
รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  นศ.6301

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑติ
คณะ วทิยาการจัดการ

	สาขาวชิา นิเทศศาสตร์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 700167 : ดร.ณฐัฐิญา  พัวรุง่โรจน์

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6341002101  นางสาวจันทกานติ์  วจิิตรปญัญา1. 10
  6341002102  นายฐิติพงศ์  นาชัยสทิธิ์2. 10
  6341002103  นางสาวณฐัธิดา  แก้วเมืองกลาง3. 10
  6341002104  นายนภพงษ ์ ดวงดี4. 10
  6341002105  นางสาวปรารถนา  พิมมะทอง5. 10
  6341002106  นางสาวปยิวรรณ  พิมพามา6. 10
  6341002107  นางสาวพรสวรรค์  วรินทรา7. 10
  6341002108  นายพัชรกุล  กิตยาลงัการ8. 10
  6341002109  นายพุฒศิักดิ์  พันพลอย9. 10
  6341002110  นางสาวมาญาดา  จันทรเสนา10. 10
  6341002111  นางสาวศิริมลภัคน ์ สรุมาตร11. 10
  6341002112  สามเณรพัทธดนย์  เทอดรัตนเกียรติ12. 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  ศ.6307

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ศลิปศาสตรบัณฑติ
คณะ วทิยาการจัดการ

	สาขาวชิา การท่องเท่ียวและการโรงแรม
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5800042 : อ.อลิสา  โวหารกล้า

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340339101  นางสาวกัญญา  สหีลวงพรม1. 10
  6340339102  นางสาวกาญสริิ  หลา้พรม2. 10
  6340339103  นายคณศิร  ภะคะโต3. 10
  6340339104  นางสาวจิราพัฒน ์ ดวงลอ้มจันทร์4. 10
  6340339105  นางสาวชุตินนัท ์ มิตมาตย์5. 10
  6340339106  นางสาวณฐิกา  บญุมาตร6. 10
  6340339107  นายณฐัพล  หงษท์อง7. 10
  6340339108  นางสาวณฐัมล  แขมโคตร8. 10
  6340339109  นายธนวฒัน ์ ขันทะสทิธิ์9. 10
  6340339110  นางสาวธัญลกัษณ ์ กันทะเนตร10. 10
  6340339111  นางสาวธิดารัตน ์ พรมจันทร์11. 10
  6340339112  นายนรินทร์  ปลดัศรี12. 10
  6340339113  นางสาวน้ าทพิย์  บญุประเสริฐ13. 10
  6340339114  นางสาวนติยา  ททิา14. 10
  6340339115  นางสาวพรชิตา  คลา้ยประยูร15. 10
  6340339116  นางสาวรดานาฏ  แม่นม่ัน16. 10
  6340339117  นายรภัสพงษ ์ ขุนส าราญ17. 10
  6340339118  นางสาวรักษณาล ี ฉลาดรบ18. 10
  6340339119  นางสาวรัชณยี์  มีธรรม19. 10
  6340339120  นางสาวลลดิา  บานเย็น20. 10
  6340339121  นางสาววราภรณ ์ ทองแบบ21. 10
  6340339122  นางสาวศศิยาพร  พรมพลเมือง22. 10
  6340339123  นายสนัติธร  สงิลี23. 10
  6340339124  นางสาวสดุารัตน ์ พลนวล24. 10
  6340339125  นางสาวสพัุตรา  วจิิตรปญัญา25. 10
  6340339126  นางสาวสภุนดิา  ศรีกัน26. 10
  6340339127  นางสาวอรยา  ชินนะ27. 10
  6340339128  นายอัมรินทร์  เสมอวงษ์28. 10
  6340339129  นางสาวอาทติิยา  วรรณจิตร29. 10
  6340339130  นางอารยา  ศรีพา30. 10
  6340339131  นายธวชัชัย  หอมสมบตัิ31. 10
  6340339132  นางสาวศิริพร  ถิน่ถาน32. 10
  6340339133  นางสาวอังคณา  สาริยา33. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

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  บ.6305

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร บรหิารธุรกิจบัณฑติ
คณะ วทิยาการจัดการ

