
รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ศป.6403

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	สาขาวิชา ดุริยางคศลิป์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 6000002 : อ.ชานน  สืบสม

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440603101  นายปฏิพล  เกณทวี1. 10
  6440603102  นายภูวดล  แข็งแอ2. 10
  6440603103  นายณัฐวฒิุ  ขันตีชู3. 10
  6440603104  นายมารุต  วลัิยมาญ4. 10
  6440603105  นายนฐิิพงษ ์ อ้วนนวน5. 10
  6440603106  นางสาวนริศรา  แซงชัยภูมิ6. 10
  6440603107  นายภัทรพล  ทองปั้น7. 10
  6440603108  นายด ารงศักดิ์  ชาเหลา8. 10
  6440603109  นายเจษฎา  ปอ้งปดัชา9. 10
  6440603110  นายฉัตรชัย  ซ้อนจันทร์ดี10. 10
  6440603111  นายวฒิุพงษ ์ พันสนทิ11. 10
  6440603112  นายพิพัฒพงษ ์ หม่ืนสา12. 10
  6440603113  นายธนพล  ค าโคตรสูน13. 10
  6440603114  นายอภินนัท ์ ลาวลัย์14. 10
  6440603115  นายณัฐพงษ ์ สีนะ15. 10
  6440603116  นายณัฐชนน  เรืองเดชา16. 10
  6440603117  นายวรีะชัย  พิลาโพธิ์17. 10
  6440603118  นางสาวณัฐธิดา  ค าภูธร18. 10
  6440603119  นางสาวชลดา  แสงศรีเรือง19. 10
  6440603120  นายปรมินทร์  อ้วนศิริ20. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 11/06/64 16:35  หน้า 1



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6422

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา ดนตรีศกึษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700451 : ผศ.ดร.วราวุฒิ  เรืองบุตร

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440104101  นายกฤษฎา  ศรีหอม1. 10
  6440104102  นางสาวกิง่แก้ว  ปู่โว2. 10
  6440104103  นางสาวจันทนภิา  วนักลาง3. 10
  6440104105  นางสาวชลธิชา  ปริสัตตะ4. 10
  6440104106  นายชลสิทธิ์  ศรีหะ5. 10
  6440104107  นายทรงชัย  เต็มวงษ์6. 10
  6440104109  นายธีระพงษ ์ เร่งมานะวงษ์7. 10
  6440104110  นายนชิานนท ์ เศษโส8. 10
  6440104111  นายปยิะพล  มีธรรม9. 10
  6440104112  นายพรมมินทร์  แก้วมาตร10. 10
  6440104113  นายภราดร  คุณนา11. 10
  6440104114  นายภาคภูมิ  เฮ็งประเสริฐ์12. 10
  6440104115  นายวชัรพล  นุน่สวสัดิ์13. 10
  6440104116  นายวรีะยุทธ  บตุรโคตร14. 10
  6440104117  นายเสกสรรค์  ศรีอุดม15. 10
  6440104118  นายเสฎฐวฒิุ  อยูง่าน16. 10
  6440104119  นายอดิศร  เดชะ17. 10
  6440104120  นายอภิวฒัน ์ นอ้ยสง่า18. 10
  6440104121  นายอัศวนิ  โคตรมา19. 10
  6440104122  นางสาวอาทติยา  แดงบ ารุง20. 10
  6440104123  นายปฎิญญา  ฐานะ21. 10
  6440104124  นายศตพร  พั วทา22. 10
  6440104125  นายพงศ์ธนวทิย์  สิงหสุ์วรรณ23. 10
  6440104126  นายธนกร  กฤตวงศ์วมิาน24. 10
  6440104127  นายปญัญากร  อรปญัญา25. 10
  6440104129  นายกาญจนต์ระกูล  กุลวงษ์26. 10
  6440104130  นายสุธินนัท ์ มูลตรีมา27. 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 ) 11/06/64 16:35  หน้า 2



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6423

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา นาฏศลิป์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5400200 : อ.จุฑาภรณ์  วิลัยแก้ว

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440105101  นางสาวดวงฤทยั  บวัละคร1. 10
  6440105102  นางสาวจตุพร  ดาทมุมา2. 10
  6440105103  นางสาวจิรประภา  ขอหอ้มกลาง3. 10
  6440105104  นายจิรสิทธิ์  ค าสีแก้ว4. 10
  6440105105  นางสาวจีรนนัท ์ สุริยะ5. 10
  6440105106  นางสาวณัฐธิดา  จ าปาเฟ่ือง6. 10
  6440105107  นายณัฐพงษ ์ ต้อยสิมมา7. 10
  6440105108  นายดิเรกฤทธิ์  ขะพินจิ8. 10
  6440105109  นายธนวฒัน ์ ทอ้งถิน่9. 10
  6440105110  นายธนากร  มาพระลับ10. 10
  6440105111  นายนพรัตน ์ โมกไธสง11. 10
  6440105112  นางสาวนริสรา  สิทธิวงศ์12. 10
  6440105113  นางสาวน  าค้าง  จันทร์เขียว13. 10
  6440105114  นางสาวเบญจพร  ทรายทอง14. 10
  6440105115  นางสาวปวติรา  นามวงศรี15. 10
  6440105116  นางสาวพิมพ์อัปสร  บญุไชยะ16. 10
  6440105117  นายวชิรวทิย์  เจริญร่ืน17. 10
  6440105118  นางสาววราภรณ์  จันทธิเทศ18. 10
  6440105119  นางสาวสิริยากร  ผ่องแผ้ว19. 10
  6440105120  นางสาวสุกัญญา  บ ารุงชาติ20. 10
  6440105121  นางสาวสุกัญญา  สินนอก21. 10
  6440105122  นางสาวสุพพัตรา  แก้วบญุเรือง22. 10
  6440105123  นางสาวอรณิกา  กันยา23. 10
  6440105125  นางสาวอารีรัตน ์ สารวงษ์24. 10
  6440105126  นางสาวปวรวรรณ  ขุนพรหม25. 10
  6440105127  นายณัฐวฒิุ  พันโนฤทธิ์26. 10
  6440105128  นางสาวพรนสิา  นาเลิง27. 10
  6440105130  นายอนชุา  พันโยศรี28. 10
  6440105131  นายธนายุทธ  บญุประคม29. 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 ) 11/06/64 16:35  หน้า 3



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6408

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา สังคมศกึษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5400226 : อ.วีระนุช  แยม้ยิม้

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440110101  นายกฤษณะ  ใจบญุ1. 10
  6440110102  นางสาวจุฑามาศ  ภูคัสมาส2. 10
  6440110103  นางสาวชไมพร  ตู้นก3. 10
  6440110104  นายฐิติ  ขิมลาภ4. 10
  6440110105  นางสาวณัฐกาญจน ์ บญุทะวงศ์5. 10
  6440110106  นางสาวณัฐภรณ์  อ้วนพรมมา6. 10
  6440110107  นางสาวณิชาพร  วงัค า7. 10
  6440110108  นางสาวเดือนฉาย  ล้านเทีย่ง8. 10
  6440110110  นายธนกฤษ  สิงหท์องลา9. 10
  6440110111  นายธนพัฒน ์ จันทร์สวา่ง10. 10
  6440110112  นายนวพล  วนัอุดม11. 10
  6440110113  นางสาวน  าผึ ง  พาพานทอง12. 10
  6440110114  นางสาวนชุนาถ  ตะนะชัย13. 10
  6440110115  นายบดินทร์ชัย  อ่อนไธสง14. 10
  6440110116  นางสาวปนดัดา  สุจันทร์15. 10
  6440110117  นางสาวปิ่นศิริ  สิงหสุ์ธรรม16. 10
  6440110118  นางสาวพรชิตา  พหลทพั17. 10
  6440110119  นางสาวพัชราภา  เล่ือนไธสง18. 10
  6440110120  นางสาวพัชรินทร์  คะหาญ19. 10
  6440110121  นายพุฒิเมธ  โถปั้น20. 10
  6440110122  นายภูมินทร์  ม่ังมา21. 10
  6440110123  นางสาวมณฑิรา  ภูชาดา22. 10
  6440110124  นายรัฐชานนท ์ ประเสริฐสาร23. 10
  6440110125  นางสาวรุ่งศิริ  ศรีหมวด24. 10
  6440110126  นางสาววรรณภา  ปตัตังถาโต25. 10
  6440110127  นางสาววชัรีพร  ค าจันทร์26. 10
  6440110128  นายวทิวสั  สุขจันดา27. 10
  6440110129  นางสาววไิลรัตน ์ เลิศเสนยี์28. 10
  6440110130  นางสาวศศิวรรณ  อาสาสนา29. 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 ) 11/06/64 16:35  หน้า 4



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6409

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา สังคมศกึษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5400122 : อ.กันตพงษ์  จุลราช

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440110201  นางสาวศิริวภิา  สายตา1. 10
  6440110202  นางสาวสราลักษณ์  เบา้ทอง2. 10
  6440110203  นายสิทธิเดช  โชติทอง3. 10
  6440110205  นางสาวสุชาวดี  ผางจันดา4. 10
  6440110206  นางสาวสุดารัตน ์ ค าเขียน5. 10
  6440110207  นางสาวสุธิดา  เตียงวนั6. 10
  6440110208  นางสาวสุพรรษา  นอ้ยมี7. 10
  6440110209  นางสาวสุพัตรา  พรมมาวนั8. 10
  6440110210  นางสาวสุภรักษ ์ แถวเพีย9. 10
  6440110211  นางสาวสุภาพร  แก้วนอก10. 10
  6440110212  นางสาวสุภาวดี  ทา้วสูงเนนิ11. 10
  6440110213  นางสาวสุมาลี  แสนศรีแก้ว12. 10
  6440110214  นางสาวอภิชญา  ชมภูจันทร์13. 10
  6440110215  นางสาวอภิสรา  สารมโน14. 10
  6440110216  นางสาวอรัญญา  อร่ามเรือง15. 10
  6440110217  นางสาวปรียาภรณ์  ศรีเตชะ16. 10
  6440110218  นางสาวสายฝน  ตะกิมนอก17. 10
  6440110219  นายอดิศร  มูลธรรมมา18. 10
  6440110220  นางสาววรรณวษิา  แสงทอง19. 10
  6440110222  นายวนัเฉลิม  เขาลาด20. 10
  6440110223  นายพิทกัษพ์งษ ์ ประยูรชาญ21. 10
  6440110224  นางสาวเอมวกิา  พันสวสัดิ์22. 10
  6440110225  นางสาวเบญจพร  คนฉลาด23. 10
  6440110226  นายปยิวฒัน ์ พรหมณี24. 10
  6440110227  นางสาวเสาวณีย์  มะลัย25. 10
  6440110228  นางสาวปณิดา  บญุข่าย26. 10
  6440110229  นายเทพวมิล  ปิ่นค า27. 10
  6440110230  นางสาวเบญญาภา  แสนใจวฒิุ28. 10
  6440110232  นายวรโชติ  ดีหล้า29. 10
  6440110233  นางสาวฐาปนยี์  ปึ่งพรหม30. 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 ) 11/06/64 16:35  หน้า 5



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6421

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา ศลิปศกึษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700234 : ผศ.ดร.ณัฏฐกาญจน์  อนันทราวัน

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440120101  นายชลธาร  ศรีโยธา1. 10
  6440120102  นางสาวณัฐณิชา  สอนลา2. 10
  6440120103  นางสาวณัฐธิดา  มีเพชร3. 10
  6440120104  นายธนธัส  ทองวไิล4. 10
  6440120106  นางสาวภัคจิรา  ทองวนั5. 10
  6440120107  นายภูวมินทร์  รัตนะวงศ์6. 10
  6440120108  นางสาวมัณฑนา  บญุยรัตน์7. 10
  6440120109  นางสาวเมธาว ี วงัคีรี8. 10
  6440120110  นางสาววรรณภา  จันทร์สม9. 10
  6440120111  นางสาววรรณภา  เวยีงค า10. 10
  6440120112  นางสาววลนษิฐา  จันทนา11. 10
  6440120113  นายวรีวตั  ต้นจันทน์12. 10
  6440120114  นายศิวกร  สอนสุภาพ13. 10
  6440120116  นางสาวสุนษิา  บญุรัตน์14. 10
  6440120117  นายอธิราช  ต้นกันยา15. 10
  6440120118  นางสาวอริสา  ลุนสแกวงค์16. 10
  6440120119  นางสาวอาริยา  โสภางาม17. 10
  6440120120  นางสาวปรางทอง  ศรีเมือง18. 10
  6440120121  นายกฤษฎา  ประดิษฐวงค์19. 10
  6440120122  นายณัฐกิต  ทมิะเณ20. 10
  6440120123  นางสาวสุภาวดี  ดวงแสงพุฒ21. 10
  6440120124  นางสาวรัตนา  เมืองอาชา22. 10
  6440120125  นางสาวจีระนนัท ์ ศรีชัยมูล23. 10
  6440120126  นายนรุิจ  กาล้อม24. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 11/06/64 16:35  หน้า 6



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6412

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา เคมี
อาจารย์ท่ีปรึกษา 60051 : อ.วิมลนันท์  พงศภ์ัทรกานต์

