
รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ว.6305

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร วทิยาศาสตรบัณฑติ
คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

	สาขาวชิา ชีววทิยา
อาจารยท่ี์ปรกึษา 108002 : อ.วไิลลักษณ ์ สุดวไิล

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340242101  นางสาวธิดารัตน ์ โทพันธ์1. 10
  6340242102  นางสาวนฐัชนพีร  วนัหากิจ2. 10
  6340242103  นางสาวเนตรนภา  อินทร์นอก3. 10
  6340242104  นางสาวเบญ็จมาศ  พันสนทิ4. 10
  6340242105  นางสาวศศิวมิล  โสภาวฒัน์5. 10
  6340242106  นายสนัติราช  ทองภู6. 10
  6340242107  นางสาวสายธาร  ธิตะปนั7. 10
  6340242108  นางสาวมะลวิรรณ  จันทะวนั8. 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 10:44  หน้า 1



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ว.6307

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร วทิยาศาสตรบัณฑติ
คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

	สาขาวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ
อาจารยท่ี์ปรกึษา 700416 : อ.สังสรรค์  หล้าพันธ์

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340259101  นายกษดิินทร  หารพรม1. 10
  6340259102  นายกิตติพิชญ ์ เสนานชุ2. 10
  6340259103  นายจักรเพชร  สมยางมาตร์3. 10
  6340259104  นายชูแสน  มูลมาตย์4. 10
  6340259105  นายณรงค์เดช  แก้วมี5. 10
  6340259106  นายธนบดี  จันทร์บวั6. 10
  6340259107  นายธีรภัทร  ค าศรี7. 10
  6340259108  นายพีรดนย์  ดวงลาปา8. 10
  6340259109  นายยอด  วจิิตปญัญา9. 10
  6340259110  นายยุทธพงศ์  สทิธิจันทร์10. 10
  6340259111  นายศักดิ์นริน  ศรีมาทอง11. 10
  6340259112  นางสาวศิริกาญดา  ยุตะวนั12. 10
  6340259113  นายสรศักดิ์  ทอดภักดี13. 10
  6340259114  นายเสฎฐวฒุ ิ พรมทอง14. 10
  6340259115  นายจิรเมท  เติมวถิี15. 10
  6340259116  นางสาววริศรา  สรีถ16. 10
  6340259117  นายนพรุจ  ชูธรรมสทิธิกุล17. 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 10:44  หน้า 2



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ว.6310

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร วทิยาศาสตรบัณฑติ
คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

	สาขาวชิา วทิยาศาสตรส่ิ์งแวดล้อม
อาจารยท่ี์ปรกึษา 700420 : ผศ.ดร.วลัลภ  ทาทอง

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340247101  นางสาวจิตรนภา  ศรีวงศ์1. 10
  6340247102  นางสาวญาณ ี มาลาศรี2. 10
  6340247103  นายตะวนั  ลองจ านงค์3. 10
  6340247104  นางสาวปรีดาภรณ ์ จ าปาไชยศรี4. 10
  6340247105  นางสาวพรรณพฤษา  อะพินรัมย์5. 10
  6340247106  นางสาวสทุธิดา  จ าปาบรีุ6. 10
  6340247107  นางสาวสปุรียา  กันยาประสทิธิ์7. 10
  6340247108  นางสาวสภุาพร  ศรีดา8. 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 10:44  หน้า 3



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ว.6306

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร วทิยาศาสตรบัณฑติ
คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

	สาขาวชิา วทิยาการคอมพิวเตอร์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5600121 : อ.ทอแสง  พิมพ์เบ้าธรรม