	สาขาวชิา การจัดการ
อาจารยท่ี์ปรกึษา 700283 : ดร.ตะวนัรอน  สังยวน

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340707101  นางสาวกชกร  รัตนมงคล1. 10
  6340707102  นายกษน  โชคเจริญ2. 10
  6340707103  นางสาวกัณฑมิา  ผาดีอุน่3. 10
  6340707104  นางสาวกานติมา  บญุญาภิสทิธิ์สขุ4. 10
  6340707105  นางสาวจันทร์จิรา  จ าปาแพง5. 10
  6340707106  นางสาวจิตตินนัท ์ สริิโชติ6. 10
  6340707107  นางสาวจุฑามาศ  ธรรมเจริญ7. 10
  6340707108  นางสาวชนากานต์  แกมภู8. 10
  6340707109  นางสาวชินดารา  นอ้ยนลิ9. 10
  6340707110  นางสาวฐิติมา  ศึกษา10. 10
  6340707111  นายณฐัดนยั  โคตรโสภา11. 10
  6340707113  นายตรีธายุทธ  แซ่โค้ว12. 10
  6340707114  นางสาวธัญชนก  ชาวเชียงตุง13. 10
  6340707115  นางสาวธัญสริิ  วงพิมศรี14. 10
  6340707116  นายธีรทศัน ์ ขันทะคีรี15. 10
  6340707117  นางสาวนทธีร  จิตตโน16. 10
  6340707118  นายนธิินนัท ์ พรมวาสี17. 10
  6340707119  นางสาวบญุธิดา  อุทมาลา18. 10
  6340707120  นางสาวปนดัดา  ข้าวโพธิ์19. 10
  6340707122  นางสาวประภัสสร  เอีย้งชะอุม่20. 10
  6340707123  นางสาวปวณีา  ด้วงอ่อน21. 10
  6340707124  นายปณัณธร  บวัเวยีง22. 10
  6340707126  นางสาวพรพิมล  ค ามี23. 10
  6340707127  นางสาวพรรณพระษา  อุปภัมภ์24. 10
  6340707128  นายเพ่ือน  ทองดอนเหมือน25. 10
  6340707129  นางสาวภัคจิรา  คตธมาตย์26. 10
  6340707130  นางสาวภาวณิ ี ถาโคตร27. 10
  6340707131  นางสาวรัชนกีร  ผาสขุ28. 10
  6340707132  นางสาวลลดิา  นาพม29. 10
  6340707133  นางสาววราภรณ ์ พิมพ์รัตน์30. 10
  6340707135  นางสาวศดานนัท ์ สมิมา31. 10
  6340707136  นางสาวศศินา  ใหม่วงค์32. 10
  6340707137  นางสาวสาริกา  ธรรมลงักา33. 10
  6340707138  นางสาวสริินภัสสร  พรมเมือง34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340707139  นางสาวสริิวมิล  จันทร์ปาน35. 10
  6340707140  นางสาวสธุิดา  สคีาม36. 10
  6340707141  นางสาวสนุษิา  รอชา37. 10
  6340707142  นางสาวหทยัชนก  ศรีบริุนทร์38. 10
  6340707143  นางสาวไหมนภา  จันดีเลาะ39. 10
  6340707144  นางสาวอมิตา  วาทะนรพันธ์40. 10
  6340707145  นางสาวอารีญา  ชาวดร41. 10
  6340707146  นางสาวอารียา  นอ้ยดี42. 10
  6340707147  นางสาวอารียา  พ่ึงสขุ43. 10
  6340707148  นางสาวอิศราภรณ ์ อินทร์บญุ44. 10
  6340707149  นางสาวเอวติรา  เค้ายา45. 10
  6340707150  นางสาวกัญญารัตน ์ ไชยสงค์46. 10
  6340707151  นายกฤษฎา  ศรีบญุ47. 10
  6340707152  นางสาวณชิานนัท ์ นวรัตน ์ณ อยุธยา48. 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  บ.6306T

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร บรหิารธุรกิจบัณฑติ
คณะ วทิยาการจัดการ