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440141102  นางสาวจุฬารัตน ์ พันโสรี1. 10
  6440141103  นางสาวพรนภา  ไชยพรรณา2. 10
  6440141104  นางสาวศศิธร  จ าปพีรม3. 10
  6440141105  นายสหรัฐ  กองแก้ว4. 10
  6440141106  นางสาวอาริยา  วงพิมล5. 10
  6440141107  นางสาวนครินทร์  วงษเ์ศวตมนตรี6. 10
  6440141108  นายกิตติศักดิ์  เขียวไกร7. 10
  6440141109  นางสาวอัยลดา  ค าโคตรสูนย์8. 10
  6440141110  นายศักดิ์สิทธิ์  เทวสัตย์9. 10
  6440141111  นางสาวจุฑาทพิย์  พิเคราะหแ์นะ10. 10
  6440141112  นางสาวพ่ึงนภา  โสภาพ11. 10
  6440141113  นางสาวนนีลกานต์  โสวะภาสน์12. 10
  6440141114  นางสาววศิน ี วฒัโน13. 10
  6440141115  นายพรลิขิต  บญุสะอาด14. 10
  6440141116  นางสาววษิศิภาภรณ์  ประกิระตา15. 10
  6440141117  นางสาวพรนภา  สารวงษ์16. 10
  6440141118  นายอภิสิทธิ์  นอ้ยคูณ17. 10
  6440141119  นางสาวกันยาลักษณ์  วงัคีรี18. 10
  6440141120  นางสาวปฐัชญา  หลอดสวา่ง19. 10
  6440141121  นางสาวสุภาวลัย์  ยศสุวรรณ20. 10
  6440141122  นางสาวนญัธิฌา  นวลแยง21. 10
  6440141123  นางสาวสุภารัตน ์ เสิกภูเขียว22. 10
  6440141124  นางสาวศุวมิล  มูลทาสี23. 10
  6440141125  นางสาวอริศรา  สารมะโน24. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 11/06/64 16:35  หน้า 7



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6413

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา ชีววิทยา
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700046 : ดร.กิตติ  ตันเมืองปัก

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440142101  นางสาวอริศรา  สุวรรณบล1. 10
  6440142102  นายกฤษดา  ขาวกา2. 10
  6440142103  นางสาวก้านดอกรัก  ธนาค า3. 10
  6440142104  นางสาวจิตติภัทร  ค าสา4. 10
  6440142105  นางสาวจิรนนัท ์ แก้ววงษา5. 10
  6440142106  นางสาวจุฑามาศ  อินปลัด6. 10
  6440142108  นางสาวฉัตรลดา  เมืองโคตร์7. 10
  6440142109  นางสาวดวงรัตน ์ ศรีทานนท์8. 10
  6440142110  นางสาวธนภรณ์  วชิา9. 10
  6440142111  นายธีรศักดิ์  เขียนจูม10. 10
  6440142112  นางสาวนนัทยิา  พิมพะบตุร11. 10
  6440142113  นางสาวนกิานดา  แสงทองจี12. 10
  6440142115  นายวาสุกรี  ปญัญาวงค์13. 10
  6440142116  นางสาววกิานดา  ก้องฝ้ัน14. 10
  6440142117  นางสาวอริศรา  บญุประคม15. 10
  6440142118  นางสาวอรุณีกาญจ์  บดุดา16. 10
  6440142119  นายนนทวฒัน ์ พรมท า17. 10
  6440142120  นางสาวกิง่กาญจน ์ สินชัย18. 10
  6440142121  นายสุกฤษ  ภูหลวง19. 10
  6440142122  นางสาววรรณพรรณ  วนัหากิจ20. 10
  6440142123  นางสาวเพชรลดา  ยอดคีรี21. 10
  6440142125  นางสาวอาริยา  จันดาโคต22. 10
  6440142126  นางสาวจุฑารัตน ์ เยีย่มล า23. 10
  6440142127  นายพงศภัก  มุขดารา24. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 11/06/64 16:35  หน้า 8



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6414

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา ฟิสิกส์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700436 : ผศ.ดร.ชยพัทธ์  ภูส าเภา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440143101  นางสาวเกษรินทร์  อ่อนสี1. 10
  6440143102  นายเกียรติยศ  มาตโสภา2. 10
  6440143103  นางสาวจิรนนัท ์ นิ มหตัถา3. 10
  6440143104  นายธนกร  โพธิ4. 10
  6440143105  นางสาวปยิณัฐ  เขียวบวั5. 10
  6440143106  นางสาวภวกิา  เรียบร้อย6. 10
  6440143107  นางสาววรรณษา  ฉลองคุณ7. 10
  6440143108  นางสาววริศรา  ค าตื อ8. 10
  6440143109  นายศุภวชิญ์  เลิศอุดมโชค9. 10
  6440143110  นางสาวชลิตา  สอนเฒ่า10. 10
  6440143111  นางสาวอัฉราภรณ์  โรมพันธ์11. 10
  6440143112  นางสาวณัฐธิดา  โสภา12. 10
  6440143113  นางสาวปภาวรินทร์  แก้ววะดี13. 10
  6440143114  นายอาทร  ศรีหะสุทธิ์14. 10
  6440143115  นายจีรศักดิ์  ถุงเกษแก้ว15. 10
  6440143116  นางสาวณัฐพร  ไชยะโส16. 10
  6440143117  นายเมคาว ี บตุรดา17. 10
  6440143118  นางสาวธัญชนก  พลซา18. 10
  6440143121  นายวชัรกร  ทองทาย19. 10
  6440143122  นายวชัระ  ภูครองทุง่20. 10
  6440143123  นางสาวสิริญญา  ชาดา21. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 11/06/64 16:35  หน้า 9



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6415

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศกึษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700258 : ผศ.จตุพงษ์  กะวิวังสกุล

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440144101  นางสาวกนกวรรณ  วงษเ์หล็ก1. 10
  6440144102  นายกษดิิศ  ถาวรชีพ2. 10
  6440144103  นางสาวกาญจน ี สุขเสน3. 10
  6440144104  นายกิตติยศ  ดอนอินทร์4. 10
  6440144105  นายคีตรักษ ์ พักกระโทก5. 10
  6440144106  นายจักรกฤษณ์  เฮ้าโฮม6. 10
  6440144107  นายเจษฎา  กัลยา7. 10
  6440144108  นายชนะชล  คุณโฮม8. 10
  6440144109  นายชัยยศ  เพลียเขมร9. 10
  6440144110  นายชัยวฒัน ์ ทองดุน10. 10
  6440144111  นายชุติเดช  อาศัย11. 10
  6440144112  นางสาวณัฎฐณิชา  โกมาสถิตย์12. 10
  6440144113  นางสาวธนพร  เหล่าคนค้า13. 10
  6440144114  นายธนภัทร์  หอมเฮ้า14. 10
  6440144115  นายธนาดล  เมืองก้อน15. 10
  6440144116  นายธีรวฒัน ์ อุทธบรูณ์16. 10
  6440144117  นายนนทวฒัน ์ จันทะวงษ์17. 10
  6440144118  นางสาวนภัทรฌา  จริยาธนบ าเพ็ญ18. 10
  6440144119  นายนภัสกร  เลิศวนิจินนัท์19. 10
  6440144120  นายนฤพล  ผาบวชัิย20. 10
  6440144121  นายนริาชัน  กุลชัย21. 10
  6440144122  นางสาวนชุนาฎ  บุ่งศรี22. 10
  6440144123  นายเบญจรงค์  ประเสริฐ23. 10
  6440144124  นางสาวปยิะดา  ไพศาลธรรม24. 10
  6440144125  นายพัฒนพงษ ์ แก้วเสริม25. 10
  6440144126  นายพีรวสั  แซ่เติน26. 10
  6440144127  นายภาณุวฒัน ์ โสภากุล27. 10
  6440144128  นายภานพุงศ์  ไทยษา28. 10
  6440144129  นางสาวมยุรฉัตร  จรัสแสง29. 10
  6440144130  นายยศภัทร  เงินลาด30. 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 ) 11/06/64 16:35  หน้า 10



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6416

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศกึษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700412 : ผศ.เอกภูมิ  อ่ิมอก

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440144201  นางสาววลิาวณัย์  อุธค า1. 10
  6440144202  นายวรีภัทร  สีเวยีง2. 10
  6440144203  นางสาวศศิธร  ไชยชนะ3. 10
  6440144204  นางสาวศศิประภา  โพนธาตุ4. 10
  6440144205  นายศักดิ์สิทธิ์  โกยทรัพย์มา5. 10
  6440144207  นายเศรษฐี  หม่ืนภักดี6. 10
  6440144208  นางสาวสมฤทยั  อินนอก7. 10
  6440144209  นายสิทธิพล  ขามภูเขียว8. 10
  6440144210  นางสาวหทยัรัตน ์ เครือผักปงั9. 10
  6440144211  นายอนนัต์  ศรีชมษร10. 10
  6440144212  นางสาวอมิตา  ศรีเชียงสา11. 10
  6440144213  นางสาวอริษา  บตุตะวงษ์12. 10
  6440144214  นายอัคราธร  เขียนสีอ่อน13. 10
  6440144215  นายอัษฎา  หม่ืนแก้ว14. 10
  6440144216  นายอาชารัตน ์ บญุไตร15. 10
  6440144217  นายเอกรินทร์  ค้าเจริญ16. 10
  6440144218  นายอภิวฒัน ์ หล้าชนบท17. 10
  6440144219  นางสาวอลิสา  ชาภักดี18. 10
  6440144220  นายอัจฉริยพล  ภักดีพันดอน19. 10
  6440144221  นายกฤษดา  จันทร์เทศ20. 10
  6440144222  นายณัฐพงศ์  ศรีสวสัดิ์21. 10
  6440144223  นายหตัถกิจ  อัตชู22. 10
  6440144224  นางสาวรุ่งฝน  วงศ์แก้ว23. 10
  6440144225  นางสาวชลธิชา  ค าตัน24. 10
  6440144226  นางสาวสุดารัตน ์ อุดตะกะ25. 10
  6440144227  นางสาวณัฐพร  เนติธรรมนาถ26. 10
  6440144228  นางสาวชลิตา  พลดาหาญ27. 10
  6440144229  นายชุติพัฒน ์ ตู้สกาศ28. 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 ) 11/06/64 16:35  หน้า 11



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6424

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา อุตสาหกรรมศลิป์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 600042 : ผศ.ยุทธพงษ์  นาคโสภณ

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440170101  นางสาวชรินทร์ดา  ธรรมกุล1. 10
  6440170102  นายณัฐพล  นราพล2. 10
  6440170103  นายธนากรณ์  ผิวศิริ3. 10
  6440170104  นายภัคพงศ์  ชาติไทย4. 10
  6440170105  นางสาวรุจิรา  โสกลาง5. 10
  6440170106  นายวรภพ  พลบรูณ์6. 10
  6440170107  นายสุทธิพงษ ์ ทองปิ่น7. 10
  6440170108  นางสาวอัจฉริยา  ชัยสงคราม8. 10
  6440170109  นายปณเมธ  วภิักดิ์9. 10
  6440170110  นายอนชุา  จิตรกล้า10. 10
  6440170111  นางสาววญิาดา  ศรีบวัระพันธ์11. 10
  6440170113  นายพงษพิ์สุทธิ์  มาลา12. 10
  6440170114  นางสาวสุนสิา  บงแก้ว13. 10
  6440170115  นางสาวศศิวมิล  สาริภา14. 10
  6440170116  นางสาวสุดาวลัย์  ปราชัยภูมิ15. 10
  6440170117  นายธงเพชร  วงัคีรี16. 10
  6440170118  นายทศันพ์ล  ไทยเจริญ17. 10
  6440170119  นางสาวนริาวลัย์  ปารมี18. 10
  6440170120  นายรัฐกิตดิ์  จันร้อยเอ็ด19. 10
  6440170122  นางสาววราภรณ์  ถานนัดร20. 10
  6440170123  นายภูริจักษ ์ กรรณลา21. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 11/06/64 16:35  หน้า 12



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6401

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา การศกึษาปฐมวัย
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5600119 : อ.ปารีญา  ราพา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440186101  นางสาวหนึง่ฤทยั  ค าพรมมา1. 10
  6440186102  นางสาวกนกกร  คันธี2. 10
  6440186103  นางสาวกมลวรรณ  บญุฟู3. 10
  6440186104  นางสาวกัลยาลักษณ์  วนัหากิจ4. 10
  6440186105  นางสาวกาญจนา  จิกจักร5. 10
  6440186106  นางสาวกุลธิดา  สังฆพรม6. 10
  6440186107  นางสาวขวญัจิรา  ทรายทอง7. 10
  6440186108  นางสาวจารุวรรณ  พูนกระโทก8. 10
  6440186109  นางสาวจุฑามาศ  ชาติขยัน9. 10
  6440186110  นางสาวเจนจิรา  ทกัษณิบตุร10. 10
  6440186111  นางสาวชลธิชา  ใจด า11. 10
  6440186112  นางสาวฐิติพร  ยอดส าโรง12. 10
  6440186113  นางสาวณัฏฐยา  ถิน่ก้อง13. 10
  6440186114  นางสาวธนษิฐา  วงิสันเทยีะ14. 10
  6440186115  นางสาวธัญญาลักษณ์  หมวดสุคนธ์15. 10
  6440186116  นางสาวนภาพรรณ  นามตะ16. 10
  6440186117  นางสาวนนัทนา  ยอยบผุา17. 10
  6440186118  นางสาวนนัธิดา  ศรีสอาด18. 10
  6440186119  นางสาวบญุฑริกา  เอ่ียมลักษณ์19. 10
  6440186120  นางสาวบศุกร  จรูญศรี20. 10
  6440186121  นางสาวปรางฉาย  กกโกทา21. 10
  6440186122  นางสาวปลายฟ้า  วงษเ์ดช22. 10
  6440186123  นางสาวปาริชาติ  บานแย้ม23. 10
  6440186124  นางสาวพชรพรรณ  ปอ้งขันธ์24. 10
  6440186125  นางสาวพัชราพร  จันดากุล25. 10
  6440186126  นางสาวพิมพ์พิไล  รวมธรรม26. 10
  6440186127  นางสาวพิมพ์อัปสร  คุตพันธ์27. 10
  6440186128  นางสาวภัทรพร  เหง้าพรหมมินทร์28. 10
  6440186129  นางสาวภัทราภรณ์  อ่ิมเสถียร29. 10
  6440186130  นางสาวพรชิตา  นามโคตร30. 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 ) 11/06/64 16:35  หน้า 13



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6402

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา การศกึษาปฐมวัย
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5500163 : ผศ.ปวีณา  เท่ียงพรม

