
รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  641  หมู่เรียน  ปค.6401

มรล. จ.เลย ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา วิชาชีพครู
อาจารยท่ี์ปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 1/2565

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  647601101  นายกฤษฎา  ซอนจ าปา1. 10
  647601102  นางสาวกัญญาลักษณ์  บญุประคม2. 10
  647601103  นางสาวกัญญาวร์ี  หนิเมืองเก่า3. 10
  647601104  นายจิรัฎฐ์พิสิษฐ์  บวัสิงห์4. 10
  647601105  นางสาวจิราวรรณ  ชัยแก้ว5. 10
  647601106  นายจีรพัฒน ์ ลาดบรุมย์6. 10
  647601107  นางสาวเจนจิรา  โคตรทพิย์7. 10
  647601108  นางสาวชนฐัฐา  จ าปาวฒั8. 10
  647601109  นางสาวชนดิา  บญุมี9. 10
  647601110  นางชลิตา  กังค า10. 10
  647601111  นางสาวฐิติภรณ์  เจริญพูนผล11. 10
  647601112  นางสาวธญารินทร์  นาเลาห์12. 10
  647601113  นางสาวนริชา  ตันม่ิง13. 10
  647601114  นางสาวพัชญดา  เขตอนนัต์14. 10
  647601115  นายพีรพล  ลอกล้า15. 10
  647601116  นางสาวยุพาพิน  เสมาทอง16. 10
  647601117  นางสาววชิรญาณ์  เงาศรี17. 10
  647601118  นางสาววรพนติ  สร้อยทอง18. 10
  647601119  นายศิรทชั  กันทะวงศ์19. 10
  647601120  นางสาวศิริวรรณ  สุขเกษม20. 10
  647601121  นางสาวศิริวมิล  สมขาว21. 10
  647601122  นายศุกลกิจ  มงคลสิน22. 10
  647601123  นางสาวสินนีารถ  รัชณี23. 10
  647601124  นางสาวสิรินพิชญ์  แกะริมาฐิพัฒน์24. 10
  647601125  นางสาวสุกัญญา  ไชยนุ25. 10
  647601126  นางสาวสุนนัทา  เสียงเลิศ26. 10
  647601127  นางสาวเสาวนยี์  สายเจียง27. 10
  647601128  นางสาวอทติิยา  สาวสัิย28. 10
  647601129  นายอรรถพงษ ์ คามะดา29. 10
  647601130  นางสาวอุบลวรรณ  แก้วเรือง30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ย
สาขาวชิา,66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นกัศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน ,
73:พ้นสภาพตามระเบยีบวา่ด้วยการประเมินผลการศึกษา ,74:พ้นสภาพนกัศึกษา
(เนือ่งจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ข้อมูลเกา่),76:พ้น
สภาพนกัศึกษาหลักฐานไม่ถกูต้อง ,85:เสียชีวติ,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 02/06/64 16:07  หน้า 1



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  641  หมู่เรียน  ปค.6402

มรล. จ.เลย ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา วิชาชีพครู
อาจารยท่ี์ปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 1/2565

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  647601201  นางสาวจิรพร  กันยาประสิทธิ์1. 10
  647601202  นายไฉน  ขะพินจิ2. 10
  647601203  นางสาวชรินทร์พร  นครขวาง3. 10
  647601204  นางสาวชูติมา  บวัสงเคราะห์4. 10
  647601205  นางสาวณัฏฐพร  สุคงเจริญ5. 10
  647601206  นางสาวนนัธิดา  แสงสวา่ง6. 10
  647601207  นางสาวน  าทพิย์  ศรีรักษา7. 10
  647601208  นางสาวบษุบา  วนัหากิจ8. 10
  647601209  นางสาวปภิสรา  ธานี9. 10
  647601210  นางสาวปวณีา  จุมศักดิ์10. 10
  647601211  นางสาวเปรมฤดี  ไชยภักดี11. 10
  647601212  นางสาวพรพรรณ  บตุรจันทร์12. 10
  647601213  นางสาวพรสวรรค์  สิมสวสัดิ์13. 10
  647601214  นางสาวพัชชิราภรณ์  สิงค าปอ้ง14. 10
  647601215  นางพันทพิย์  พรมโสภา15. 10
  647601216  นายภานพัุนธ์  จันทรัตน์16. 10
  647601217  นายภูมิพัฒน ์ สิมสวสัดิ์17. 10
  647601218  นายมีชัย  บบุผามาเต18. 10
  647601219  นางสาวเมวกิา  อุ่มบางตลาด19. 10
  647601220  นางสาวลิศาชล  ศรีชมช่ืน20. 10
  647601221  นางสาววรรณนภา  อ าภาพันธ์21. 10
  647601222  นางสาววสิสุตา  คงประเสริฐศรี22. 10
  647601223  นายวรีศักดิ์  พรมแพทย์23. 10
  647601224  นางสาวศรัณรัชต์  ม่ิงมาลัยรักษ์24. 10
  647601225  นายศิรวทิย์  จันทะพัน25. 10
  647601226  นางสาวสกุลตรา  จอมอาจ26. 10
  647601227  นางสาวสินนีาถ  จุตโน27. 10
  647601228  นางสาวสุนทรี  อินสิงห์28. 10
  647601229  นายสุพัฒน ์ มุงแสน29. 10
  647601230  อาจารย์ ดร.สุรีพร  ชาบตุรบณุฑริก30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ย
สาขาวชิา,66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นกัศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน ,
73:พ้นสภาพตามระเบยีบวา่ด้วยการประเมินผลการศึกษา ,74:พ้นสภาพนกัศึกษา
(เนือ่งจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ข้อมูลเกา่),76:พ้น
สภาพนกัศึกษาหลักฐานไม่ถกูต้อง ,85:เสียชีวติ,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 02/06/64 16:07  หน้า 2