	สาขาวชิา การจัดการ
อาจารยท่ี์ปรกึษา 700170 : ดร.เมทยา  อ่ิมเอิบ

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2564

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6360707101  นางสาวกนกวรรณ  หอมนาน1. 10
  6360707102  นางสาวจิระธิดา  นาติโน2. 10
  6360707103  นางสาวบณุยานชุ  จันทร์พาณชิย์3. 10
  6360707104  นายอนพุงษ ์ บวัปดั4. 10
  6360707105  นายอภิเชษฐ์  สงัสมีา5. 10
  6360707106  นางสาวอนธุิดา  อริเดช6. 10
  6360707108  นายอนกุรณ ์ ค ามุงคุณ7. 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  บ.6301

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร บรหิารธุรกิจบัณฑติ
คณะ วทิยาการจัดการ

	สาขาวชิา การบัญชี
อาจารยท่ี์ปรกึษา 600009 : ผศ.ชินเชิง  แก้วก่า

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340706101  นางสาวกมลธพัชร  บญุเติม1. 10
  6340706102  นางสาวกัญญารัตน ์ ศรีมงคล2. 10
  6340706103  นางสาวเกศรินทร์  โชคเพชรนลิ3. 10
  6340706104  นางสาวจารุวรรณ  จันทะมี4. 10
  6340706105  นางสาวจุฑาทพิย์  บวัมาศ5. 10
  6340706106  นางสาวชนชัธิดา  แพงขวา6. 10
  6340706107  นางสาวชลดา  บตุรดีไชย7. 10
  6340706108  นางสาวญาณศิา  อุทธบรูณ์8. 10
  6340706109  นางสาวทพิยวรรณ  นาทา9. 10
  6340706110  นางสาวนริศรา  หมอยา10. 10
  6340706111  นางสาวนชิากรณ ์ บตุรโยจันโท11. 10
  6340706112  นางสาวปาริชาติ  ทองยัง12. 10
  6340706113  นางสาวฟ้าใหม่  วรรณภา13. 10
  6340706114  นายเมธา  เมธานฤนาท14. 10
  6340706115  นางสาวรัชฎาพร  วงศ์พยัคฆ์15. 10
  6340706116  นางสาววรัญญา  บญุมาตร16. 10
  6340706117  นางสาววารีรัตน ์ ศรีบญุเรือง17. 10
  6340706118  นางสาวศรินญา  ท าททิย์18. 10
  6340706119  นางสาวศศิกานต์  โสระสงิห์19. 10
  6340706120  นางสาวศศิมา  สายรัตน์20. 10
  6340706121  นางสาวศิริพร  ฉลทูอง21. 10
  6340706122  นางสาวศิริลกัษณ ์ กึกก้อง22. 10
  6340706123  นางสาวสรัญญา  ผวิอ่อน23. 10
  6340706124  นางสาวสดุารัตน ์ รามศิริ24. 10
  6340706125  นางสาวสมุณฑา  จันพิลา25. 10
  6340706126  นายอนภุัทร  บบัภาสงัข์26. 10
  6340706127  นางสาวอรณชิา  จิตรโคตร27. 10
  6340706128  นางสาวอริสา  เวยีงดินด า28. 10
  6340706130  นางสาวพิมพิศา  บรีุรักษา29. 10
  6340706131  นายสมมติ  นกัศึกษาใหม่30. 10
  6340706132  นายสมมติ  นกัศึกษาใหม่31. 10
  6340706133  นางสาวสาวติรี  รัตนมงคล32. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

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



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  บ.6302

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร บรหิารธุรกิจบัณฑติ
คณะ วทิยาการจัดการ