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440186201  นางสาวภัทราภา  ทกัศิลสิทธิ์1. 10
  6440186202  นางสาวมลธิชา  พันธฤทธิ์2. 10
  6440186203  นางสาวรัชนกีร  วงัคีรี3. 10
  6440186204  นางสาวรัชภรณ์  รัตนสมัครการ4. 10
  6440186205  นางสาวรุ่งนภา  สาลีแสง5. 10
  6440186206  นางสาววรรณวษิา  แดงพวง6. 10
  6440186208  นางสาววรัญญา  เปล่ียนไธสง7. 10
  6440186209  นางสาววริษฐา  สุขทัว่ญาติ8. 10
  6440186210  นางสาววลัยลักษณ์  กุลสอนนาน9. 10
  6440186211  นางสาวสกุลรัตน ์ บริรักษ์10. 10
  6440186212  นางสาวสุกัญญา  เสตตะ11. 10
  6440186213  นางสาวสุชาวดี  ล่ามสมบตัิ12. 10
  6440186214  นางสาวสุดารัตน ์ นามสิง13. 10
  6440186215  นางสาวสุธิดา  ภูชมช่ืน14. 10
  6440186216  นางสาวสุนติา  ไชยคีนี15. 10
  6440186217  นางสาวสุนสิา  ค าสีทา16. 10
  6440186218  นางสาวสุนสิา  เพียค าปอ้ง17. 10
  6440186219  นางสาวอนตุรา  มะโนรัตน์18. 10
  6440186220  นางสาวอภิสรา  สารทอง19. 10
  6440186221  นางสาวอังสุมาริน  นลิจันทร์20. 10
  6440186222  นางสาวอาทติยา  เจนวถิี21. 10
  6440186223  นางสาวอุทยัวดี  เสริฐศรี22. 10
  6440186224  นางสาวชนากานต์  พลเสนา23. 10
  6440186225  นางสาวกนกวรรณ  ไชยสัตย์24. 10
  6440186226  นางสาวประภัสสร  จันอุตสาห์25. 10
  6440186227  นางสาวพิชญาภา  ยอดจ าปา26. 10
  6440186228  นายทเิบต  มูลเพ็ญ27. 10
  6440186229  นางสาวปณุยนชุ  สุขประเสริฐ28. 10
  6440186230  นางสาวดวงกมล  โสประดิษฐ29. 10
  6440186231  นางสาวสุทาริดา  แพงดี30. 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 ) 11/06/64 16:35  หน้า 14



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6403

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา การประถมศกึษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700385 : อ.สมพิศ  สีตะสุต

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440188101  นางสาวกันยารัตน ์ วงษห์าญ1. 10
  6440188102  นายเกียรติศักดิ์  โสประดิษฐ์2. 10
  6440188103  นางสาวจุไรภรณ์  แก้วบญุใส3. 10
  6440188104  นายทรงศิษฏ์  ศรีบญุมี4. 10
  6440188105  นางสาวธัญจิรา  ศรีหนองบวั5. 10
  6440188106  นางสาวนริศรา  สอนเสนห่์6. 10
  6440188107  นางสาวน  าฝน  ภูด่านงัว7. 10
  6440188108  นางสาวปณิตา  ภานรัุกษ์8. 10
  6440188109  นางสาวพรรณิษา  โยทะพล9. 10
  6440188110  นางสาวพรรธษา  สิงหส์ถิตย์10. 10
  6440188111  นางสาวพิยดา  กะราม11. 10
  6440188112  นางสาววนดิา  พิมพ์เสนา12. 10
  6440188113  นางสาววริศรา  ธรรมนตัิ13. 10
  6440188115  นางสาวสิริธร  แพงศรี14. 10
  6440188116  นางสาวสุดารัตน ์ แสงชารี15. 10
  6440188117  นางสาวสุวรรณา  หงษชุ์มแพ16. 10
  6440188118  นางสาวอนสุรา  สารีวงษ์17. 10
  6440188120  นางสาวธัญญาเรศ  ม่วงนอ้ย18. 10
  6440188121  นางสาวภัทราภรณ์  ผิวฝาด19. 10
  6440188122  นางสาวโสริญา  แสงศรี20. 10
  6440188123  นายโกมินทร์  ปอ้งเรือ21. 10
  6440188124  นางสาวอัญญพร  อินทร์กอง22. 10
  6440188125  นางสาวปญัชลี  รัตนประทมุ23. 10
  6440188126  นางสาวกานต์สิริ  หอมเย็น24. 10
  6440188127  นางสาวพรรณกานต์  สุวรรณัง25. 10
  6440188128  นางสาวหยาดฟ้า  มาตจรุง26. 10
  6440188129  นางสาวขวญัฤดี  มูลค าศรี27. 10
  6440188130  นางสาวจุรีลักษณ์  ดู่ปอ้ง28. 10
  6440188131  นางสาววภิาวรรณ  เนตรผง29. 10
  6440188132  นางสาวศิริพร  ท ามงคล30. 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 ) 11/06/64 16:35  หน้า 15



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6419

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา พลศกึษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700067 : ผศ.สุรชัย  ชินพีระเสถียร

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440189102  นายกฤษฎา  ยอดสง่า1. 10
  6440189103  นายกฤษณะ  หม่ืนมี2. 10
  6440189104  นางสาวกัญญารัตน ์ เจริญกุล3. 10
  6440189105  นางสาวกันตินนัท ์ สุดสาว4. 10
  6440189106  นายคณิศร  มาตรา5. 10
  6440189107  นายจีระศักดิ์  บวัพา6. 10
  6440189108  นางสาวจุฑารัตน ์ ยศพิมพา7. 10
  6440189109  นายชาติชนะ  สุวรรณวลัิย8. 10
  6440189110  นายณัฐพล  เพ็ชรัตน์9. 10
  6440189111  นายดุษฎี  อินทรประสิทธิ์10. 10
  6440189112  นายตรีภพ  ค าเอ่ียม11. 10
  6440189113  นายธนธิป  จันดีนอ้ย12. 10
  6440189114  นายธนบดี  แก้วบวัดี13. 10
  6440189115  นายธนพล  หมู่เพชร14. 10
  6440189116  นายธนวฒัน ์ วนัทองสุข15. 10
  6440189117  นายธรรณธรณ์  จุลนนัท์16. 10
  6440189118  นายธีระเกียรติ  พิมพ์ทรายมูล17. 10
  6440189119  นางสาวธีราพร  คนหลัก18. 10
  6440189120  นายนพกิจ  วรรณชัย19. 10
  6440189121  นายนวภูมิ  ศรีษะบตุร20. 10
  6440189122  นายนยัฤทธิ์  บตุรพรม21. 10
  6440189123  นายปริวตัร  ชาเคน22. 10
  6440189124  นายปรีดา  ค าสีแก้ว23. 10
  6440189125  นายปยินนัท ์ ทมุธรรมมา24. 10
  6440189126  นายเปน็หนึง่  บู่คาม25. 10
  6440189127  นายพงศ์พิพัฒน ์ บญุอ่อน26. 10
  6440189128  นายพงษศ์กร  พันธ์อุต27. 10
  6440189129  นายพุฒิพงษ ์ ลิจันทร์28. 10
  6440189130  นายภานพัุฒน ์ ริตรา29. 10
  6440189131  นายไกรวชิญ์  พลพวก30. 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 ) 11/06/64 16:35  หน้า 16



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6420

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา พลศกึษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700417 : ดร.จตุรงค์  สว่างวงศ์

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440189201  นางสาวภาวนิ ี บวับาน1. 10
  6440189202  นายภูตะวนั  หมอแพทย์2. 10
  6440189203  นายเมธี  มณีรัตน์3. 10
  6440189204  นางสาวรุ่งนภา  สินธุวาปี4. 10
  6440189205  นางสาววรินทร  ชัยนอก5. 10
  6440189206  นางสาววลัลิภา  หอมพรมมา6. 10
  6440189207  นายวาสณะพร  ถาบญุเรือง7. 10
  6440189208  นางสาววภิาว ี ดีมูล8. 10
  6440189209  นายศตวรรษ  พัฒนาศูนย์9. 10
  6440189210  นายสรวชิญ์  ชินศรี10. 10
  6440189211  นายสุขภาพ  หลักค า11. 10
  6440189212  นางสาวสุธีรา  ชุมชะ12. 10
  6440189213  นางสาวสุภาวติา  กุลชัย13. 10
  6440189214  นายสุริยกมล  แก้วภูบาล14. 10
  6440189215  นายอธิราช  ประวนันา15. 10
  6440189216  นายอนชุา  สารมะโน16. 10
  6440189217  นายอนรัุกษ ์ โสประดิษฐ์17. 10
  6440189218  นายลิขิต  ค าพิมพ์18. 10
  6440189219  นายกรณ์ดนยั  พรมด้วง19. 10
  6440189220  นางสาวพนดิา  ศรีบริุนทร์20. 10
  6440189221  นายจีรภัทร  เนาวสุ์ข21. 10
  6440189222  นายวรีพล  คงมงคล22. 10
  6440189223  นายอัศดินทร์  ศรีพัฒน์23. 10
  6440189224  นางสาวสร้อยสุดา  สีหลอด24. 10
  6440189225  นางสาวนนัทนา  พลแสน25. 10
  6440189226  นายชูเกียรติ  มนต์ปงั26. 10
  6440189227  นางสาวจิรัญชญาภรณ์  ทกัษณิ27. 10
  6440189228  นายพงศธร  ศรีชุม28. 10
  6440189229  นายธนาธิป  จันทะแสน29. 10
  6440189230  นายธรรมธัช  ปอ้มสุวรรณ์30. 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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6417

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา คณิตศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 6400005 : ผศ.ดร.สุวิชา  อ่ิมนาง

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440140101  นายพงศธร  ภูมิสนทิ1. 10
  6440140102  นางสาวสรารัตน ์ คุณนา2. 10
  6440140103  นางสาวกรชวลั  แก้วมณี3. 10
  6440140104  นางสาวกัญญาวร์ี  ศรีทน4. 10
  6440140105  นางสาวจิราภรณ์  แสนทวสุีข5. 10
  6440140106  นางสาวจุฑาทพิย์  นลิสาคู6. 10
  6440140107  นายชญานนิ  สมใจ7. 10
  6440140108  นางสาวชมัยพร  ขันทะวงค์8. 10
  6440140109  นางสาวชลธิชา  โคตะมี9. 10
  6440140110  นางสาวชุติมา  ไชยรักษา10. 10
  6440140111  นายเช่ียวชาญ  ช่องเชิญ11. 10
  6440140112  นางสาวณธิดา  ตะดวงดี12. 10
  6440140113  นายทกัษณิ  นาโคกูล13. 10
  6440140114  นายธิติภัทร  ตั งพงษ์14. 10
  6440140115  นายนครินทร์  ดาแหวน15. 10
  6440140116  นางสาวนรินรัตน ์ หมีแป16. 10
  6440140117  นายนวพล  บญุอินทร์17. 10
  6440140118  นายนวมินทร์  อินทร์ชัยศรี18. 10
  6440140119  นางสาวนริชา  สุวรรณโรจน์19. 10
  6440140120  นางสาวบวัชมพู  สร้อยศักด า20. 10
  6440140121  นางสาวปริชาติ  สายสอาด21. 10
  6440140122  นางสาวปทัมา  อาษารินทร์22. 10
  6440140123  นายพนากร  สุโขยะชัย23. 10
  6440140124  นางสาวพัฒนน์ารี  ตุ้ยแคน24. 10
  6440140125  นายภัทรพงษ ์ วารีศรี25. 10
  6440140126  นางสาวภัทรภร  จันทร์สวา่ง26. 10
  6440140127  นางสาวภานมุาศ  ษรจันทร์27. 10
  6440140128  นางสาวมัลธิน ี ศรีพระจันทร์28. 10
  6440140130  นายพีระพัฒ  ทาแฮ29. 10
  6440140131  นางสาวจิตติมา  สังเกตุดี30. 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 ) 11/06/64 16:35  หน้า 18



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6418

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา คณิตศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5800043 : อ.ปาริชาติ  ภูภักดี

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440140201  นางสาวเมขลา  เต็มชัยภูมิ1. 10
  6440140202  นายรชานนท ์ ศรีแก้ว2. 10
  6440140204  นางสาวรัตติกาล  งอนชัย3. 10
  6440140205  นายวรเมธ  เจริญสัตย์4. 10
  6440140206  นางสาววรรณพร  ดูหฤค า5. 10
  6440140207  นางสาววรัญญา  บดุดีมี6. 10
  6440140208  นางสาววภิาว ี พรวาปี7. 10
  6440140209  นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ8. 10
  6440140210  นายสุทธิเกียรติ  จันทอง9. 10
  6440140211  นางสาวสุธาสิน ี มาดี10. 10
  6440140212  นางสาวสุภิษา  ประจ าเมือง11. 10
  6440140213  นางสาวสุรารักษ ์ ธัญญารักษ์12. 10
  6440140214  นางสาวอชิรญา  โพธิ์ศิริ13. 10
  6440140215  นางสาวอนญัญา  มณีรัตน์14. 10
  6440140216  นางสาวอภิชญา  ม่ันมา15. 10
  6440140217  นางสาวอรัญญา  ศรีบตุรตา16. 10
  6440140218  นางสาวรุ่งฤดี  ทพัธานี17. 10
  6440140219  นายพีรพัฒน ์ ฤทธิลา18. 10
  6440140220  นายธีระพงษ ์ วงษเ์สนา19. 10
  6440140221  นางสาวศิรภัสสร  ชมภู20. 10
  6440140222  นางสาวอรินชนก  ค าสิงห์21. 10
  6440140223  นางสาวศรีประภา  ดอนหวัล่อ22. 10
  6440140224  นายนฤพนธ์  แก้วศิริ23. 10
  6440140225  นางสาวฐานวาสก์  บรุุษ24. 10
  6440140226  นายคณิศร  บตุรพรหม25. 10
  6440140228  นางสาวกชกร  นธิิปญัญาบดี26. 10
  6440140229  นางสาวนราภัทร  ปอ้งค าสิงห์27. 10
  6440140230  นางสาวภาษร  แววสุขสม28. 10
  6440140231  นางสาวอรัญญา  ทพัสมบตัิ29. 10
  6440140232  นางสาวพิยะดา  พรมเมืองขวา30. 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 ) 11/06/64 16:35  หน้า 19