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340248101  นายกนกพล  สวุรรณลา1. 10
  6340248102  นายกฤษฎา  สดุโต2. 10
  6340248103  นายก้องภพ  ระเบยีบนาวนีรัุกษ์3. 10
  6340248104  นายกัมปนาท  เพียรวทิยา4. 10
  6340248105  นายเกียรติศักดิ์  อุทธอินทร์5. 10
  6340248106  นายชินวตัร  เทพภูเขียว6. 10
  6340248107  นายชิษณพุงศ์  ทรายค า7. 10
  6340248108  นางสาวฐิติวรรณ  แก้วเมืองกลาง8. 10
  6340248109  นางสาวณพวรรณ  ค ามูลก้อม9. 10
  6340248110  นายณฐัวฒุ ิ บวัละคร10. 10
  6340248111  นายณฐัวฒุ ิ วงษา11. 10
  6340248112  นายไตรภพ  อัมพรศักดิ์12. 10
  6340248113  นายธนา  พินธุกร13. 10
  6340248114  นายธนาคาร  ธนกิจพานชิกุล14. 10
  6340248115  นายธีรภัทร์  ศรีคุณเมือง15. 10
  6340248116  นายปฎิภาณ  ทาจิต16. 10
  6340248117  นายพรชัย  ค าบุ17. 10
  6340248118  นางสาวพิมพ์ชนก  แวงวรรณ18. 10
  6340248120  นางสาวภัทราภรณ ์ ปตัตะโสภณ19. 10
  6340248121  นายภูวศิ  เพ็งมีศรี20. 10
  6340248122  นายมนสัชัย  ค าหวาน21. 10
  6340248123  นายสทิธิชัย  ขิมลาภ22. 10
  6340248124  นายสทุธิเกียรติ  โฆษติวฒัน์23. 10
  6340248126  นางสาวอารียา  หลวงแหลม24. 10
  6340248127  นายวรีภัทร  บตุรศรีชา25. 10
  6340248128  นายมานพ  แซ่ตั้ง26. 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 10:44  หน้า 4



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ว.6312

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร วทิยาศาสตรบัณฑติ
คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

	สาขาวชิา วทิยาศาสตรก์ารกีฬาและการออกก าลังกาย
อาจารยท่ี์ปรกึษา 101007 : ผศ.ดร.วรายศ  หล้าหา

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340283101  นางสาวกนกวรรณ  เอกรักษา1. 10
  6340283102  นางสาวกัณฐิกา  ยศสธุรรม2. 10
  6340283103  นายกิตติชัย  อารีเอือ้3. 10
  6340283104  นายจักพรรณ  พรมวรรณ4. 10
  6340283105  นายจักรพงษ ์ ยศพิมพ์5. 10
  6340283106  นายจิรายุทธ  โชคคุณ6. 10
  6340283107  นายชาญนวุฒัน ์ แถวบญุตา7. 10
  6340283108  นายชินวตัร  ฝัน้สมิ8. 10
  6340283109  นายณฐักิตติ์  ผอ่งแผว้9. 10
  6340283110  นายณฐัวฒุ ิ โค๊ะแสง10. 10
  6340283111  นายธนดล  ฮุมเปลอืย11. 10
  6340283112  นายธนรัฐ  รัตนภักดี12. 10
  6340283113  นายธีรดนย์  ยมโคตร13. 10
  6340283114  นายธีรพล  วงษอ์นนัท์14. 10
  6340283115  นายธีรวฒัน ์ อินพินจิ15. 10
  6340283116  นางสาวธีรารัตน ์ เรืองฤทธิ์16. 10
  6340283117  นายนฐัพล  ช านอก17. 10
  6340283118  นายปริญญา  ชาศรีราช18. 10
  6340283119  นายปยิะพงษ ์ บญุธรรม19. 10
  6340283120  นายพรรณพงษ ์ พงษป์ระเทศ20. 10
  6340283121  นายพัทธพล  นนัทะนา21. 10
  6340283122  นายพุฒพิงศ์  พิมพ์สวรรค์22. 10
  6340283123  นายภูวดล  ปดัชา23. 10
  6340283124  นางสาวมลฤดี  ไทยเจริญ24. 10
  6340283125  นางสาวยลรดี  พระโพธิ์25. 10
  6340283126  นางสาววรินพร  สวุรรณชาติ26. 10
  6340283127  นางสาววภิาลดา  บรรณานวุงศ์27. 10
  6340283128  นายศตวรรษ  สงิหค์ ากุล28. 10
  6340283129  นายสหรัฐ  กมลเลศิ29. 10
  6340283130  นายสวิายุ  สระบวั30. 10
  6340283131  นางสาวสนุสิา  บญุยรัตน์31. 10
  6340283132  นายแสนระว ี วงัษาวตัร32. 10
  6340283133  นายอนสุรณ ์ กาพย์แก้ว33. 10
  6340283134  นายอภิรักษ ์ พันธ์ชัย34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340283135  นายอรรถพร  ฦาชา35. 10
  6340283136  นายอิสรา  สาสร้อย36. 10
  6340283137  นายธีรภัทร  แก้วก่า37. 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 10:44  หน้า 5