	สาขาวชิา การบัญชี
อาจารยท่ี์ปรกึษา 700119 : อ.อ าภาภัทร ์ วสันต์สกุล

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340706201  นางสาวกรรณกิา  ขุนศรี1. 10
  6340706202  นางสาวกัลยาณ ี โสชู2. 10
  6340706203  นางสาวขวญัชนก  วเิศษยา3. 10
  6340706204  นางสาวจิตรรัตนด์า  มาลยั4. 10
  6340706205  นางสาวชนม์นภิา  รัตนนท์5. 10
  6340706206  นางสาวชลดา  ญาติชัยภูมิ6. 10
  6340706207  นางสาวชลธิชา  มืดหาญ7. 10
  6340706208  นางสาวณฐัรุจา  ชัยศรี8. 10
  6340706209  นายธีรวฒัน ์ ศรีสวสัดิ์9. 10
  6340706210  นางสาวนฐัริดา  สนเจริญ10. 10
  6340706211  นางสาวปนดิา  ร่องจิก11. 10
  6340706212  นางสาวพิยะดา  ลว้นอ านวยโชค12. 10
  6340706213  นางสาวภัทรสดุา  ภูธรศรี13. 10
  6340706214  นางสาวเยาวณ ี ศรีบริุนทร์14. 10
  6340706215  นางสาววรรณทภิา  สารมโน15. 10
  6340706216  นางสาววริศรา  ศรีบริุนทร์16. 10
  6340706217  นางสาววภิาว ี พิมคีรี17. 10
  6340706218  นางสาวศลษิา  พันสวา่ง18. 10
  6340706219  นางสาวศศิประภา  เนธิบตุร19. 10
  6340706220  นางสาวศิรินนัท ์ คงพิรุณ20. 10
  6340706221  นางสาวศิริยาพร  ธุลี21. 10
  6340706222  นายศุภชัย  สนุาค า22. 10
  6340706223  นางสาวสกุิจติญาณ ี ขุนหอม23. 10
  6340706224  นางสาวสนุสิา  ขุนสอน24. 10
  6340706225  นางสาวสริุนทร  บางประอินทร์25. 10
  6340706226  นางสาวอภิญดา  ช ามะลี26. 10
  6340706227  นางสาวอรศิยา  กลา้ศึก27. 10
  6340706228  นางสาวอานสิา  แสนลา28. 10
  6340706229  นางสาวอาทติยา  ตาแฮ29. 10
  6340706230  นายปณุณภพ  สายบตุร30. 10
  6340706231  นางสาวปวณีา  ลา่มสมบตัิ31. 10
  6340706232  นางสาวธิดา  แก่นมา32. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

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 6



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

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร บรหิารธุรกิจบัณฑติ
คณะ วทิยาการจัดการ

	สาขาวชิา การบัญชี
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5800004 : อ.นรศิรา  ธรรมรกัษา

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2564

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6360706101  นางสาวกมลรัตน ์ ปิ่นเงิน1. 10
  6360706102  นางสาวกรกัญญา  งามสมบตัิ2. 10
  6360706103  นางสาวกัญญารัตน ์ ปานม่วง3. 10
  6360706104  นางสาวครองขวญั  ไชยวรรณ4. 10
  6360706105  นางสาวจริยา  ทานา5. 10
  6360706106  นางสาวจินตหรา  เขาลาด6. 10
  6360706107  นางสาวจิรัชญา  อินนรัุกษ์7. 10
  6360706108  นางสาวชนาภา  ทานะ8. 10
  6360706109  นางสาวชมพูนทุ  คนเพียร9. 10
  6360706110  นางสาวชลลดา  อุทาโพธิ์10. 10
  6360706111  นางสาวชัชชญา  อุทยัวงค์11. 10
  6360706112  นางสาวณฐัชา  สวุรรณจันทร์12. 10
  6360706113  นางสาวณฐัริกานต์  ฤทธิ์ทรงเมือง13. 10
  6360706114  นางสาวธนษิฐา  เกีย้มชัยภูมิ14. 10
  6360706115  นายธัญพิสษิฐ์  ค าแสน15. 10
  6360706116  นางสาวธาริกา  อุปรีที16. 10
  6360706117  นางสาวนงลกัษณ ์ โสธรรมมงคล17. 10
  6360706118  นายนายอดิศักดิ์  บวับาน18. 10
  6360706119  นางสาวนภิาพรรณ  ทองนู19. 10
  6360706120  นางสาวปานขวญั  พิมคีรี20. 10
  6360706121  นางสาวปยิฉตัร  กุณวงษ์21. 10
  6360706122  นางสาวปยิะวรรณ  เนาสน22. 10
  6360706123  นางสาวพรทพิา  บตุรโคตร23. 10
  6360706124  นางสาวพรพิมล  รักษาพล24. 10
  6360706125  นางสาวพรวพิา  บดิาศรี25. 10
  6360706126  นางสาวพัชรา  เดชจ าปา26. 10
  6360706127  นางสาวพัชรา  โยธาภักดี27. 10
  6360706128  นางสาวเพ็ญนภา  ใบยา28. 10
  6360706129  นางสาวภัคจิรา  ตุ้ยภูเขียว29. 10
  6360706130  นางสาวภัทราภรณ ์ คูณเมือง30. 10
  6360706131  นางสาวมลสิา  แสงขาว31. 10
  6360706132  นางสาวมินตรา  จันทะลอื32. 10
  6360706133  นางสาวรัญชิดา  ขุนทองเมือง33. 10
  6360706134  นางสาววนดิา  พลซา34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6360706135  นางสาววนดิา  ลเีบาะ35. 10
  6360706136  นางสาววยิะดา  ศิริกันรัตน์36. 10
  6360706137  นางสาววรีภัทรา  กตะศิลา37. 10
  6360706138  นางสาวศศิธร  ชัยเมือง38. 10
  6360706139  นางสาวศิริพร  เพ็ญการ39. 10
  6360706140  นางสาวศุภรัตน ์ อมลขิิต40. 10
  6360706141  นางสาวสภุารัตน ์ เขาไตร41. 10
  6360706142  นางสาวสวุนนัท ์ สริุจันโท42. 10
  6360706143  นางสาวเสาวลกัษณ ์ ค าไล้43. 10
  6360706144  นางสาวอรกานต์  จันทะวงค์44. 10
  6360706145  นางสาวอรณชิา  ทองอรุณ45. 10
  6360706146  นางสาวอรพิน  บญุแสงศรี46. 10
  6360706147  นางสาวอรอนงค์  ทองเพ็ชร47. 10
  6360706148  นางสาวอารียา  ศรีไชยะ48. 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 7