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6410

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5400019 : ผศ.อิศรารัตน์  มาขันพันธ์

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440148101  นางสาวกตัญญุตา  จันทร์สวา่ง1. 10
  6440148102  นางสาวกรกนก  ศรีอุ่น2. 10
  6440148103  นายกฤษฎา  ค าพรมมี3. 10
  6440148104  นางสาวกวนิทพิย์  อันทะศรี4. 10
  6440148105  นายไกลวฒุ  แก้วพินกึ5. 10
  6440148107  นายจิรวฒัน ์ ถาวรวรรณ์6. 10
  6440148108  นางสาวชลธิชา  เบี ยวจันทร์7. 10
  6440148109  นางสาวชาลิสา  ไสยกิจ8. 10
  6440148110  นางสาวณัฏฐธิดา  สังสิมมา9. 10
  6440148111  นางสาวณัฐนรินทร์  วงวลิาศ10. 10
  6440148112  นางสาวธัญญรัตน ์ ดีสี11. 10
  6440148113  นายเธียรทตั  ภูมิคอนสาร12. 10
  6440148114  นายนพคุณ  สิงหด์้วง13. 10
  6440148115  นางสาวเนตรอัปสร  แสนสุรินทร์14. 10
  6440148116  นายปรมินทร์  อุบลชัย15. 10
  6440148117  นางสาวปวณีา  รันระนา16. 10
  6440148118  นางสาวปาวนีา  พลชัย17. 10
  6440148119  นางสาวผกามาส  ไกรนอก18. 10
  6440148120  นางสาวพัชรีภรณ์  ทองโกมล19. 10
  6440148121  นางสาวพิชญาภา  กองเงิน20. 10
  6440148122  นายพิษณุ  ไชปายอด21. 10
  6440148123  นายภัทรพล  กุลเทยีนประดิษฐ์22. 10
  6440148125  นางสาวกรรณิกา  สุวชิากูร23. 10
  6440148126  นายรัชฐกร  กรุธไทย24. 10
  6440148127  นางสาวรัษฎากร  นอ้ยดี25. 10
  6440148128  นางสาววรรณภา  ก านาดี26. 10
  6440148129  นายไวยากร  นามวงษ์27. 10
  6440148130  นางสาวสุจิตรา  ดวงทองมา28. 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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6411

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5400019 : ผศ.อิศรารัตน์  มาขันพันธ์

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440148201  นางสาวสุดาภรณ์  มุลทากุล1. 10
  6440148202  นางสาวสุดารัตน ์ ปานเนาว์2. 10
  6440148203  นางสาวสุดารัตน ์ มุลทากุล3. 10
  6440148204  นางสาวสุทธิดา  มูลสุวรรณ4. 10
  6440148205  นางสาวสุพรรษา  มุ่งชมกลาง5. 10
  6440148206  นางสาวหทยักานต์  มาสา6. 10
  6440148207  นายอนศุิษฏ์  ผ่านใหญ่7. 10
  6440148208  นางสาวอรกัญญา  นามมา8. 10
  6440148209  นางสาวอัจฉราภรณ์  เจริญสุข9. 10
  6440148210  นางสาวอิศริยา  มาเหม็10. 10
  6440148211  นางสาวอิศริยา  ศรีบริุนทร์11. 10
  6440148212  นางสาวนารีรัตน ์ เรืองจันทร์12. 10
  6440148213  นางสาวอริยา  ทองกาสี13. 10
  6440148214  นางสาวศศิวมิล  มาตรา14. 10
  6440148215  นางสาวพิศมัย  โสค าแก้ว15. 10
  6440148216  นางสาวภัทราวดี  นอ้ยนพ16. 10
  6440148217  นางสาวเกตวดี  ดาแพง17. 10
  6440148218  นายขวญัชัย  ค าเสน18. 10
  6440148219  นางสาวธิดารัตน ์ ฉลูทอง19. 10
  6440148220  นางสาวนสัพร  จิตรโท20. 10
  6440148221  นางสาวสุมิตรา  บบุผาสังข์21. 10
  6440148222  นายกนกพชร  ศรีสุวอ22. 10
  6440148223  นางสาวนริศรา  สุวรรณเพชร23. 10
  6440148224  นางสาวนชุนาถ  แก้วดวงจันทร์24. 10
  6440148225  นางสาวพรนภา  ติดชัย25. 10
  6440148226  นางสาวชณิดา  สุ่มอุดม26. 10
  6440148227  นางสาวธัญสุดา  แก้วที27. 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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6404

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5400073 : อ.อภิชา  ปลัดกอง

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440102101  นางสาวกมลฉัตร  โคตรพรมมา1. 10
  6440102102  นางสาวกรรณิกา  วจิิตรปญัญา2. 10
  6440102104  นางสาวกรองแก้ว  ทุม่แหว่3. 10
  6440102105  นางสาวกัญญารัตน ์ นะศรี4. 10
  6440102107  นางสาวเกศราภร  ไพยเสน5. 10
  6440102108  นางสาวจิราพร  สงวนรัตน์6. 10
  6440102110  นางสาวชฎาพร  วงษา7. 10
  6440102111  นางสาวณัฎฐธิดา  เจียมภูเขียว8. 10
  6440102112  นายธมธเนศ  จอดนอก9. 10
  6440102114  นางสาวธิญาดา  โสภารักษ์10. 10
  6440102115  นางสาวนฤภร  ฤาชาบตุร11. 10
  6440102116  นางสาวน  าตาล  พรมทองดี12. 10
  6440102117  นางสาวนติิกานต์  โคตรแก้ว13. 10
  6440102118  นางสาวนภิาพร  ต้นสียา14. 10
  6440102119  นางสาวเบญจศีล  โสชู15. 10
  6440102121  นางสาวปทติตา  ผาแดง16. 10
  6440102122  นางสาวประภาภัทร  พิมพาเรือ17. 10
  6440102123  นายปริวฒัน ์ แก้วกุดเลาะ18. 10
  6440102124  นางสาวปวนัรัตน ์ ชัยวเิศษ19. 10
  6440102125  นางสาวปยิะดา  นามวงษ์20. 10
  6440102126  นายพงศพัศ  ชาญประไพร21. 10
  6440102127  นางสาวพัชราภรณ์  โพชะกะ22. 10
  6440102128  นายพิชัยยุทธ  โนนทงิ23. 10
  6440102129  นางสาวพิมจันทร์  ราศรีชัย24. 10
  6440102130  นางสาวพิมพ์พร  แสนขวา25. 10
  6440102131  นายธนศักดิ์  สารีอาจ26. 10
  6440102132  นางสาวมณฑิตา  มาวงค์27. 10
  6440102133  นายเจตนพิิฐ  ทพิยราช28. 10
  6440102134  นางสาวจารุวรรณ  สิงหจ์ าเริญ29. 10
  6440102135  นายธวชัชัย  ประกายสี30. 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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6405

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5500143 : อ.อาทิตย ์ ถมมา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440102201  นางสาวเพชรา  สิทธิโห1. 10
  6440102202  นายภาณุวฒัน ์ โชคเจริญ2. 10
  6440102203  นางสาวมณีวรรณ  ดิษฐ์ขามปอ้ม3. 10
  6440102204  นายรัฐพงษ ์ ทวติชาติ4. 10
  6440102205  นางสาวรัตนาภรณ์  ซ าทองไหล5. 10
  6440102206  นางสาวรุ่งฟ้า  ค ามาดี6. 10
  6440102207  นางสาววทญัญา  สุขจันดา7. 10
  6440102208  นางสาววรรณรัตน ์ สุวรรณรัตน์8. 10
  6440102209  นางสาววลัลภา  ชัยมาลี9. 10
  6440102210  นางสาววภิาวนิ ี แทนไธสงค์10. 10
  6440102211  นางสาวศิริยากร  ทรงกลด11. 10
  6440102212  นางสาวไศลา  สิงหศิริ12. 10
  6440102213  นางสาวสิรินนัท ์ ใชยสุวรรณ13. 10
  6440102214  นางสาวสิริยากร  รัตนวชัิย14. 10
  6440102215  นายสุรศักดิ์  หาญกุดเลาะ15. 10
  6440102216  นางสาวสุรีรัตน ์ รอบรู้16. 10
  6440102217  นายอนรุิจน ์ พรหมภิภักดิ์17. 10
  6440102218  นายอนรุิต  สีม่วง18. 10
  6440102219  นางสาวอรพรรณ  นนิจันทร์19. 10
  6440102220  นางสาวอินทราณี  มูลดี20. 10
  6440102221  นายภูวนาท  เดชธงชัย21. 10
  6440102222  นางสาวกัลยากร  โสวนั22. 10
  6440102223  นางสาวสุทธิประภา  ขันขจร23. 10
  6440102224  นางสาววกิานดา  นอ้ยศรี24. 10
  6440102225  นางสาวพรชิตา  เครือเพียกุล25. 10
  6440102226  นางสาวปวรวรรณ  วนัทะโก26. 10
  6440102227  นางสาวชาธิมากานต์  สีชมภู27. 10
  6440102228  นางสาวสุจิตตรา  มุกประดิษฐ์28. 10
  6440102229  นางสาวกมลวรรณ  สุวรรณเหลา29. 10
  6440102230  นางสาวปนดัดา  ขันชัย30. 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 ) 11/06/64 16:35  หน้า 23



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6406

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา ภาษาไทย
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700428 : อ.ปัจจรี  ศรีโชค

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440101101  นายวชิราวธุ  ศรีหาบญุมา1. 10
  6440101102  นางสาวกัญญาณัฐ  ลาภไพศาล2. 10
  6440101103  นางสาวกรรณิการ์  บตุรหลอด3. 10
  6440101104  นางสาวคีตภัทร์  จ าชาติ4. 10
  6440101105  นางสาวจรัญยา  โทหล้า5. 10
  6440101106  นางสาวจารุทรรศน ์ วงศ์ภักดี6. 10
  6440101108  นางสาวจิรัฐิติกาล  จีระวงษส์กุล7. 10
  6440101110  นายเจษฎา  ทองใบ8. 10
  6440101111  นางสาวแจ่มนภา  กุม้เมฆ9. 10
  6440101112  นางสาวฉัตรฉว ี อ่างบญุตา10. 10
  6440101113  นางสาวชมพูนทุ  แคนมืด11. 10
  6440101114  นางสาวชลดา  ภูเวยีนวงศ์12. 10
  6440101115  นางสาวชลธิชา  แซ่เตีย13. 10
  6440101116  นางสาวชัชฎาภร  อ่ิมสะอาด14. 10
  6440101117  นางสาวกุลปริยา  เพชรราชา15. 10
  6440101118  นางสาวญาณิศา  โสกันทตั16. 10
  6440101119  นางสาวฐิติมา  พันธ์สุภี17. 10
  6440101120  นางสาวณิชกานต์  พะเนจร18. 10
  6440101121  นางสาวณิระชา  ปอ้มอุ่นเรือน19. 10
  6440101122  นางสาวดารุณี  ศรีแก้ว20. 10
  6440101123  นางสาวตะวนัวาด  บรรทมุพร21. 10
  6440101124  นางสาวธัญลักษณ์  ศรีภิรมย์22. 10
  6440101125  นายนพคุณ  ชาวนาแปน23. 10
  6440101126  นางสาวนรีลักษณ์  ดามะนาว24. 10
  6440101127  นางสาวนฤมล  เลพล25. 10
  6440101128  นางสาวนนัทน ี บญุมี26. 10
  6440101129  นางสาววราภรณ์  ผันผ่อน27. 10
  6440101130  นางสาวพรหมพร  ยะโสราษฎร์28. 10
  6440101131  นางสาวอรนงค์  แก้วราชนวิงษ์29. 10
  6440101132  นางสาวนริศรา  หงษท์อง30. 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 ) 11/06/64 16:35  หน้า 24



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6407

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา ภาษาไทย
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5400129 : ผศ.ณฐรช  จอมพารา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440101201  นางสาวปฐมาภรณ์  ไชยพิลา1. 10
  6440101202  นางสาวปาริชาติ  อารยะศิลปธร2. 10
  6440101203  นางสาวปยิธิดา  นนตะแสน3. 10
  6440101204  นางสาวพวงเพชร  ขอมเดช4. 10
  6440101205  นายพันนชิุต  เสมอใจ5. 10
  6440101207  นางสาวภัทรพร  บญุภี6. 10
  6440101208  นางสาวภัทราพร  ทมุรักษา7. 10
  6440101209  นายมานะศักดิ์  เหมือนแซง8. 10
  6440101210  นางสาวมิรันตี  ไชยเลิศ9. 10
  6440101211  นางสาวยุพิน  ล้านทอง10. 10
  6440101212  นางสาวศยามล  ยศรุ่งเรือง11. 10
  6440101213  นางสาวศิริลักษณ์  ทองกุนาบญุ12. 10
  6440101214  นางสาวศุภลักษณ์  สีหาเนตร13. 10
  6440101215  นายสรศักดิ์  จ าปา14. 10
  6440101216  นางสาวสิริมา  สิงหท์องลา15. 10
  6440101217  นางสาวสุดารัตน ์ นาสวสัดิ์16. 10
  6440101219  นางสาวอารยา  ศรีสันงาม17. 10
  6440101220  นางสาวกมลชนก  ประวะเค18. 10
  6440101221  นางสาวสุนสิา  ปวงสุข19. 10
  6440101222  นางสาวชุติมา  หล้าฤทธิ์20. 10
  6440101224  นายนโิรธ  สิงหเ์ทพ21. 10
  6440101225  นางสาวปฏิมา  อินธิแสน22. 10
  6440101226  นางสาวปิ่นสุดา  เชื อหงษ์23. 10
  6440101227  นางสาวพชรพร  มาเมือง24. 10
  6440101228  นายอนชุา  ไกลคะลา25. 10
  6440101229  นางสาวจิรวรรณ  ไรยวงค์26. 10
  6440101230  นางสาวรุ่งทวิา  สายแก้ว27. 10
  6440101231  นางสาวศิริรัตน ์ แก้วสมจันทร์28. 10
  6440101232  นางสาวฐิดาภรณ์  ศรีอัมพร29. 10
  6440101233  นางสาวยุพเรศ  โกมลไสย30. 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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ศ.6402