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ว.6313

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร วทิยาศาสตรบัณฑติ
คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

	สาขาวชิา วทิยาศาสตรก์ารกีฬาและการออกก าลังกาย
อาจารยท่ี์ปรกึษา 700398 : วา่ท่ี ร.ท.วชิญว์สิิษฐ์  วงษเ์ขียว

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340283201  นายกฤษดา  วะหมิ1. 10
  6340283202  นายกิจการ  กองแก้ว2. 10
  6340283203  นายเกียรติวนิยั  สทุธิยา3. 10
  6340283204  นายจักรพงศ์  นาหวันลิ4. 10
  6340283205  นายจิรพัทธ์  คารมสม5. 10
  6340283206  นายฉตัรชัย  กุลวงษ์6. 10
  6340283207  นายชินวตัร  เณรจิบ7. 10
  6340283208  นางสาวโชติยา  สคีต8. 10
  6340283209  นายณฐัวฒัน ์ วงัคีรี9. 10
  6340283210  นายทนิกร  ชาบณัฑติ10. 10
  6340283211  นายธนพล  นามผา11. 10
  6340283212  นายธราดล  สอนวเิศษ12. 10
  6340283213  นางสาวธีรดา  สธุงษา13. 10
  6340283214  นายธีรภัทร์  ประจิตร์14. 10
  6340283215  นายธีระวธุ  หรัิญโท15. 10
  6340283216  นายนฤเบศร์  ปลดัขวา16. 10
  6340283217  นางสาวนศิิตา  ศรีสภุักดิ์17. 10
  6340283218  นายปยิวฒัน ์ มงคลเคหา18. 10
  6340283219  นายพงษเ์ทพ  ค าด้วง19. 10
  6340283220  นางสาวพรวมิล  ศรีกระทมุ20. 10
  6340283221  นางสาวพิยดา  แข็งขัน21. 10
  6340283222  นายภาคภูมิ  นกประเสริฐ22. 10
  6340283223  นายภูวเนตร  แก้วปึ23. 10
  6340283224  นายมิตรภาพ  มาอ้วน24. 10
  6340283225  นายรณชัย  แก้วลอด25. 10
  6340283226  นายวชัรพล  จันทร์ธรรม26. 10
  6340283227  นายวฒุกิรณ ์ จันทร์อุป27. 10
  6340283228  นายศิริศักดิ์  ศรีหงษา28. 10
  6340283229  นายสริภพ  ท าทพิย์29. 10
  6340283230  นายสทุธสทิธิ์  จ าปาบวั30. 10
  6340283232  นายอนวุฒัน ์ แก้วลอด31. 10
  6340283233  นายอโนชา  สพุร32. 10
  6340283234  นายอภิสทิธิ์  นาวาสทิธิ์33. 10
  6340283235  นายอิสระ  ภูศรี34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340283236  นางสาวจิตตรา  พันธ์สนทิ35. 10
  6340283237  นายธรรดร  ค ามงคุณ36. 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 10:44  หน้า 6



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ว.6304

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร วทิยาศาสตรบัณฑติ
คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

	สาขาวชิา คณติศาสตร์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 60050 : อ.สิทธิชัย  สมศรี