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  บ.6304

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร บรหิารธุรกิจบัณฑติ
คณะ วทิยาการจัดการ

	สาขาวชิา การตลาด
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5500024 : อ.กิติยา  คีรวีงก์

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340704101  นายปธานนิ  เบา้มงคล1. 10
  6340704102  นายพัชรพล  พรมลิ2. 10
  6340704103  นางสาวพิมฝนั  ช านาญ3. 10
  6340704104  นางสาวภาวนิยี์  จุลละนนัทน์4. 10
  6340704105  นางสาววราพรรณ  ใจตรง5. 10
  6340704106  นางสาววรินทรา  เงินประมวล6. 10
  6340704107  นางสาวสดุธิดา  ใจค า7. 10
  6340704108  นางสาวอภิชญา  ศรีภุมมา8. 10
  6340704109  นางสาวอรทยั  ทองหลา้9. 10
  6340704110  นางสาวอรนภา  เมืองซอง10. 10
  6340704111  นางสาวอรว ี แสงเสน11. 10
  6340704112  นางสาวเอวารินทร์  พันล าภักดิ์12. 10
  6340704113  นางสาวอิสริยา  สารมะโน13. 10
  6340704114  นางสาวศลษิา  เกษทองมา14. 10
  6340704115  นางสาวอริสรา  ผลไม้15. 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 8



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ศบ.6301

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑติ
คณะ วทิยาการจัดการ

	สาขาวชิา เศรษฐศาสตร์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 405006 : ผศ.ดร.วรนิทรธ์ร  โตพันธ์

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 1/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340901101  นายศราวธุ  โสภาเลศิ1. 10
  6340901102  นางสาวญาสมิุนทร์  สชัุยยะ2. 10
  6340901103  นายณฐัวฒัน ์ โสธรรมมงคล3. 10
  6340901104  นางสาวเนตรชนก  หาแก้ว4. 10
  6340901105  นางสาวปรียาภรณ ์ จันทร์บุ5. 10
  6340901106  นางสาวปทัมา  อาษารินทร์6. 10
  6340901107  นายวรเมธ  สวสัดิ์ภักดี7. 10
  6340901108  นางสาวอลสิา  สถิตย์8. 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 9



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  บ.6309

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร บรหิารธุรกิจบัณฑติ
คณะ วทิยาการจัดการ

	สาขาวชิา การจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
อาจารยท่ี์ปรกึษา 6200009 : อ.ภัชธีญา  บุญฤทธิ์