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ศลิปศาสตรบัณฑิต
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700454 : อ.ชัยศนันทน์  สมปัญญาธิวงศ์

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440302101  นางสาวชุตินนัท ์ พิทกัษส์ฤษดิ์1. 10
  6440302102  นางสาวจีระภรณ์  แก้วดวงดี2. 10
  6440302103  นางสาวอนนิทติา  วงค์ดินด า3. 10
  6440302104  นายสิทธิศักดิ์  สีสมนอ้ย4. 10
  6440302105  นางสาวธุวพร  นอ้ยหนองวุ้ง5. 10
  6440302106  นางสาวปวณ์ีธิดา  จันทร์สวา่ง6. 10
  6440302107  นายธนากร  คันธี7. 10
  6440302108  นายวฒิุชัย  หมอแสน8. 10
  6440302109  นางสาวกรรณิการ์  ดากอง9. 10
  6440302110  นางสาวณัฐธิดา  สาวสัิย10. 10
  6440302111  นางสาวอรัญญา  โคตรภูเขียว11. 10
  6440302112  นายณัฎฐากร  พิพิธกุล12. 10
  6440302113  นายวริิยาทศัน ์ เพ็งทมุมี13. 10
  6440302114  นายชวกร  วางอภัย14. 10
  6440302115  นางสาวกองทอง  ทมุไข15. 10
  6440302117  นางสาวจิตติมา  ภารักษ์16. 10
  6440302119  นางสาวชฎาพร  สิมมาวงค์17. 10
  6440302120  นางสาวชลธิชา  ประทมุแก้ว18. 10
  6440302122  นางสาวฐิติรัตน ์ ศรีบญุเรือง19. 10
  6440302123  นางสาวนตัพร  กอบวั20. 10
  6440302124  นายธนากร  สะเดา21. 10
  6440302125  นางสาวนติยกานต์  บรเพชร22. 10
  6440302126  นางสาวเนตรชนก  ผาทอง23. 10
  6440302127  นายนวพล  ปอ้งปดิ24. 10
  6440302128  นางสาวณัฐริกา  ภูมิประเสริฐ25. 10
  6440302129  นางสาวเนตรนภา  ดอนขัน26. 10
  6440302130  นางสาวปริญญาพร  โสภาเถร27. 10
  6440302131  นางสาวมินตรา  พรมรินทร์28. 10
  6440302132  นางสาวสุภาพร  พงษเ์หล่างิ ว29. 10
  6440302133  นางสาวชญาดา  ศิลารัตน์30. 10
  6440302134  นางสาวญาณิศา  วงษจั์นทร์31. 10
  6440302135  นางสาวอารยา  แก้วมงคล32. 10
  6440302136  นายกนกพล  นานอก33. 10
  6440302137  นางสาวนงนภัส  อ่างแก้ว34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440302138  นางสาวสุรีลักษณ์  นะพะวาน35. 10
  6440302139  นางสาววรรณนศิา  ปราณะสิงห์36. 10
  6440302140  นางสาวอภิชญา  สายค าดี37. 10
  6440302141  นายเนติพล  แก้วพล38. 10
  6440302142  นางสาวชญาดา  ยาน  าค า39. 10
  6440302143  นายจิตรดิลก  ค าศรี40. 10
  6440302144  นางสาวรุจิรา  นอ้ยสุวรรณา41. 10

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

สถานะนักศกึษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ศ.6403

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ศลิปศาสตรบัณฑิต
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5400189 : อ.ณัฐกร  หิรัญโท

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440302201  นางสาวประกายทพิย์  พุทธม่ิงเมือง1. 10
  6440302203  นางสาวพัชริวรรณ  หงทอง2. 10
  6440302204  นางสาวพิมชนก  ขันแก้ว3. 10
  6440302205  นายภราดร  วงษซ์อง4. 10
  6440302206  นายภาณุวชิญ์  คุชิตา5. 10
  6440302207  นางสาวประภัสสร  สิมมาค า6. 10
  6440302208  นางสาวรชตวรรณ  พรหมหาราช7. 10
  6440302209  นางสาวรววิรรณ  บงแก้ว8. 10
  6440302210  นางสาววนชัพร  เพ็งแพง9. 10
  6440302211  นางสาววราพร  ทมุสวสัดิ์10. 10
  6440302212  นายศรายุทธ์นทิศัน ์ จัทร์โสภา11. 10
  6440302213  นางสาวศศินภิา  พรมดี12. 10
  6440302214  นางสาวสุกัญญา  ยะสุยา13. 10
  6440302215  นางสาวสุกานดา  ขุ่มด่วง14. 10
  6440302216  นางสาวรังสิมา  ดีสุข15. 10
  6440302217  นายอภิวฒัน ์ กันทาราษฎร์16. 10
  6440302218  นายอมรเทพ  สาสูงเนนิ17. 10
  6440302219  นางสาวณันณภัทร์  ค าโกแก้ว18. 10
  6440302220  นางสาวสุธีธิดา  นาพยับ19. 10
  6440302221  นางสาวกุลณัฐ  กุมายา20. 10
  6440302222  นางสาวเกศศิน ี พิมพ์สอน21. 10
  6440302223  นางสาวชฎาภรณ์  สังข์พิมพ์22. 10
  6440302224  นางสาวอภิญญา  หนอ่สีดา23. 10
  6440302225  นางสาวอริสรา  ผดาวนั24. 10
  6440302226  นางสาวศศิกานต์  ขุนเทพ25. 10
  6440302227  นายสุรปกรณ  บญุลือ26. 10
  6440302228  นางสาวอัญชิสา  พลเขตร์27. 10
  6440302229  นางสาวพิมพ์นารา  ศรียารันต์28. 10
  6440302230  นางสาววาสนา  ศรีมุลทา29. 10
  6440302231  นางสาววรรณธิดา  สุวรรณสนธิ์30. 10
  6440302232  นายอธิปตัย์  ธรรมรังษี31. 10
  6440302233  นายธรรพ์ณธร  บวรศักดิ์32. 10
  6440302234  นางสาวปานไฟลิน  บญุเสริม33. 10
  6440302235  นายสิทธิพร  มงคลค าชาว34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440302236  นางสาวสุกัญญา  บวักด35. 10
  6440302237  นายWeihan  Song36. 10
  6440302238  นายสุขอรุณ  เเก้วบดุดา37. 10
  6440302239  นางสาววรรณวสิา  ซาหยอง38. 10
  6440302241  นางสาวจุฑาภรณ์  ศรีโพธิ์อุ่น39. 10
  6440302242  นางสาวดวงกมล  ยศม้าว40. 10

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

สถานะนักศกึษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  บ.6406

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะ วิทยาการจัดการ

	สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5600041 : อ.รดาศา  เนตรแสงสี

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440708201  นายชัยวฒิุ  แสงชมภู1. 10
  6440708202  นางสาวทพิรัตน ์ ช านาญ2. 10
  6440708203  นางสาวศริณญา  อุทยัเลี ยง3. 10
  6440708204  นางสาวชัชฎาภรณ์  เรือนจักร4. 10
  6440708206  นางสาวจุฑารัตน ์ หมู่หวันา5. 10
  6440708207  นางสาวปภัสรา  โม้วงษ์6. 10
  6440708208  นางสาวเกศราภรณ์  ปานเชียงวงศ์7. 10
  6440708209  นายธราเทพ  อินทร์นอก8. 10
  6440708210  นางสาววมิลสิริ  แจ่มจันทร์9. 10
  6440708211  นายณัฐวฒิุ  ชาภิรมย์10. 10
  6440708212  นางสาวเอื องทพิย์  ช่วยปุ้ง11. 10
  6440708213  นางสาวณัฐริกา  วงษาเสนา12. 10
  6440708214  นางสาวรัชบาวรรณ  ชาลีเอ่น13. 10
  6440708215  นางสาวธีรดา  ผาบวชัิย14. 10
  6440708216  นางสาวมุฑิตา  ยอดกลาง15. 10
  6440708217  นางสาวผกามาส  ระวงศ์16. 10
  6440708218  นางสาวฉันทสิ์น ี จินดาวงค์17. 10
  6440708219  นางสาวอริษา  พรมโสภา18. 10
  6440708220  นางสาวอภิชยา  ศรีละพล19. 10
  6440708221  นางสาวจิราพัชร  ลีค า20. 10
  6440708222  นางสาวฐาปน ี เมืองลี21. 10
  6440708223  นางสาวณัฐกานต์  สันตะวงษ์22. 10
  6440708224  นางสาวณัฐชา  แก้วเมืองกลาง23. 10
  6440708225  นายสหสัวรรษ  เหง้าโคตร์24. 10
  6440708226  นางสาวธัญชนก  คุ้มโสก25. 10
  6440708227  นายนติิพนธ์  สวา่งเรืองฤทธิ์26. 10
  6440708228  นางสาวพิมพ์ลภัส  ถาค า27. 10
  6440708229  นางสาวพนดิา  แก้วเมืองกลาง28. 10
  6440708230  นางสาวพรรณกาญจน ์ คุณาคม29. 10
  6440708231  นางสาวฟ้าใส  สร้อยจันดา30. 10
  6440708232  นางสาวมลธิชา  สมัยค า31. 10
  6440708233  นางสาวรัตนญ์าณี  แก้วประดับ32. 10
  6440708234  นางสาวสรัลรัตน ์ กองศรี33. 10
  6440708235  นายสหรัฐ  ยาแพง34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440708236  นายสันติราช  ไชยกุฉิน35. 10
  6440708237  นางสาวสุนนัทรา  พวงมาลา36. 10
  6440708238  นางสาวสุภิริญา  มหามณี37. 10
  6440708239  นายเศรษฐศาสตร์  แจ่มทมิ38. 10
  6440708240  นางสาวพิชญานนิ  โยธาภักดี39. 10
  6440708241  นางสาวทบัทมิ  วงษจั์นทร์40. 10
  6440708242  นางสาวสุฑามาศ  คัฒมารศรี41. 10
  6440708243  นายตะวนั  ศรีเมือง42. 10
  6440708244  นายธนภัทร  พวงมาก43. 10
  6440708245  นายปฏิภาณ  ลุนคนชม44. 10
  6440708246  นายเมธาสิทธิ์  สมสาย45. 10
  6440708247  นายเจษฎาพร  พรมดวงดี46. 10
  6440708248  นางสาวอริษา  อ้วนมะโฮง47. 10
  6440708249  นายพฤติพล  กิณเรศ48. 10
  6440708250  นางสาวสิริพร  พุกนุน่49. 10
  6440708251  นางสาวปนดัดา  จิตจานรัุก50. 10
  6440708252  นางสาวภัทราภรณ์  แก้วธรรมมัง51. 10
  6440708253  นางสาวกมลลักษณ์  ศิริภักดิ์52. 10
  6440708254  นางสาวปรมาภรณ์  บญุเชิดชู53. 10
  6440708255  นายวทิยากร  ผิวเวยีง54. 10

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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ท.6401

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	สาขาวิชา เทคโนโลยีโยธา
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700144 : รศ.ศกัดิช์าย  พวงจันทร์

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440401101  นางสาวสุกัญญา  พรมชู1. 10
  6440401102  นางสาวพัชรินทร์  แซงราชา2. 10
  6440401103  นายจารุกิตติ์  ล่ามละคร3. 10
  6440401104  นายพศิน  เจริญกุล4. 10
  6440401105  นายธนวฒัน ์ กองชนนิ5. 10
  6440401106  นายปทวกีานต์  ใจกวา้ง6. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  วศ.6401

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
อาจารย์ท่ีปรึกษา 504002 : ผศ.ดร.ณัฏฐ์วุฒิ  อริยะจิณโณ

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6441101101  นางสาวพรประภา  ลินไธสง1. 10
  6441101102  นายธนพัฒน ์ บตุุธรรม2. 10
  6441101103  นางสาวอินทราณี  ศรีเลิศ3. 10
  6441101104  นายนพรุจ  มูณละศรี4. 10
  6441101105  นายกฤษฎา  เต้จั น5. 10
  6441101106  นายนพกร  แก้วเหล่ียม6. 10
  6441101107  นายธนาคม  พูนศรีววิฒัน์7. 10
  6441101108  นายอัคคัญญะ  ราชมณี8. 10
  6441101109  นายณัฐวฒิุ  บญุตา9. 10
  6441101110  นายนาธาน  ไชยชนะ10. 10
  6441101112  นายศุภวฒัน ์ ค ามูล11. 10
  6441101113  นายสิทธิลักษณ์  เกษทองมา12. 10
  6441101114  นายจิรวฒัน ์ อาธรรมระชะ13. 10
  6441101115  นายเสกสรร  โพงาม14. 10
  6441101116  นางสาวนติยา  นาคนชม15. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  น.6401

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	สาขาวิชา นิติศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700481 : ผศ.ธีระศกัดิ ์ เช่ียวเวทย์