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340270101  นายจักรพรรณ ์ วงล า1. 10
  6340270102  นางสาวจันทราลกัษณ ์ สาสขุ2. 10
  6340270103  นางสาวจิรนนัท ์ แก้วไทย3. 10
  6340270104  นางสาวฉมามาศ  สมก าพ้ี4. 10
  6340270105  นายไชยภัทร  สงิหส์ถิตย์5. 10
  6340270106  นางสาวดวงกมล  อินทอง6. 10
  6340270107  นางสาวดวงดาว  เสริฐคุณ7. 10
  6340270108  นางสาวจุฑามาศ  สารบรรณ8. 10
  6340270109  นางสาวเบญ็จวรรณ  นามจ าปี9. 10
  6340270110  นางสาวพรรณกิา  อินยานวน10. 10
  6340270111  นางสาวพัชริดา  บตุรเรือง11. 10
  6340270112  นางสาววรัญญา  กุณวงศ์12. 10
  6340270113  นางสาววชัราภรณ ์ พันสนทิ13. 10
  6340270114  นายศุภวฒัน ์ สนุทรแต14. 10
  6340270115  นางสาวโสภิดา  คงแก้ว15. 10
  6340270116  นางสาวอาภัสรา  ภูเงิน16. 10
  6340270117  นางสาวอาริยาภรณ ์ กลอนไธสง17. 10
  6340270118  นายรชานนท ์ แสนก าพล18. 10
  6340270119  นายกิตติพศ  รามศิริ19. 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 10:44  หน้า 7



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ว.6311

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร วทิยาศาสตรบัณฑติ
คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

	สาขาวชิา สัตวศาสตร์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 207013 : ผศ.ดร.ชัยพฤกษ ์ หงษลั์ดดาพร

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340266101  นายกฤษฎา  พรมโสภา1. 10
  6340266102  นางสาวชญานนิทร์  พลาหาญ2. 10
  6340266103  นางสาวชลธิชา  พรมสวุรรณ3. 10
  6340266104  นายณรงค์  แก้วแก่นคูณ4. 10
  6340266105  นางธนวรรณ  ปอ้งค าสงิห์5. 10
  6340266106  นางสาวพิมพ์พร  ยุรไธสงค์6. 10
  6340266107  นายพีรพัฒน ์ พิมพิกุล7. 10
  6340266108  นายสรุพัศ  หนม่ัูน8. 10
  6340266109  นางสาวอมรรัตน ์ โสดาตา9. 10
  6340266110  นางสาวอิศริยาภรณ ์ โคตรโนนกอก10. 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 10:44  หน้า 8



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ว.6308

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร วทิยาศาสตรบัณฑติ
คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

	สาขาวชิา เกษตรศาสตร์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 207008 : ผศ.สมศกัดิ ์ พินิจด่านกลาง

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340250101  นายกฤษดา  อุทธบรูณ์1. 10
  6340250102  นายเกียรติศักดิ์  ทพิย์รักษ์2. 10
  6340250103  นางสาวจรียา  บญุชูมา3. 10
  6340250104  นางสาวจุฑาทพิย์  เจียงค า4. 10
  6340250105  นางสาวเจนจิรา  พรมดี5. 10
  6340250106  นางสาวชลธิชา  แสนเสริม6. 10
  6340250107  นายชัยพิพัฒน ์ ค าพิทลู7. 10
  6340250108  นายชินกฤต  ตัญญรัก8. 10
  6340250109  นางสาวธิดารัตน ์ หงษศ์รี9. 10
  6340250110  นางสาวน้ าทพิย์  กุลบตุร10. 10
  6340250111  นางสาวน้ าฝน  พลดงนอก11. 10
  6340250112  นางสาวเพชรลดา  นลินามมะ12. 10
  6340250113  นางสาววรรณภา  สพุรมอินทร์13. 10
  6340250114  นายศรายุทธ  มีปอ้ง14. 10
  6340250115  นางสาวศศิญา  ใจอ่อน15. 10
  6340250116  นายศุภวฒัน ์ กางการ16. 10
  6340250117  นางสาวสาวติรี  มูลตรีโคตร17. 10
  6340250118  นายสทิธิโชค  ไชยแก้ว18. 10
  6340250119  นางสาวสริิตรี  พันโยศรี19. 10
  6340250120  นางสาวสชิุราภรณ ์ ภิญโญวยั20. 10
  6340250121  นางสาวสริุนทร  ชุมชัยภูมิ21. 10
  6340250122  นางสาวเสาวลกัษณ ์ ถานคร22. 10
  6340250123  นางสาวอริสรา  พ่ัวโพธิ์23. 10
  6340250124  นางสาวอัจฉรา  ทมุณี24. 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 10:44  หน้า 9