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  641  หมู่เรียน  ปค.6403

มรล. จ.เลย ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา วิชาชีพครู
อาจารยท่ี์ปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 1/2565

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  647601301  นางสาวกังสดา  เหมือนอินทร์1. 10
  647601302  นางสาวกัณตา  พวงใต้2. 10
  647601303  นางกาญจนา  มีศรีแก้ว3. 10
  647601304  นายกิตติพงษ ์ ยานะฝ้ัน4. 10
  647601305  นางสาวกุสุมา  พลศักดิ์ขวา5. 10
  647601306  นายคมกริช  สวงศิริ6. 10
  647601307  นายเจริญ  สิงหม์ณี7. 10
  647601308  นายฉัตรชัย  ทองวรรณ8. 10
  647601309  นายฉัตรชัย  รักคง9. 10
  647601310  นางสาวชลธิชา  รามศิริ10. 10
  647601311  นางสาวชุดาพร  ชาญวถิี11. 10
  647601312  นางสาวฐิติมา  พุ่มสุวรรณ์12. 10
  647601313  นางสาวณัฐติยา  ศรีรักษา13. 10
  647601314  วา่ทีร้่อยตรีหญิงณิชนนัท ์ ชายศรี14. 10
  647601315  นายนนัทพล  สินทา15. 10
  647601316  นายนริพล  สิมะพรรณ16. 10
  647601317  นางสาวนสิาชล  สายค าแต่ง17. 10
  647601318  นายปรมินทร์  บญุชิต18. 10
  647601319  นายพงษพั์นธ์  ลือนาม19. 10
  647601320  นางสาวพรสุดา  พานค า20. 10
  647601321  นางสาวพักตร์พิมล  สายสี21. 10
  647601322  นางสาวมลิดา  ชายศรี22. 10
  647601323  นายวชัรากร  ยศเฮือง23. 10
  647601324  นางสาววกิานดา  ศรีบริุนทร์24. 10
  647601325  นายวษิณุ  สมบตัิหอม25. 10
  647601326  นางสาวศศิธร  แสงปญัญา26. 10
  647601327  นางสาวศิริรัตน ์ สาภา27. 10
  647601328  นายศิลาวฒิุ  ดอบตุร28. 10
  647601329  นายอภิชัย  ผองแก้ว29. 10
  647601330  นายอัครพล  เม้าเวยีงแก30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ย
สาขาวชิา,66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นกัศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน ,
73:พ้นสภาพตามระเบยีบวา่ด้วยการประเมินผลการศึกษา ,74:พ้นสภาพนกัศึกษา
(เนือ่งจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ข้อมูลเกา่),76:พ้น
สภาพนกัศึกษาหลักฐานไม่ถกูต้อง ,85:เสียชีวติ,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 02/06/64 16:07  หน้า 3



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  641  หมู่เรียน  ปค.6404

มรล. จ.เลย ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา วิชาชีพครู
อาจารยท่ี์ปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 1/2565

