวปรียานชุ  สวุรรณโคตร12. 10
  6340101113  นางสาวปยิวรรณ  อริยะ13. 10
  6340101114  นางสาวพัชรี  ดอกไม้14. 10
  6340101115  นางสาวพิมพ์มาดา  ชัชวาลย์15. 10
  6340101116  นางสาวเพียงตะวนั  ประเสริฐสงัข์16. 10
  6340101118  นางสาวมัณฑติา  บวัเย็น17. 10
  6340101119  นางสาวมิลดา  เนตรรุ่ง18. 10
  6340101120  นางสาวรัญชิดา  นาวศิรี19. 10
  6340101121  นางสาวลดาวลัย์  หม่ืนแร่20. 10
  6340101122  นางสาววริญธร  หมอยา21. 10
  6340101123  นางสาววาสนา  หลวยจันทร์22. 10
  6340101124  นางสาววภิาดา  สนิแสง23. 10
  6340101125  นายวรีะวฒัน ์ ฆารสวา่ง24. 10
  6340101126  นางสาวศิรินญา  พานเงิน25. 10
  6340101127  นางสาวศิริพร  อาจสมดี26. 10
  6340101128  นางสาวสริิยากร  ซ่ือสตัย์27. 10
  6340101129  นางสาวสริุสา  บตุรพรม28. 10
  6340101130  นางสาวอาริยา  โยชนส์วุรรณ์29. 10
  6340101131  นางสาวอุษามณ ี จิตติมล30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 23



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ค.6306

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครศุาสตรบัณฑติ (ค.บ. 4 ป)ี
คณะ ครศุาสตร์

	สาขาวชิา ภาษาไทย
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5600064 : อ.กฤติกา  พรหมสาขา ณ สกลนคร

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340101201  นางสาวกาญจนา  วนัหากิจ1. 10
  6340101203  นางสาวจุฬาลกัษณ ์ โสภาภักดิ์2. 10
  6340101204  นางสาวชลลดา  ช่ืนชม3. 10
  6340101205  นายชัยณรงค์  ลาภไพศาล4. 10
  6340101206  นางสาวณฐภัทร  ทองอนงค์5. 10
  6340101207  นางสาวทศันยี์วรรณ  ศรีษะ6. 10
  6340101208  นางสาวธนพร  ผาสโุพธิ์7. 10
  6340101209  นางสาวนนัทฉตัร  มนตรี8. 10
  6340101210  นางสาวบญัชุณา  เอกพันธ์9. 10
  6340101211  นางสาวประภาวลัย์  ทรายทอง10. 10
  6340101212  นางสาวปิ่นพลอย  โสกันทตั11. 10
  6340101213  นางสาวปยิะดา  มงคลเขียว12. 10
  6340101214  นางสาวพิชญาภรณ ์ แก้วยาศรี13. 10
  6340101215  นางสาวพิมพ์วภิา  บงึใสย์14. 10
  6340101216  นางสาวพิยดา  พิชนะชน15. 10
  6340101217  นางสาวเพชรราภรณ ์ สนัหนงั16. 10
  6340101218  นางสาวมัลลกิา  นยัจรัญ17. 10
  6340101219  นางสาวโยธกา  จรหม่าน18. 10
  6340101220  นางสาวเรณภุา  นาสมโภชน์19. 10
  6340101221  นายวรวฒัน ์ บญุกอบ20. 10
  6340101222  นายวชัรากร  เรืองสขุ21. 10
  6340101223  นางสาววปิศัยา  สร้อยจันดา22. 10
  6340101224  นางสาววรัิลยา  ยศธิพานา23. 10
  6340101225  นางสาวศศิประภา  วรวงษ์24. 10
  6340101226  นางสาวศิริพร  ภูหวัเพ็ก25. 10
  6340101227  นางสาวศิริลกัษณค์ณา  คาํชา26. 10
  6340101228  นางสาวสพุรรษา  ธนะสตูร27. 10
  6340101229  นางสาวอฐิติยา  ทามี28. 10
  6340101230  นางสาวอุทมุพร  คาํจันทร์29. 10
  6340101231  นายวชัรพงษ ์ สวุรรณชาติ30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซํ้า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:43  หน้า 24