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ว.6301

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร วทิยาศาสตรบัณฑติ
คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

	สาขาวชิา สาธารณสุขศาสตร์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5800047 : ดร.รุง่กานต์  อินทวงศ์

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340267101  นางสาวกรรณกิา  พรรณรัตน์1. 10
  6340267102  นางสาวกัลยาณ ี ตาอุดม2. 10
  6340267103  นายคีรภัทร  นอ้ยสวุรรณ3. 10
  6340267104  นางสาวจุฑาทพิย์  กุลนนิ4. 10
  6340267105  นางสาวฉตัรวดี  นามบดุดี5. 10
  6340267106  นางสาวชลดา  กรมทอง6. 10
  6340267107  นางสาวฐาปณ ี มีศิลป์7. 10
  6340267108  นางสาวดาวพระศุกร์  กันนะราช8. 10
  6340267109  นางสาวธิดา  ดีด้วยชาติ9. 10
  6340267110  นางสาวนภาพร  ตรงดี10. 10
  6340267111  นางสาวนวลนภา  ชวดตะคุ11. 10
  6340267112  นางสาวนชุจรินทร์  ชุมพล12. 10
  6340267113  นางสาวเบญ็จารัตน ์ แนวหลา้13. 10
  6340267114  นางสาวประภัทตรา  ค าจันดา14. 10
  6340267115  นางสาวปยิะวรรณ  ตางจงราช15. 10
  6340267117  นางสาวพีรยา  โสดามา16. 10
  6340267118  นางสาวภัทรลดา  จันทร์ประโคน17. 10
  6340267119  นางสาวมลทริา  ประสมทรัพย์18. 10
  6340267120  นางสาวรัชดาภรณ ์ ศรีกาแกะ19. 10
  6340267121  นางสาวรัชนกีรณ ์ มะโนสขุ20. 10
  6340267122  นางสาวลลนิยา  ยมโคตร21. 10
  6340267123  นางสาววนดิา  บรุะพันธ์22. 10
  6340267124  นางสาววรรณศิริ  สวีะสทุธิ์23. 10
  6340267125  นางสาววาสนา  จันทะวนั24. 10
  6340267126  นายวฒุพิงษ ์ เทีย่งธรรม25. 10
  6340267127  นางสาวศิริเกศ  สหีาบญุมา26. 10
  6340267128  นางสาวศิลปศ์ุภา  วเิชียร27. 10
  6340267129  นางสาวสกุัญญา  สดี า28. 10
  6340267130  นางสาวสชุาดา  นติย์ภักดี29. 10
  6340267131  นางสาวสดุารัตน ์ สนิธุกุต30. 10
  6340267132  นางสาวสพุรรณกิาร์  ค าตา31. 10
  6340267133  นางสาวสภุาวรรณ  เมืองค า32. 10
  6340267134  นางสาวหนึง่ฤทยั  ผงศิริ33. 10
  6340267135  นายอนชิุต  ร่องจิก34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340267136  นางสาวอรัญญา  กิดนาม35. 10
  6340267137  นางสาวอัจฉราภรณ ์ ชัยคีรี36. 10
  6340267138  นายเอกลกัษณ ์ แถวสงูเนนิ37. 10
  6340267139  นางสาววราพร  หงษาพัน38. 10
  6340267140  นางสาวมธุรส  สารีบตุร39. 10
  6340267141  นางสาวธัญญา  โสดามา40. 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 10:44  หน้า 10