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340708101  นางสาวกมลทพิย์  ธรรมดา1. 10
  6340708102  นางสาวจิราภรณ ์ เศษภักดี2. 10
  6340708103  นายจีรัฐติ  กาวสงูเนนิ3. 10
  6340708104  นายเจษฎา  วรรณชัย4. 10
  6340708105  นางสาวชนดัดา  ขันทะชัย5. 10
  6340708106  นายชัยสทิธิ์  เจริญรัตน์6. 10
  6340708107  นางสาวฐาวกิร  สนุทร7. 10
  6340708108  นางสาวฐิติมา  สาวสิยั8. 10
  6340708109  นางสาวฐิติยา  ภาสกุล9. 10
  6340708110  นายณฐันนัท ์ คงคา10. 10
  6340708111  นายณฐัพงษ ์ สขุทองสา11. 10
  6340708112  นางสาวณฐัวกิา  แดงนอ้ย12. 10
  6340708113  นางสาวธัญญาลกัษณ ์ สบีตุรตา13. 10
  6340708114  นายทวิากร  แก้วกันหา14. 10
  6340708115  นายธนนัดร  ใจค า15. 10
  6340708116  นายนราธิป  แสงรัตนว์ชัรา16. 10
  6340708117  นางสาวนกุาวรรณ  พันธุตา17. 10
  6340708118  นางสาวปวณีา  แขมภูเขียว18. 10
  6340708119  นางสาวพรชนก  ทวฤีทธิ์19. 10
  6340708120  นางสาวพรธิรา  สคุงเจริญ20. 10
  6340708121  นางสาวพฤกษา  อัคคะษร21. 10
  6340708122  นายพีรพัฒน ์ พุ่มเจริญ22. 10
  6340708123  นายภัควตัร  พงษศ์ิริ23. 10
  6340708124  นายภูมิศักดิ์  วรจักร์24. 10
  6340708125  นางสาวราตรี  สริุยงค์25. 10
  6340708126  นางสาววรรณนภา  ใจช่วง26. 10
  6340708127  นางสาววรรณสิา  สสีอาด27. 10
  6340708128  นายวจันก์ร  สดีาสลงุ28. 10
  6340708129  นางสาววไิลวรรณ  ปลดันู29. 10
  6340708130  นางสาวศิรินภา  สงิหส์วุรรณ30. 10
  6340708131  นางสาวศิริรัตน ์ มูลเมือง31. 10
  6340708132  นายศุภฤทธิ์  ตั้งศักดิ์เจริญสขุ32. 10
  6340708133  นายเศรษฐศาสตร์  แจ่มทมิ33. 10
  6340708134  นางสาวสณัทฤ์ทยั  วรรณศรี34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340708136  นางสาวสธุิดา  ศรีหะ35. 10
  6340708137  นางสาวสวุรรณ ี ศรีหนารถ36. 10
  6340708138  นางสาวสวุจิิตรา  ยะสดีา37. 10
  6340708139  นางสาวเสาวรัตน ์ มะเมีย38. 10
  6340708140  นางสาวอรอุมา  สดุาชม39. 10
  6340708141  นางสาวอัญชล ี ลนุะหา40. 10
  6340708142  นางสาวอิศริยา  โสประดิษฐ์41. 10
  6340708143  นางสาวปยิาภรณ ์ สตางค์จันทร์42. 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 10



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  บ.6310A

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร บรหิารธุรกิจบัณฑติ
คณะ วทิยาการจัดการ

	สาขาวชิา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
อาจารยท่ี์ปรกึษา 9026 : อ.พลกร  วงศล์า

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340710101  นางสาวกาญจนา  บญุทอง1. 10
  6340710102  นางสาวจริยา  มอนลี2. 10
  6340710103  นางสาวจันทร์จิรา  ใจงาม3. 10
  6340710104  นายเจษฎา  มาบวั4. 10
  6340710105  นางสาวชลลดา  พงษไ์พวนั5. 10
  6340710107  นางสาวณฐัริกา  นวยกระโทก6. 10
  6340710108  นายธนพล  นาใจคง7. 10
  6340710109  นายธวชัชัย  กรมทอง8. 10
  6340710110  นางสาวนธพร  สมีี9. 10
  6340710111  นางสาวพวงผกา  พิลาใหม่10. 10
  6340710112  นางสาวมณรัีตน ์ หงษชุ์มแพ11. 10
  6340710113  นางสาววนศิรัณญา  ขันตี12. 10
  6340710114  นางสาวสจัจาพร  ยางยุทธ์13. 10
  6340710115  นางสาวสายชล  แก้วดวงดี14. 10
  6340710116  นางสาวสกุัญญา  ค าผาเคน15. 10
  6340710117  นางสาวอภิชญา  โคตมะณี16. 10
  6340710118  นางสาวอรปรียา  ทา้วพา17. 10
  6340710119  นายอรรณพ  หงษา18. 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 11