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  647601401  นางสาวกนกนาถ  บวัมาศ1. 10
  647601402  นางสาวกรวนิท ์ ก่านหงษ์2. 10
  647601403  นางสาวกวนิทรา  ไสยันต์3. 10
  647601404  นายเครือณรงค์  จอดนอก4. 10
  647601405  นายเจริญ  ลีตน5. 10
  647601406  นางสาวเจษฐ์สุดา  ประเศรษฐสุต6. 10
  647601407  นางสาวชญาดา  สารสิทธิ์7. 10
  647601408  นายณัฐ  บญุญานสุนธิ์8. 10
  647601409  นายตุลธร  เลขตะระโก9. 10
  647601410  นายทนงศักดิ์  อินนรัุกษ์10. 10
  647601411  นางธันยดา  อ่อนสีแสง11. 10
  647601412  นายธีรเมศร์  ตันติอัคราวชัร์12. 10
  647601413  วา่ทีร้่อยตรีหญิงนภัทร  ค้าสบาย13. 10
  647601414  นายปรัชญา  กล่ านอ้ย14. 10
  647601415  นายพงศธร  ไชยแสง15. 10
  647601416  นายพลวริษฐ์  เจดีย์รักษ์16. 10
  647601417  นางสาวภัทราวดี  สีมาวงศ์17. 10
  647601418  นายมรุพล  อันติมานนท์18. 10
  647601419  นายยุทธนา  แสงค า19. 10
  647601420  นายวงศธร  ฉัตรวโิรจน์20. 10
  647601421  นายวรีชน  มีฐาน21. 10
  647601422  นางสาววรีวลัย์  พงษพั์นธ์22. 10
  647601423  นายวรีะพงษ ์ ศักดาพิทกัษ์23. 10
  647601424  นางสาวแวน่แก้ว  สุวะนชิ24. 10
  647601425  นางสาวศิริพร  อาสาชะนา25. 10
  647601426  นางสาวสงกรานต์  จงหาร26. 10
  647601427  นายสุดใจ  แก้วขวญั27. 10
  647601428  นางสาวสุภารฎา  ประเสริฐศิลป์28. 10
  647601429  วา่ทีร้่อยตรีสุวจัิกขณ์  จันทร์แดงกิจ29. 10
  647601430  นางสาวเสาวลักษณ์  มีมาดี30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ย
สาขาวชิา,66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นกัศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน ,
73:พ้นสภาพตามระเบยีบวา่ด้วยการประเมินผลการศึกษา ,74:พ้นสภาพนกัศึกษา
(เนือ่งจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ข้อมูลเกา่),76:พ้น
สภาพนกัศึกษาหลักฐานไม่ถกูต้อง ,85:เสียชีวติ,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า
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มรล. จ.เลย ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา วิชาชีพครู
อาจารยท่ี์ปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 1/2565

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  647601501  นายกรกช  นธิิปญัญาบดี1. 10
  647601502  นางสาวกิตติยาภรณ์  ล้านค า2. 10
  647601503  นายกุลชาติ  ภูพันลา3. 10
  647601504  นางสาวขนษิฐา  วฒันะ4. 10
  647601505  นางสาวขวญัชีวา  มีตราสิทธิ์5. 10
  647601506  นายจตุพล  พันธ์ไชยา6. 10
  647601507  นางสาวจารุวรรณ  มุดสูงเนนิ7. 10
  647601508  นางสาวจิราภรณ์  โทนผุย8. 10
  647601509  นางสาวฉัตรชุดา  พิมพ์มุข9. 10
  647601510  นายชัยยศ  ศิริหล้า10. 10
  647601511  นางสาวณัฐนนัท ์ ศิริอามาตย์11. 10
  647601512  นางสาวทพิม์วารี  บญุหนกั12. 10
  647601513  นางสาวเทวา  แก้วอุดม13. 10
  647601514  นายธีระนนท ์ ทะวลิา14. 10
  647601515  นายธีระยุทธ  ศรีไพร15. 10
  647601516  นางสาวนฎัฐชา  เจริญร่าง16. 10
  647601517  นางสาวปยิะนชุ  เถาหมอ17. 10
  647601518  นางสาวพรทพิย์  นามทอง18. 10
  647601519  นางสาวพรพรรณ  โนนโพธิ์19. 10
  647601520  นายพัชระ  ศรีเสมอ20. 10
  647601521  นางสาวรัชภรณ์  บวัภา21. 10
  647601522  นายวรีะพล  ชามารัตน์22. 10
  647601523  นางสาวศิริวรรณ  ก าแก้ว23. 10
  647601524  นางสาวสุคนธ์ทพิย์  เสมาเพชร24. 10
  647601525  นางสาวสุจิตรา  มูลหา25. 10
  647601526  นางสาวสุจินนัท ์ เสนามา26. 10
  647601527  นางสาวสุพิชชา  ฤทธาพรหม27. 10
  647601528  นายอภิวฒัน ์ อินทะสอน28. 10
  647601529  นางสาวอมรรัตน ์ ช่างประดิษฐ์29. 10
  647601530  นางสาวอานติา  เกษทองมา30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ย
สาขาวชิา,66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นกัศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน ,
73:พ้นสภาพตามระเบยีบวา่ด้วยการประเมินผลการศึกษา ,74:พ้นสภาพนกัศึกษา
(เนือ่งจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ข้อมูลเกา่),76:พ้น
สภาพนกัศึกษาหลักฐานไม่ถกูต้อง ,85:เสียชีวติ,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า
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