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440501101  นายนฤภัทร  ปะสังขีณี1. 10
  6440501102  นางสาวกฤษณา  ขวญัชม2. 10
  6440501103  นางสาวนภิาภัส  บญุตา3. 10
  6440501104  นายปรเมทร์  วงษา4. 10
  6440501105  นางสาวหทยัชนก  ไชยชิน5. 10
  6440501106  นางสาวศิริลักษณ์  แก้วเมืองกลาง6. 10
  6440501107  นายธรรมรัตน ์ แสงโทโพธิ์7. 10
  6440501108  นายภัทรพงษ ์ สมีแจ่ม8. 10
  6440501109  นายดวงชีวะ  สนทิยา9. 10
  6440501110  นายชัยณรงค์  พุ่มแจ้10. 10
  6440501111  นายฐาปกรณ์  มีดี11. 10
  6440501112  นางสาวนศิาชล  เกษทองมา12. 10
  6440501113  นางสาวนศิารัตน ์ เกษทองมา13. 10
  6440501114  นายชลสิทธิ์  อ่อนด้วง14. 10
  6440501115  นายฐิติวฒัน ์ ล่ าดี15. 10
  6440501116  นางสาวอภิญญา  มาตขาว16. 10
  6440501117  นางสาวจันจิรา  มูลสนาม17. 10
  6440501118  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีบริุนทร์18. 10
  6440501119  นายชิษณุพงศ์  มูลราศรี19. 10
  6440501120  นายชุติพนธ์  ต่างใจ20. 10
  6440501121  นางสาวทองพฤกษชาติ  กาญจนสิทธิ์21. 10
  6440501122  นายนครินทร์  เนาวะรา22. 10
  6440501123  นายเจษฎา  สิงหม์ณี23. 10
  6440501124  นางสาวชุตินนัท ์ ธรรมวงค์24. 10
  6440501125  นางสาวแพรวนภา  ดีพี 25. 10
  6440501126  นายพิเชษฐ์ชัย  ชัชวาลย์26. 10
  6440501127  นายพงศ์นรินทร์  จันดาศรี27. 10
  6440501128  นายชนะพล  แสนโสภา28. 10
  6440501130  นางสาวชุติปภา  พรหมเสนา29. 10
  6440501131  นางสาวธิติรัตน ์ ภูมิดอนใส30. 10
  6440501132  นายชินวตัร  ยอดนาเดื่อ31. 10
  6440501134  นางสาวเกษฎาภรณ์  ตุทมุมี32. 10
  6440501135  นายค าสิงห ์ ลอยดี33. 10
  6440501136  นางสาวชญานนิ  ไชยเลิศ34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440501137  นายชุมพล  สุตตาสอน35. 10
  6440501138  นางสาวฐาณิญา  พรมโคตร36. 10
  6440501139  นางสาวณัฐธิตา  อุทมุพร37. 10
  6440501140  นางสาวทกัษพร  ศรีบญุมี38. 10

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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  น.6402

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	สาขาวิชา นิติศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5800001 : อ.ดวงพร  บุญเล้ียง

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440501201  นายทดัสุระ  พันสีลา1. 10
  6440501202  นายธีรพัฒน ์ กระฉอดนอก2. 10
  6440501203  นางสาวเนตรชนก  โคตรบรม3. 10
  6440501204  นางสาวสิดาพร  อุทยัแพน4. 10
  6440501205  นายภาคภูมิ  พลค้อ5. 10
  6440501206  นายรุ่งโรจน ์ ไชยโสดา6. 10
  6440501207  นายศักดิ์ดา  ชัยชนะแสง7. 10
  6440501208  นางสาวสิรดา  หนัมาก8. 10
  6440501209  นางสาวอพัชราพร  ภูเรียนลม9. 10
  6440501210  นายอิศรา  ไปท่าฟอง10. 10
  6440501211  นางสาวรุ่งฤดี  เพียเสนา11. 10
  6440501212  นายธนชาติ  ชาวน  าปาด12. 10
  6440501213  นางสาวภัทรียา  ศรีเมือง13. 10
  6440501214  นางสาวพรนรินทร์  ชัยศรี14. 10
  6440501215  นายวชิรวทิย์  ภูคงน  า15. 10
  6440501216  นางสาวศศิกรณ์  ธีระนนัท์16. 10
  6440501217  นางสาวกานต์กนยีา  สีด า17. 10
  6440501218  นางสาวจุฑามาศ  พูลทรัพย์18. 10
  6440501219  นางสาวมนญัชยา  แถลงกัน19. 10
  6440501220  นางสาววภิาพร  พิกุล20. 10
  6440501221  นางสาวมณีสร  วงัคีรี21. 10
  6440501222  นางสาวปยิพร  แก้วบดุดี22. 10
  6440501223  นายนนทชัย  โพธิ์ศรี23. 10
  6440501224  นางสาวพิมพ์สิริ  มณีศรี24. 10
  6440501225  นางสาวจิณัฏติพร  วเิศษภักดี25. 10
  6440501226  นายบณัฑิต  แสวงผล26. 10
  6440501227  นางสาวศศิกานต์  วรรณสาร27. 10
  6440501228  นายวทิวสั  ดาศรี28. 10
  6440501229  นายมาฆภณ  ถ้วนชาติ29. 10
  6440501230  นางสาวพรเพ็ญ  เทยีนข า30. 10
  6440501231  นางสาวปรียาภัทร  พิมพา31. 10
  6440501232  นางสาวอมรรัตน ์ ประเสริฐสังข์32. 10
  6440501233  นายกรัณย์พล  วชิญ์วสิิฐ33. 10
  6440501234  นางสาวศุภลักษณ์  แสนสุข34. 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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  บ.6404

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะ วิทยาการจัดการ

	สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
อาจารย์ท่ีปรึกษา 9037 : อ.ชรินทร์ญา  หวังวัชรกุล

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440705101  นางสาวนารี  สัจบาล1. 10
  6440705102  นายธนาคม  ภูลายใบ2. 10
  6440705103  นายอภินนัท ์ บรรณกิจ3. 10
  6440705104  นายณัฐกานต์  บรุมย์4. 10
  6440705105  นายพีรวชิ  ประทมุชัย5. 10
  6440705106  นายอรรถพล  แก้วพิภพ6. 10
  6440705107  นางสาวเกวลี  แสงสวา่ง7. 10
  6440705108  นายนพิพิชฌน ์ ชินตุ8. 10
  6440705109  นางสาวปทัมาพร  ประดับศรี9. 10
  6440705110  นายณัฐพล  เพาะพืช10. 10
  6440705111  นายเทวราช  สุพรหมอินทร์11. 10
  6440705112  นางสาวพรชนก  สุทธิกุล12. 10
  6440705113  นางสาวกัญญาภัค  ผิวทอง13. 10
  6440705114  นางสาวกัญญาวร์ี  ครองตรี14. 10
  6440705115  นายบดินทร์  ศรีบา้นคลอง15. 10
  6440705116  นายกิตติพงษ ์ ถมปทัม์16. 10
  6440705117  นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีทอง17. 10
  6440705118  นางสาวกันต์กณิษฐ์  มุกดา18. 10
  6440705119  นางสาวจุฑามณี  บตุรโคตร19. 10
  6440705120  นายธนกฤต  มะลิต้น20. 10
  6440705121  นางสาวพรชิตา  วงษศ์รีแก้ว21. 10
  6440705122  นายยศวริส  พิตีด22. 10
  6440705123  นางสาววนดิา  ชัยศรี23. 10
  6440705124  นายสิทธิศักดิ์  แสงสิงห์24. 10
  6440705125  นายอรรถพล  สอนสุภาพ25. 10
  6440705126  นายกวนิภพ  นามวงษ์26. 10
  6440705127  นางสาววรรณยุพา  สาลีแก้ว27. 10
  6440705128  นางสาวศรีสุดา  พิมคีรี28. 10
  6440705129  นางสาวสุภาวดี  พิมคีรี29. 10
  6440705130  นางสาวสุพิชฌาย์  เหล็กกล้า30. 10
  6440705131  นายจักรวาล  แก้วดวงตา31. 10
  6440705132  นายวชัเรศ  เดชกุลทอง32. 10
  6440705133  นายธนพันธุ์  วนันา33. 10
  6440705134  นางสาวกัลย์สุดา  อภิชิตมงคล34. 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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  บ.6405T

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะ วิทยาการจัดการ

	สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5500209 : อ.ชวลิต  ยศสุนทร

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2565

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6460705101  นางสาวสุนนัทา  รัตนสุนทร1. 10
  6460705102  นางสาวเสาวภา  เนธิบตุร2. 10
  6460705103  นายกฤษณะ  เนยีมงาม3. 10
  6460705104  นายธีระพัฒน ์ เพ็งธรรม4. 10
  6460705105  นางสาวนนัทยิา  ดอกไม้5. 10
  6460705106  นางสาวปาณิสา  ขวญัเต็ม6. 10
  6460705107  นางสาวอรอนงค์  ไตยน า7. 10
  6460705108  นางสาวกัญณรัตน ์ ก าวนั8. 10
  6460705109  นางสาวดานกุา  นามวงค์ษา9. 10
  6460705110  นางสาวจุฑามาศ  ชาติประสพ10. 10
  6460705111  นางสาวจิราภรณ์  มูลศรี11. 10
  6460705112  นายอัครเดช  จิรพรศิรพัชร12. 10
  6460705113  นางสาวชาริณี  กาญจนโกมล13. 10
  6460705114  นางสาวศศิธร  นครธรรม14. 10
  6460705115  นายสหสัวรรษ  พลซา15. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ค.6425

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5400149 : อ.ปาริชาติ  แสงระชัฎ

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440103101  นางสาวเมขลา  โสกัณทตั1. 10
  6440103102  นางสาววรัชยา  โทนแก้ว2. 10
  6440103104  นางสาวศศิธร  สาวะศรี3. 10
  6440103105  นางสาวมัณฑนา  ศรีมงคล4. 10
  6440103106  นางสาวจิรภา  สาตร์สมบญุ5. 10
  6440103107  นางสาววราภรณ์  จันดาหาร6. 10
  6440103108  นายอิงเทพ  ชัยวนิติย์7. 10
  6440103109  นางสาวฐิตารีย์  จริยเอกวทิย์8. 10
  6440103110  นางสาวจุฑารัตน ์ สิทธิโห9. 10
  6440103111  นางสาวฐานติา  ฉิมพินจิ10. 10
  6440103112  นางสาววริษา  พรมดี11. 10
  6440103113  นายจิรกฤต  วางอภัย12. 10
  6440103114  นายเดชพนต์  พันธุ์พัฒน์13. 10
  6440103115  นางสาวอาริยา  ดวงสงฆ์14. 10
  6440103117  นางสาวพรพิมล  ทองบาง15. 10
  6440103118  นายภาณุพงศ์  ทองบาง16. 10
  6440103119  นายวทิวสั  ราชคม17. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ว.6403

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา ฟิสิกส์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700497 : อ.ณัฐวุฒิ  มาลีลัย

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440243101  นายณัฐพงษ ์ นนทะโคตร1. 10
  6440243102  นายศักดิ์สิทธิ์  โกฏิธรรม2. 10
  6440243103  นายอนชุา  ภูมิภูเขียว3. 10
  6440243104  นางสาวทานตะวนั  โพธิ์เงิน4. 10
  6440243105  นายณัฐภูมิ  บรูณะ5. 10
  6440243106  นายปณัณัฐธร  เหลาทอง6. 10
  6440243107  นางสาววรัญญา  ศรีพันธบตุร7. 10
  6440243108  นางสาวสุจิตรา  ณ นา่น8. 10
  6440243109  นางสาวสุพิชชา  พรมรักษ์9. 10
  6440243110  นางสาวอริสา  ธรรมเอก10. 10
  6440243111  นางสาวจริณพร  ไชยเดช11. 10
  6440243112  นางสาวชลนภิา  กิง่พา12. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 11/06/64 16:35  หน้า 36



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ว.6402

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา เคมีประยุกต์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700304 : อ.นภัสสร  วงเปรียว

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440286101  นางสาวจิรดา  แพงไทย1. 10
  6440286102  นายชัยวฒัน ์ บตุรโคตร2. 10
  6440286103  นางสาวชุติกาญจน ์ ชีพท า3. 10
  6440286104  นางสาวสิรินภา  อ่อนตาแสง4. 10
  6440286105  นางสาวปรางทพิย์  อุ่นเทยีว5. 10
  6440286106  นายวนัมงคล  ทองระย้า6. 10
  6440286107  นางสาวณัฏฐณิชา  เพียรจ  า7. 10
  6440286108  นางสาวฐิติมา  แสงศรีจันทร์8. 10
  6440286109  นางสาววรัญญา  วงศ์สมบตัิ9. 10
  6440286110  นางสาวชลธิชา  วนัณา10. 10
  6440286111  นายอานนท ์ ชูรักษ์11. 10
  6440286112  นางสาวศศิกานต์  มงคล12. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ว.6404

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700336 : อ.ชลธิชา  จินาพร

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440284101  นางสาวบตุรวารี  ค านนั1. 10
  6440284102  นางสาวมัณฑนา  สุวรรณเวยีง2. 10
  6440284103  นางสาวรินทร์ลภัส  ถิน่ค าบง3. 10
  6440284104  นางสาวนฤมล  โคตะ4. 10
  6440284105  นางสาวจินตนา  ทองเพ็ชร5. 10
  6440284106  นางสาวทศัณา  อาจแก้ว6. 10
  6440284107  นางสาวขวญัทหยั  สุขยอด7. 10
  6440284108  นางสาวอารีญาพร  กลางบญุมา8. 10
  6440284109  นางสาวสุชาดา  แลตรง9. 10
  6440284110  นางสาวพรรณิภา  มูกขุนทด10. 10
  6440284111  นางสาวกิตติยา  กล่ินจันทร์11. 10
  6440284112  นางสาววจิิตรา  สารศรี12. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ว.6406

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5400117 : อ.ธนานนท์  กล่ินแก้ว

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440259201  นางสาวกัญญารัตน ์ เทยีมภักดี1. 10
  6440259202  นางสาวสุนนัทนิ ี กุลด้วง2. 10
  6440259203  นายกาญจนโรจน ์ สิงหต์ุ้ย3. 10
  6440259204  นางสาววริศรา  นวลปดิ4. 10
  6440259206  นายณัฐวฒิุ  จ าปาแสง5. 10
  6440259207  นายศักรินทร์  สายทอง6. 10
  6440259208  นายสุนรัินดร์  ขัมภรัตน์7. 10
  6440259209  นายสุริยา  ก้อมมะณี8. 10
  6440259210  นายภูรินทร์  โฮมชัยวงษ์9. 10
  6440259211  นายเจษฎาภรณ์  จิตรวเิศษ10. 10
  6440259212  นายธีรรักษ ์ ดีอุดมจันทร์11. 10
  6440259213  นายประนพ  อ่อนแพง12. 10
  6440259214  นายพงษร์ว ี อินทรสิทธิ์13. 10
  6440259215  นางสาวจันจิรา  เคียงวนัดี14. 10
  6440259216  นายกิตติภัต  ราชพัฒน์15. 10
  6440259217  นายพีรชัย  ยศสุธรรม16. 10
  6440259218  นางสาวฐิติรัตน ์ วรกุลกฤตย์สิริ17. 10
  6440259219  นายเทพพิพัฒน ์ ร่มล าดวน18. 10
  6440259220  นางสาวนภาวร์ี  อ่อนศิริ19. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ว.6414T

