
รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  วศ.6304

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ
คณะ เทคโนโลยอุีตสาหกรรม

	สาขาวชิา วศิวกรรมการผลิต
อาจารยท่ี์ปรกึษา 505007 : ผศ.ยทุธศลิป์  ชัยสิทธิ์

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6341102101  นางสาวกรรณกิาร์  ทาบญุเมือง1. 10
  6341102102  นางสาวชุติมา  โสดา2. 10
  6341102103  นายณฐัชนะ  มูลโต3. 10
  6341102104  นายธนานนท ์ สารมะโน4. 10
  6341102105  นายธีระพงษ ์ บรเพ็ชร5. 10
  6341102106  นายนวพล  ชัยจีน6. 10
  6341102107  นางสาวปภาวดี  ภิรมย์วงษ์7. 10
  6341102108  นายอมรเทพ  อินเทพมงคล8. 10
  6341102110  นางสาวอิสราภรณ ์ สนุทราวรัิตน์9. 10
  6341102111  นางสาวทพิวลัย์  สาบตุรดา10. 10
  6361102101  นายเกียรติพงศ์  อินสอน11. 10
  6361102102  นายเจษฎาภรณ ์ สารีแก้ว12. 10
  6361102103  นายธวชัชัย  ต้นพนม13. 10
  6361102104  นางสาวนนทยิา  แก้วสวุรรณ14. 10
  6361102105  นายสฤษฎ์พงศ์  บญุพรหม15. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,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:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:46  หน้า 1



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  วศ.6302

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ
คณะ เทคโนโลยอุีตสาหกรรม

	สาขาวชิา วศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 700361 : ผศ.ดร.กิตติศกัดิ ์ แสนประสิทธิ์

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6341103101  นายกฤษณะ  โพธิ์เงิน1. 10
  6341103102  นายจักรี  กลิน่หอม2. 10
  6341103103  นางสาวชลธิชา  มูลชาติ3. 10
  6341103105  นายณฐัพล  บญุชิต4. 10
  6341103106  นายณฐัวฒุ ิ แก้วตัน5. 10
  6341103107  นายธนพล  ถมมา6. 10
  6341103108  นายธนากร  พรหมรักษา7. 10
  6341103109  นายธัมษกรณ ์ พิมพ์หลอ่น8. 10
  6341103110  นายธีรยุทธ  แก้วสวุรรณ9. 10
  6341103111  นายนภัสกร  ชาติแพงตา10. 10
  6341103112  นายนทัธพงศ์  ค าเขียว11. 10
  6341103113  นายบณัฑติ  สายเช้ือ12. 10
  6341103115  นายภาสกร  ค าหนกั13. 10
  6341103116  นางสาวเมธวดี  ชาวสวย14. 10
  6341103117  นายวนัมงคล  ศรีอรรคจันทร์15. 10
  6341103118  นายศักดิ์ดา  พรหมพิมพ์กุล16. 10
  6341103119  นายศุภกฤษณ ์ วจิิตรปญัญา17. 10
  6341103120  นายสราวฒุ ิ อินผล18. 10
  6341103121  นายสทิธิเดช  สวุรรณวงษ์19. 10
  6341103122  นายอัจฉริยะ  ฟ้องเสยีง20. 10
  6341103123  นายอาทติย์  จันจอม21. 10
  6341103124  นายนายชนนิทร์  หลา้จันดี22. 10
  6341103125  นางสาวสกุสะหวนั  สลีาเพัด23. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,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:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:46  หน้า 2



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  วศ.6303T

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ
คณะ เทคโนโลยอุีตสาหกรรม

	สาขาวชิา วศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5400148 : ผศ.วฒุภิัทร  จ ารสัแนว

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 1/2565

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6361103101  นายกฤษฎา  แสงดี1. 10
  6361103102  นายกิตติพัฒน ์ ราชพัฒน์2. 10
  6361103103  นายจิตรภาณ ุ นามวงษ์3. 10
  6361103104  นายทวศีักดิ์  สนทิสตรี4. 10
  6361103105  นายธีรวฒัน ์ นาฬิกาวทิย์5. 10
  6361103106  นายนฐักิจ  ชัชวาลย์6. 10
  6361103107  นายสหรัฐ  เศษสวุรรณ์7. 10
  6361103109  นายอิสระ  มีแพง8. 10
  6361103110  นายสชุน  โพธิ์ปอ้ม9. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,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:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:46  หน้า 3



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ท.6301

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร เทคโนโลยบีัณฑติ
คณะ เทคโนโลยอุีตสาหกรรม

	สาขาวชิา เทคโนโลยโียธา
อาจารยท่ี์ปรกึษา 503001 : อ.โกเมนทร ์ พรอ้มจะบก

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340401101  นายกฤษฎา  ผวิสวสัดิ์1. 10
  6340401102  นางสาวจุฑารัตน ์ ไชยศรี2. 10
  6340401103  นางสาวณฐัชยา  ดวงตาเวยีง3. 10
  6340401104  นายธรรมธัช  ศรีนาค4. 10
  6340401105  นางสาวปยิพร  บญุโสภณ5. 10
  6340401106  นางสาวปยิะวรรณ  เจริญสมบตัิ6. 10
  6340401107  นายภาคภูมิ  ทยุเวยีง7. 10
  6340401108  นายวชัรพล  มาลา8. 10
  6340401109  นายวทิธวชั  แก้วศรีฟอง9. 10
  6340401110  นายวรุิฬห ์ ศรีทอง10. 10
  6340401111  นายสหรัฐ  ภูครองจิต11. 10
  6340401112  นายสหสัวรรษ  ตุ้ยศักดา12. 10
  6340401113  นางสาวสภุาพร  หลวงสี13. 10
  6340401114  นายสรุสทิธิ์  จิตต์ด ารงค์14. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,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:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:46  หน้า 4



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  วศ.6301

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ
คณะ เทคโนโลยอุีตสาหกรรม

	สาขาวชิา วศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5500151 : ผศ.ณฐัชัย  โปธิ

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6341101101  นายกรภัทร์  จ าวงศ์1. 10
  6341101102  นางสาวกัลย์กมล  ธรรมกุล2. 10
  6341101103  นายจาระบตุร์  ทุม่แหว่3. 10
  6341101104  นางสาวจิตติญาภรณ ์ สขุเสนา4. 10
  6341101105  นางสาวดวงเดือน  เคนเหลือ่ม5. 10
  6341101107  นายทวิทศัน ์ ทอบอุดม6. 10
  6341101108  นางสาวนศุรา  ดานะ7. 10
  6341101109  นายปกรัฐ  พุทธมาตย์8. 10
  6341101110  นางสาวอาริษา  มีมูล9. 10
  6341101111  นายยศกร  เขียวข า10. 10
  6341101112  นางสาววลาวรรณ ์ มะแอ็ม11. 10
  6341101113  นายวชิชาบรูณ ์ ภูมิถินเหวอ่12. 10
  6341101114  นายอัครพงศ์  วงศ์เกษมศักดิ์13. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,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:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:46  หน้า 5