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ว.6302

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร วทิยาศาสตรบัณฑติ
คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

	สาขาวชิา สาธารณสุขศาสตร์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 700433 : ดร.ณจัฉรยีา  ค ายงั

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340267201  นางสาวกฤติยา  สาระพันธ์1. 10
  6340267202  นางสาวจริญญา  บวับานบตุร2. 10
  6340267204  นางสาวชญาดา  อาวะรุณ3. 10
  6340267205  นางสาวชลธิชา  ศิลาทอง4. 10
  6340267206  นางสาวญาธิดา  อินทร์เพชร5. 10
  6340267207  นางสาวฐิติมา  ตาปี6. 10
  6340267208  นางสาวเทพธิดา  แผน่ทอง7. 10
  6340267210  นางสาวนภาพร  เลศิล้ า8. 10
  6340267211  นางสาวนติยา  บตุรโคตร9. 10
  6340267212  นางสาวนชุสรา  สมุทรชัย10. 10
  6340267213  นางสาวปนดัดา  มหาสงิห์11. 10
  6340267214  นางสาวประภาพร  วงัคีรี12. 10
  6340267215  นางสาวผการัตน ์ โสประดิษฐ13. 10
  6340267216  นางสาวพิจิตรา  กุนเสน14. 10
  6340267217  นางสาวภัชนดิา  สงูรันต์15. 10
  6340267218  นางสาวมนต์นภา  สขุสบาย16. 10
  6340267219  นางสาวมะลวิลัย์  กระจ่างศรี17. 10
  6340267220  นางสาวรัชนกีร  วรรณกุล18. 10
  6340267221  นางสาวรัชนกีร  สทุธิสอน19. 10
  6340267222  นางสาวรัตนาวดี  ปรุงค ามา20. 10
  6340267223  นางสาวละอองดาว  พรมมาเขียว21. 10
  6340267224  นางสาววรณนั  แสว่ภูเขียว22. 10
  6340267225  นางสาววรารัตน ์ คงโนนกอก23. 10
  6340267226  นางสาววชุิฎา  สงิหงอก24. 10
  6340267227  นางสาวศศิธร  พลหาร25. 10
  6340267228  นางสาวศิริประภา  หลา้ค า26. 10
  6340267229  นางสาวสาวรี  มีวชิา27. 10
  6340267230  นางสาวสคุนธรส  บวัผาย28. 10
  6340267231  นางสาวสทุธิดา  ค าภา29. 10
  6340267232  นางสาวสพัุฒศรา  สวุรรณชัย30. 10
  6340267233  นางสาวสมิุตา  นามบรีุ31. 10
  6340267234  นางสาวหรรษกานต์  ชารัตน์32. 10
  6340267235  นางสาวอรอนงค์  ต้องสู้33. 10
  6340267236  นางสาวอริญญา  มานชุ34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340267237  นางสาวอาทติยา  ก้อมมณี35. 10
  6340267239  นางสาวธิดารัตน ์ ศรีกลบั36. 10
  6340267240  นางสาวจันทมิา  กันพนม37. 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 10:44  หน้า 11



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ว.6303

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร วทิยาศาสตรบัณฑติ
คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

	สาขาวชิา สาธารณสุขศาสตร์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 700455 : ดร.กีรติ  ภูมิผักแวน่