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 209002 : อ.ดุลดนัย  วันธงชัย

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2565

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6460259101  นายอดิศร  ปงเมืองแก้ว1. 10
  6460259102  นางสาวกัญภิรมย์  วรรณวจิิตร2. 10
  6460259103  นายกฤษฏากร  บรูณพงษก์ูล3. 10
  6460259104  นางสาวฑิฆัมพร  แก้วดวงดี4. 10
  6460259105  นางสาวนภิาพร  อินแปง5. 10
  6460259106  นายสุรการ  ไชยต่อม6. 10
  6460259107  นายสุธีรภัทร  พามนตรี7. 10
  6460259108  นางสาวกันทมิา  เกตุนาค8. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ว.6410

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5600050 : อ.ศริิรัตน์  แจ้งกรณ์

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440285101  นางสาวทพิธัญญา  อินทงั1. 10
  6440285102  นางสาวพัชรินทร์  มิจรินทร์2. 10
  6440285103  นางสาวธิมาภรณ์  พรมภักดี3. 10
  6440285104  นายจิระวฒัน ์ พันธุ์หนองแหว้4. 10
  6440285106  นางสาวอาทติชยา  เสนาะสาร5. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ว.6405

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700173 : ผศ.ดร.วิชัย  พัวรุ่งโรจน์

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440248101  นางสาวกัณฑิมา  ฤทธิ์วเิศษ1. 10
  6440248102  นางสาวรวงทอง  ปานเหลือง2. 10
  6440248103  นายเพชร  สามารถ3. 10
  6440248104  นายธนดล  สมงาม4. 10
  6440248105  นายสาริษฐ์  ศรีประกายพรึก5. 10
  6440248106  นางสาวพัชรี  สุภาพ6. 10
  6440248107  นายมงคล  มีปดัมา7. 10
  6440248108  นายธนาพล  นนัทะกุล8. 10
  6440248109  นายสหรัฐ  แก้วพล9. 10
  6440248110  นายดนสุรณ์  อุดม10. 10
  6440248111  นายญัตติภูมิ  พรมมี11. 10
  6440248112  นายทศันพ์ล  สอนแสวง12. 10
  6440248113  นายพันธกานต์  ขันติยู13. 10
  6440248114  นายวสวรรษ  ตรีนธิิรัตน์14. 10
  6440248115  นายวศิรุต  นลินามะ15. 10
  6440248116  นายอนพัุนธ์  สุธงษา16. 10
  6440248117  นายพัชรพล  พรหมรักษา17. 10
  6440248118  นายสุริยา  ศรีพรหม18. 10
  6440248119  นายพีรัชชัย  โสชารี19. 10
  6440248120  นางสาวเสาวนยี์  บตุรโคตร20. 10
  6440248121  นายคมกฤษฎิ์  ก้อมมณี21. 10
  6440248122  นายสุมน  ฟองทมุ22. 10
  6440248123  นายอาณัฐ  ชัยมัชฌิม23. 10
  6440248124  นายสิทธิศักดิ์  วรรณประเสริฐ24. 10
  6440248125  นายกรชวลั  ไหวพริบ25. 10
  6440248126  นางสาวธิดา  นลิทอง26. 10
  6440248127  นางสาวกัญยาณี  พลเยีย่ม27. 10
  6440248128  นายภูวนาท  บวัค าโคตร28. 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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ว.6412

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700133 : ผศ.ดร.วรศษิฎ์  ศรีบุรินทร์

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440283101  นายพุฒิพงษ ์ วงษจั์นทร์1. 10
  6440283102  นายรชานนท ์ บญุธรรม2. 10
  6440283103  นางสาวชญาน ี ศรีจันแก้ว3. 10
  6440283104  นางสาวปยิธิดา  ชัยปริุ4. 10
  6440283105  นางสาวรุ่งไพลิน  หอมชาลี5. 10
  6440283106  นายธราทติย์  ลีกระจ่าง6. 10
  6440283107  นายกรรตพัฒน ์ สระแก้ว7. 10
  6440283108  นายวรานนท ์ ค าเมืองคุณ8. 10
  6440283109  นายธีรเดช  ศรีจันทร์9. 10
  6440283110  นายเสกสรรค์  แก้วพิลารมย์10. 10
  6440283112  นายอภิสิทธิ์  ชาธรรมมา11. 10
  6440283113  นายกิตติกรณ์  อุตสาหะสุข12. 10
  6440283114  นายดุจเทพ  ศรีบญุเรือง13. 10
  6440283115  นายกว ี โกยชัย14. 10
  6440283116  นายกุลเดช  นวลศรี15. 10
  6440283117  นายเกียรติศักดิ์  มุงคุณ16. 10
  6440283118  นายภัทรพงศ์  สุวรรณ17. 10
  6440283119  นายจิรภัทร  อาจกมล18. 10
  6440283120  นางสาวธนบดี  ดาตะเห19. 10
  6440283121  นายเจตรินทร์  กุมมา20. 10
  6440283122  นายเจษฎา  ลามา21. 10
  6440283123  นายชุมพล  กิจเกียน22. 10
  6440283124  นางสาวณภัสรา  อ่องกล่ิน23. 10
  6440283125  นายณัฐพร  มงคล24. 10
  6440283126  นายณัฐพล  อุณาพรม25. 10
  6440283127  นายชวศิ  นอศรี26. 10
  6440283128  นางสาวเจตนาวดี  บญุตานศุร27. 10
  6440283129  นายวงศพัทธ์  วงษานทุศัน์28. 10
  6440283130  นางสาวจีรวรรณ  ผ่องแผ้ว29. 10
  6440283131  นายณัฐพงษ ์ ปะกิราเค30. 10
  6440283132  นายปกรณ์  ตุงพิลา31. 10
  6440283133  นายกาจพล  เถาปญัญา32. 10
  6440283134  นายจิรายุทธ  ศรีศิลป์33. 10
  6440283135  นายสิทธิชาติ  นนัทะนา34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440283136  นายวทิยา  ศรีลาพล35. 10
  6440283137  นายกัมพล  จันสมบตัิเจริญ36. 10
  6440283138  นายกิตติ์ดนยั  พันสวา่ง37. 10
  6440283139  นายณัฐพล  สอนสุภาพ38. 10
  6440283140  นายธนญัชัย  ค าสีแดง39. 10
  6440283141  นายสราวธุ  แสงจันทร์ทอง40. 10
  6440283142  นายพงศ์พิสุทธิ์  ปตัพี41. 10
  6440283143  นายอติพงษ ์ เฟ่ืองฟู42. 10
  6440283144  นายรุ่งอรุณ  แสนสุด43. 10
  6440283146  นายจิรพัทธ์  คารมสม44. 10
  6440283147  นายปรุะชัย  เจ็กสีหา45. 10
  6440283148  นายวชิรากรณ์  พิมพ์สารี46. 10
  6440283149  นายธนชัย  คล่องแคล่ว47. 10

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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ว.6413

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700133 : ผศ.ดร.วรศษิฎ์  ศรีบุรินทร์

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440283201  นายณัฐวฒิุ  กิติยะวงษ์1. 10
  6440283202  นายทวปี  ศรีจิวงัษา2. 10
  6440283203  นายธนภัทร  หม่ืนหลุบกุง3. 10
  6440283204  นายธนวฒัน ์ เนือ่งสุมาลย์4. 10
  6440283205  นายธนญัชัย  นามเสริฐ5. 10
  6440283206  นายชัยภัทร  เพชรตะกัว่6. 10
  6440283207  นางสาวลัดดาวรรณ  ใจเครือ7. 10
  6440283208  นางสาวธัญญธร  พลชา8. 10
  6440283209  นายธีนวุฒัน ์ พุฒธา9. 10
  6440283210  นายธีรภัทร  ศรีวงราช10. 10
  6440283211  นายธีรศักดิ์  มานะกุล11. 10
  6440283212  นายธีระพัฒน ์ ค าดี12. 10
  6440283213  นายนราธร  พลราฎร์13. 10
  6440283214  นางสาวนวรัตน ์ บวับาลบตุร14. 10
  6440283215  นายนฐัวฒิุ  บตุรโชติ15. 10
  6440283216  นางสาวนชุจิรา  ฦาเพียร16. 10
  6440283217  นายเนรมิตร  โสธรรมมงคล17. 10
  6440283218  นายปยิะพงษ ์ ดวงมูลรี18. 10
  6440283219  นายปญีาวรรต  พิมพ์ทอง19. 10
  6440283220  นายพงษสิ์ทธิ์  ผาด า20. 10
  6440283221  นายธนากร  ยอดเอื อ21. 10
  6440283222  นายพีระพล  แก้วก่ า22. 10
  6440283223  นายภัชรพล  สายธารพรม23. 10
  6440283224  นายภานวุฒัน ์ บษุบา24. 10
  6440283225  นายมานะศักดิ์  มาตย์นอก25. 10
  6440283226  นายวรีะวฒิุ  ราชรักษ์26. 10
  6440283227  นางสาวศรสวรรค์  ศรีหาวงษ์27. 10
  6440283229  นายสุทธิรักษ ์ มูลพิลึก28. 10
  6440283230  นายสุวทิย์  ทองสงค์29. 10
  6440283231  นายอริยณัฐ  นามสอน30. 10
  6440283232  นายอิทธิพล  ฤทธิชัย31. 10
  6440283233  นายอิสระ  ภูศรี32. 10
  6440283234  นายอุดมเอก  กล้ารอด33. 10
  6440283235  นายเอกลักษณ์  ประสปษร34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440283236  นายกิตติศักดิ์  บญุเกิด35. 10
  6440283237  นางสาวเบญจพร  ฝ่ายบญุ36. 10
  6440283238  นายวชิรวทิย์  อินทร์ชัยศรี37. 10
  6440283239  นางสาวปยิสร  วงษา38. 10
  6440283240  นายภูรินทร์  รอดทองใหม่39. 10
  6440283241  นายณัฐวฒิุ  ภูสีเขียว40. 10
  6440283242  นายศิรวชิญ์  สีตื อ41. 10
  6440283243  นายชาคริต  ภูมิมิตร42. 10
  6440283244  นายณัฐดนยั  ผ่องจิตร43. 10
  6440283245  นายศุภกิจ  นนัตะสูตร44. 10
  6440283246  นายภูธเนศ  ดวงมาลา45. 10
  6440283247  นางสาวศรินทร  ศรีทอง46. 10

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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ว.6409

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์ท่ีปรึกษา 208002 : อ.เกษร  น้อยนาง

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440255101  นางสาวมลฤดี  ศรีน  าค า1. 10
  6440255102  นางสาวศศิกานต์  แก่นชัย2. 10
  6440255103  นางสาวสุนศิา  จิตประพันธ์3. 10
  6440255104  นายภัทรกร  ศรีภูธร4. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ว.6401

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา คณิตศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700355 : ผศ.ฉนัทนา  ซิมตระการกุล

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440270101  นายกฤษณะ  ธนะสูตร1. 10
  6440270103  นายนราพล  วรสิทธิ์2. 10
  6440270104  นายนวพล  กุลบตุร3. 10
  6440270105  นายภูวดล  เศษนาเวช4. 10
  6440270106  นางสาวสิริพักตร์  สมเสียง5. 10
  6440270107  นายสุเมธ  พิมใจ6. 10
  6440270108  นางสาวอภิญญา  พิเคราะหจิ์ต7. 10
  6440270109  นางสาวอาภัสรา  พลภักดี8. 10
  6440270110  นางสาวอาร์รายา  อาจยาทา9. 10
  6440270111  นางสาวอุษาวดี  พากระจ่าง10. 10
  6440270112  นางสาวกัลยรัตน ์ ทองเมือง11. 10
  6440270113  นางสาวพัชราภา  สาริมาตย์12. 10
  6440270114  นางสาวอริศา  เกษทองมา13. 10
  6440270115  นางสาวสุจิรา  พลอยงาม14. 10
  6440270116  นางสาวธัญญาทพิย์  เบา้สาลี15. 10
  6440270117  นายธนวฒัน ์ ถาดวจิิตร16. 10
  6440270118  นางสาวธนพร  จันทนาม17. 10
  6440270119  นายธนชัย  กรรณลา18. 10
  6440270120  นางสาวธนชัพร  อินทะวงค์19. 10
  6440270121  นางสาวปริยาภัทร  มาลา20. 10
  6440270122  นางสาวกนกทพิย์  สีกวาง21. 10
  6440270123  นางสาวช่อผกา  ยศค าแหง22. 10
  6440270124  นางสาวธิดาพร  บญุเรือง23. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ว.6411

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา สัตวศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700422 : ผศ.สว่าง  กุลวงษ์