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  บ.6311B

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร บรหิารธุรกิจบัณฑติ
คณะ วทิยาการจัดการ

	สาขาวชิา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
อาจารยท่ี์ปรกึษา 9026 : อ.พลกร  วงศล์า

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340710201  นางสาวกนกพร  แซ่สมิ1. 10
  6340710202  นางสาวกนกวรรณ  วงษศ์ิลป์2. 10
  6340710203  นางสาวเกวล ี แสงสวา่ง3. 10
  6340710204  นายชวกร  วศิิษฏ์กิจการ4. 10
  6340710205  นายนฐัวฒัน ์ นามกันยา5. 10
  6340710206  นางสาวบษุกร  ไชยพิเนตร6. 10
  6340710207  นางสาวเบญจมาพร  สงัข์ทอง7. 10
  6340710208  นางสาวผกามาศ  อุตระพรม8. 10
  6340710209  นางสาวพิณวสา  ชัชวาลย์9. 10
  6340710210  นางสาวพิมพ์นภา  ทนภรา10. 10
  6340710211  นางสาวพิมสดุา  ศรีแสวง11. 10
  6340710212  นางสาวไพรินทร์  เร่ืองใสสอ่ง12. 10
  6340710213  นายภานวุฒัน ์ อ่อนหวาน13. 10
  6340710214  นางสาวสดุารัตน ์ ราชอินทร์ทอง14. 10
  6340710215  นางสาวสวุรรณณ ี จันทรัตน์15. 10
  6340710216  นางสาวอรปรียา  รัตนพันธ์16. 10
  6340710217  นางสาวอาภาวรรณ  นอ้ยอ่อนโพธิ์17. 10
  6340710218  นางสาวอินทริา  เศษฐานนัท์18. 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 12



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  บ.6307

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร บรหิารธุรกิจบัณฑติ
คณะ วทิยาการจัดการ

	สาขาวชิา คอมพิวเตอรธ์ุรกิจดิจิทัล
อาจารยท่ี์ปรกึษา 700006 : อ.วชัรภีรณ ์ ดีสุทธิ

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340705101  นายธนพัต  คตธมาตย์1. 10
  6340705102  นายภคนนัท ์ เบญ็จศิริวรรณ2. 10
  6340705103  นายศิรศักดิ์  วงค าโสม3. 10
  6340705104  นางสาวสมฤทยั  ผา่นสวุรรณ์4. 10
  6340705105  นายอัษฎา  มีกาละ5. 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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  บ.6308T

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร บรหิารธุรกิจบัณฑติ
คณะ วทิยาการจัดการ

	สาขาวชิา คอมพิวเตอรธ์ุรกิจดิจิทัล
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5600060 : อ.วรกร  พิมพาคุณ

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2564

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6360705101  นางสาวจุรีภรณ ์ นอ้ยยาสงู1. 10
  6360705102  นายชัยยุทธ  วจิิตรจันทร์2. 10
  6360705103  นางสาวนฐัริตรา  นามพลแสน3. 10
  6360705104  นางสาวเนตรมน ี ดีม่ัน4. 10
  6360705105  นางสาวพนดิา  สโุขยะชัย5. 10
  6360705106  นางสาวพิไลพร  บวัสี6. 10
  6360705107  นายรัตนศักดิ์  โยธี7. 10
  6360705108  นางสาวสาวติรี  ค าสี8. 10
  6360705109  นายสทุธิพงษ ์ โกษาจันทร์9. 10
  6360705110  นางสาวหทัยา  จิตส ารวย10. 10
  6360705111  นางสาวอรวรรณ  บวัระภา11. 10
  6360705112  นายร่มธรรม  พานกระดึง12. 10
  6360705113  นางสาวนรีรัตน ์ นพิวงลา13. 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 14