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340267302  นางสาวกิง่นภา  คิริซี1. 10
  6340267303  นางสาวเกศยา  ชินพร2. 10
  6340267304  นางสาวจิระพันธ์  นามวจิิตร3. 10
  6340267305  นางสาวแจวริน  แต้มี4. 10
  6340267306  นางสาวชลชิรา  เจียรวาปี5. 10
  6340267307  นางสาวณฐัริกา  พงษจ์ านงค์6. 10
  6340267308  นางสาวธนชัชา  มานาดี7. 10
  6340267309  นางสาวนภัสวรรณ  พรมดี8. 10
  6340267310  นางสาวนริศรา  พานลิ9. 10
  6340267311  นางสาวนริวรรณ  สทีอง10. 10
  6340267312  นางสาวเบญจมาศ  ไชยธงรัตน์11. 10
  6340267313  นางสาวปนดัดาวรรณ  อัคชาติ12. 10
  6340267314  นางสาวปอรรัชม์  แสงรัตน์13. 10
  6340267315  นายพงศกร  พรมวชัิย14. 10
  6340267316  นางสาวพิมพ์ชนก  ณะนา่น15. 10
  6340267317  นางสาวภัทรจิรา  หยุยที16. 10
  6340267318  นางสาวมลฐิชา  โสดา17. 10
  6340267319  นางสาวเมทน ี ค าโคกสี18. 10
  6340267320  นางสาวลดาวลัย์  สริิบาล19. 10
  6340267321  นางสาววนดิา  นนทะน า20. 10
  6340267322  นางสาววรรณวสา  บ ารุงเงิน21. 10
  6340267323  นางสาววาสนา  ค าแก้ว22. 10
  6340267324  นางสาววลิาสณิ ี ศรีชมช่ืน23. 10
  6340267325  นางสาวศศินา  ศิริ24. 10
  6340267326  นางสาวศิริลกัษณ ์ กังวลงาน25. 10
  6340267327  นางสาวสกุัญญา  ผวิขาว26. 10
  6340267328  นางสาวสชุาฎา  สวุรรณชาติ27. 10
  6340267329  นางสาวสชุาวดี  ยามดี28. 10
  6340267330  นางสาวสดุารัตน ์ เวยีงดินด า29. 10
  6340267331  นางสาวสทุธิดา  หาญลอืเดช30. 10
  6340267332  นางสาวสพุารัต  ติสนัเทยีะ31. 10
  6340267333  นางสาวสมิุนตรา  พระศรี32. 10
  6340267334  นางสาวอทติยา  กงกะเรียน33. 10
  6340267335  นางสาวอรอุมา  สบีตุตา34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340267336  นางสาวอริสรา  ล้ าจุมจัง35. 10
  6340267337  นางสาวอิศรา  ทวสีตัย์36. 10
  6340267338  นางสาวทวิาวรรณ  รังมะโน37. 10
  6340267339  นายปรเมศร์  วงศ์ศิริ38. 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 10:44  หน้า 12



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ว.6309

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร วทิยาศาสตรบัณฑติ
คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

	สาขาวชิา อาหารและโภชนาการ
อาจารยท่ี์ปรกึษา 208005 : ผศ.จิตติมา  พีรกมล

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340289101  นางสาวกระว ี แก้วสวุรรณ1. 10
  6340289102  นางสาวจิตรดา  สริุสาย2. 10
  6340289103  นางสาวชลธิชา  เพลนิภูเขียว3. 10
  6340289104  นางสาวทพิวรรณ  จ านงค์วฒัน์4. 10
  6340289105  นางสาวบริมาส  บรรเทา5. 10
  6340289106  นางสาวพนดิา  นวลบญุมา6. 10
  6340289107  นางสาวพรพิมล  ล่ าสนั7. 10
  6340289108  นางสาวพิมพ์ลภัส  สอนสภุาพ8. 10
  6340289109  นางสาวรจนา  รัตนถ์าวร9. 10
  6340289110  นางสาววจีภัก  รักษาพล10. 10
  6340289111  นางสาววรรณฤดี  สขุะ11. 10
  6340289112  นางสาววนัวสิาข์  สมานจิตร12. 10
  6340289113  นางสาววรพรรณ  จันทศร13. 10
  6340289114  นางสาวประภาวรรณ  สมศรี14. 10
  6340289115  นางสาวอภัชชา  อัฐสวุรรณ15. 10
  6340289117  นางสาวชนดิา  สวา่งเรืองฤทธิ์16. 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 10:44  หน้า 13