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440266101  นางสาวฐนชิา  เนอืงชมภู1. 10
  6440266102  นางสาวชลธิชา  โฮลอด2. 10
  6440266103  นางสาวภัทรวดี  วงษอ์ ามาตย์3. 10
  6440266104  นายภานวุฒัน ์ จ าปาแก้ว4. 10
  6440266105  นายอนนัตเมฆ  แยงไธสง5. 10
  6440266106  นายปฏิภาณ  ผิวศิริ6. 10
  6440266107  นายพัฒธิพงษ ์ ค าเงาะ7. 10
  6440266108  นายพิทกัษ ์ อัคษร8. 10
  6440266109  นางสาวภัทรา  สุขปื้อ9. 10
  6440266110  นายภาณุพงศ์  สุวรรณชัย10. 10
  6440266111  นายสหรัฐ  ทะค า11. 10
  6440266112  นางสาวนภาพร  พงษส์วสัดิ์12. 10
  6440266113  นายยุทธศาสตร์  วงษา13. 10
  6440266114  นางสาวอรอนงค์  วงวรรณดี14. 10
  6440266115  นางสาวเกศเพชร  จีนชัยภูมิ15. 10
  6440266116  นางสาวพัชราภรณ์  กะพะรี16. 10
  6440266117  นายชนะชัย  วงษลู์น17. 10
  6440266118  นายศักรินทร์  ยอดจันทร์18. 10
  6440266119  นายชัชวาลย์  วงษลู์น19. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ว.6407

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700043 : ดร.มาริษา ภิรมย์แทน  เดอ เบลส์

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440250101  นางสาวลลิตา  แสนวงั1. 10
  6440250102  นายเอื ออังกูร  รัตนะมุณีโคตร2. 10
  6440250103  นายชนะชล  ชาวสวน3. 10
  6440250104  นายอมรฤทธิ์  เขียนศรีอ่อน4. 10
  6440250105  นายจักรพงษ ์ ค าปดั5. 10
  6440250106  นายณัฐกร  สีทนั6. 10
  6440250107  นายกิตติพงษ ์ บดุดา7. 10
  6440250108  นายธีรพัฒน ์ แขกต้อย8. 10
  6440250109  นายสหเพชร  บวับาลบตุร9. 10
  6440250110  นางสาวณัฐพร  ศรีภูมิ10. 10
  6440250111  นายจิระศักดิ์  ต้นโนนเชียง11. 10
  6440250112  นางสาวจิรัญญา  สาเสนา12. 10
  6440250113  นางสาวชญาดา  เชื อบญุมี13. 10
  6440250114  นายธีรวฒัน ์ บตุรศรี14. 10
  6440250115  นางสาวนภิาธร  พลทะเหยีร15. 10
  6440250116  นายพงศกร  พันนมุา16. 10
  6440250117  นายรุ่งภพ  แก้วคูณเมือง17. 10
  6440250118  นางสาวศุภาพิชญ์  ชูศรีสิทธิ์18. 10
  6440250119  นางสาวตะวนั  เทาดี19. 10
  6440250120  นางสาวศศิภรณ์  หาดสูง20. 10
  6440250121  นางสาวรัชนกีร  มีโสภา21. 10
  6440250122  นายปกรณ์  สุรินทร์ดอนคา22. 10
  6440250123  นางสาวนภิาพร  พิพิธกุล23. 10
  6440250124  นายสุรเกียรติ  ยศปญัญา24. 10
  6440250125  นายศุภกิจ  หลักทอง25. 10
  6440250126  นางสาวดารุณี  โกสี26. 10
  6440250127  นางสาวสิริยากร  เพียรบรรจง27. 10
  6440250128  นายนฤเบศร์  กุลณี28. 10
  6440250129  นายภูมิ  บตุรดีสุวรรณ29. 10
  6440250130  นายเข่ือนเพชร  เจนไพร30. 10
  6440250131  นางสาวบษุบา  สีสมฤทธิ์31. 10
  6440250132  นางสาวกนกพร  แจ่มแจ้ง32. 10
  6440250133  นายกันตพงษ ์ สายวรสิงห์33. 10
  6440250134  นางสาวอชิรญา  ทาเธาว์34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440250135  นายปฐัวกิรณ์  สนทอง35. 10
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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ว.6408

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5600052 : ผศ.สุระเดช  ไชยตอกเก้ีย

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440289101  นายยศนนท ์ ดอใจ1. 10
  6440289102  นางสาวพัชรานนัท ์ จันทร์ไทย2. 10
  6440289103  นางสาวสุภารัตน ์ แสนพิมพ์3. 10
  6440289104  นางสาวกุลสตรี  กงนรินทร์4. 10
  6440289105  นางสาวศศิวมิล  เพียแก้ว5. 10
  6440289107  นายพรเทพ  ค าภูลา6. 10
  6440289108  นางสาวปญัญาพร  คุณฟอง7. 10
  6440289109  นายเจษฎา  หล้าทมู8. 10
  6440289110  นางสาวธวลัรัตน ์ ไม้สนธิ์9. 10
  6440289111  นางสาวกัญชลีกร  พรมพา10. 10
  6440289112  นายจักรกฤษณ์  กลางเสนา11. 10
  6440289113  นางสาวชนกิานต์  แสนวงษา12. 10
  6440289114  นางสาวชลธิชา  โคตรมงคล13. 10
  6440289115  นายชินวตัร  สุขราช14. 10
  6440289116  นางสาวปณิดา  บญุมา15. 10
  6440289117  นางสาวปวนัรัตน ์ แสงจันทร์16. 10
  6440289118  นางสาวปยิะวรรณ์  แก้วบดุดา17. 10
  6440289119  นายพยัพ  ทองศรี18. 10
  6440289120  นางสาวพรจิรา  กันยะหา19. 10
  6440289121  นางสาวอรณี  ศรีทอง20. 10
  6440289122  นางสาวชนกนาถ  นลินามะ21. 10
  6440289123  นางสาวพนดิา  มูลเพชร์22. 10
  6440289124  นายบญุธรรม  ชาลีงาม23. 10
  6440289125  นางสาวปวณีา  รัตนะอุไร24. 10
  6440289126  นายนพณัฐ  แดงนอ้ย25. 10
  6440289127  นางสาวศิริวรรณ  หอมพะวงษ์26. 10
  6440289128  นางสาวทปีกา  ภายสี27. 10
  6440289129  นายธนะวธัน ์ วชิาเงิน28. 10
  6440289130  นางสาวรติกานต์  สุธรรม29. 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 ) 11/06/64 16:35  หน้า 49



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ส.6401

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700093 : ผศ.ดร.ธนัญชัย  บุญหนัก

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6441201101  นายทรนง  มูลตรี1. 10
  6441201102  นางสาวชนฏัภรณ์  สุภามา2. 10
  6441201103  นางสาวศุกภัทรชรินทร์  ศิริโสม3. 10
  6441201104  นางสาววริศรา  ศรีบริุนทร์4. 10
  6441201105  นางสาวเกตนสิ์รี  ไชยแสง5. 10
  6441201107  นางสาวทพิวรรณ  ชานกัน6. 10
  6441201108  นายพุฒิพงศ์  ต่ายมี7. 10
  6441201109  นางสาวมันทนา  ชุ่มช่ืน8. 10
  6441201110  นางสาวดวงกมล  หงษศ์รี9. 10
  6441201111  นางสาววยิะดา  สุทาผา10. 10
  6441201112  นายวาทติย์  เมืองวงค์11. 10
  6441201113  นางสาวสุจิตรา  กวนหล้า12. 10
  6441201114  นายเจษฎา  จันทะเสน13. 10
  6441201115  นายฐาปนพงษ ์ บญุเจริญ14. 10
  6441201116  นางสาวพัชราภรณ์  ไพรวรรณ15. 10
  6441201117  นางสาวอาทติยา  ยุพา16. 10
  6441201118  นางสาวธันย์ชนก  วงค์จวง17. 10
  6441201119  นางสาวกิตติมา  แก้วแสนทพิย์18. 10
  6441201120  นางสาวภัทรมน  ค าชมภู19. 10
  6441201121  นางสาวกัญญารัตน ์ ศรีบริุนทร์20. 10
  6441201123  นางสาวเกษมณี  สมบรูณ์21. 10
  6441201124  นางสาวชฎาพร  ปาละ22. 10
  6441201125  นางสาววนัทนา  ทองแบบ23. 10
  6441201127  นางสาวทวิากร  สิงหา24. 10
  6441201128  นางสาวจุฑารัตน ์ ราชบวัโคตร25. 10
  6441201129  นางสาวสุจิรา  ดารดาษ26. 10
  6441201130  นายปณชัย  คุณภาที27. 10
  6441201131  นางสาวทพิย์ยุภา  โพติยะ28. 10
  6441201132  นางสาวน  าบษุย์  สุวรรณสนธิ์29. 10
  6441201133  นางสาวรัตติกาล  หงษาวงศ์30. 10
  6441201134  นางสาวพิริยากรณ์  ใจสุกใส31. 10
  6441201135  นางสาวภารดา  อินทร์โสภา32. 10
  6441201136  นางสาวมณีรัตน ์ เปา้ปดิ33. 10
  6441201137  นางสาวทรรวรี  สุธงษา34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6441201138  นางสาววารุณี  นนทเสน35. 10
  6441201139  นางสาวจุฑามณี  ลีสมโพช36. 10
  6441201140  นางสาวอภิญญา  พิมวงค์37. 10
  6441201141  นายณัชพล  เสียวสุข38. 10

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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ส.6402

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700077 : ผศ.อรทัย  ปานเพชร

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6441201201  นางสาวสุทธดา  ผลธุระ1. 10
  6441201202  นางสาวจุฑารัตน ์ โสประดิษฐ์2. 10
  6441201203  นางสาววริณยากร  แซ่ตัง3. 10
  6441201204  นางสาวสุพัตรา  ตองหวา้น4. 10
  6441201205  นางสาวนภาพร  ทวกีูล5. 10
  6441201206  นางสาวนนัทวิา  สุภา6. 10
  6441201207  นางสาวพรธิดา  นาใจดี7. 10
  6441201208  นางสาวพิยะดา  ขวาไทย8. 10
  6441201209  นางสาวนฤมล  ศรีจันทะ9. 10
  6441201210  นางสาวพรกมล  คุณฟอง10. 10
  6441201211  นางสาววภิาวดี  พรมดี11. 10
  6441201212  นางสาวจารุนภิา  ภูศรีฤทธิ์12. 10
  6441201213  นางสาวศศิวมิล  คัชเขียว13. 10
  6441201214  นางสาวอภิญญา  ภูมี14. 10
  6441201215  นางสาวสาลิณี  ฝ้ันตุ่น15. 10
  6441201216  นางสาวจิรวรรณ  ทดัวงศ์16. 10
  6441201217  นางสาวอุษณา  สมยา17. 10
  6441201218  นางสาวจิราภรณ์  มายอด18. 10
  6441201219  นางสาวสุภัคตรา  เสมียนชัย19. 10
  6441201220  นางสาวรัตนาภรณ์  ปรีดีวงษ์20. 10
  6441201221  นางสาวอดิภา  นามวงค์21. 10
  6441201222  นางสาวชลิตา  สมพงษ์22. 10
  6441201223  นางสาวสรัญญา  ค  าจุน23. 10
  6441201224  นางสาวเมธาพร  เฉยแสง24. 10
  6441201225  นางสาวนติยา  ศาลา25. 10
  6441201226  นางสาวจิตติมา  เข็มแก้ว26. 10
  6441201227  นางสาวรินพาพร  พื นดอนเค็ง27. 10
  6441201228  นางสาวณัฐริกา  เบยีขุนทด28. 10
  6441201229  นางสาวชะอ้อน  แถวอุทมุ29. 10
  6441201230  นางสาวพรฤดี  บญุศรี30. 10
  6441201232  นางสาวชลดา  เนตรแสงสี31. 10
  6441201233  นางสาวนารีรัตน ์ จันทราษี32. 10
  6441201234  นางสาวจิราพร  วรยุทธ33. 10
  6441201235  นางสาวอัญชลี  สีสงนาง34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6441201236  นางสาวระพีพรรณ  บงัเอิญ35. 10
  6441201237  นางสาวจิรนนัท ์ วงัทนั36. 10
  6441201239  นางสาวกนกวรรณ  ดีบรีุ37. 10
  6441201240  นางสาวกัญญาณัฐ  วงศา38. 10

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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ส.6403

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700453 : ผศ.บุญเล้ียง  สุพิมพ์

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6441201301  นายคฑาวธุ  แสนเมือง1. 10
  6441201303  นางสาวชลธิชา  ศรีโลน2. 10
  6441201304  นางสาวชัญญานชุ  รัตนพลแสน3. 10
  6441201305  นางสาวญาดา  สุทธิประภา4. 10
  6441201306  นางสาวปิ่นกมล  สนโคกสูง5. 10
  6441201307  นางสาวฌัชชา  ปราพรม6. 10
  6441201308  นางสาวเกษรินทร์  กิจติการ7. 10
  6441201309  นายณัฐศพัฒน ์ พิมใจ8. 10
  6441201310  นางสาวณิชานนัท ์ นวรัตน ์ณ อยุธยา9. 10
  6441201311  นายดรุสัณฑ์  ชาติช านาญ10. 10
  6441201312  นางสาวธรรมภัสสรณ์  ทะเยีย่ม11. 10
  6441201314  นางสาวนภัสวรรณ  อินเพชร12. 10
  6441201315  นางสาวนภาพร  ขอสูงเนนิ13. 10
  6441201316  นางสาวนภิาภรณ์  ตั งถิน่14. 10
  6441201317  นางสาวบญุญิสา  นมิิตอังกูร15. 10
  6441201318  นางสาวปนดัดา  หงษาวงค์16. 10
  6441201319  นางสาวผกามาศ  หร่ิงแก้ว17. 10
  6441201320  นางสาวเพ็ญพิชชา  ขันทะ18. 10
  6441201321  นายภราดร  เมาแรด19. 10
  6441201322  นางสาวภัทรว ี ทมุมาไว20. 10
  6441201324  นางสาวเมธิตา  ชาลีรักษ์21. 10
  6441201325  นางสาวยุพารัตน ์ ช้างค า22. 10
  6441201326  นางสาวรัตยา  อ่ิมถาวร23. 10
  6441201328  นางสาววรรณเพ็ญ  แพงโสภา24. 10
  6441201329  นายสมาน  สีดา25. 10
  6441201330  นางสาวชลธร  ภูสมจิตร26. 10
  6441201331  นางสาวศิริพร  ก่ าโพธิ์27. 10
  6441201332  นางสาวสุชานนัท ์ นนทะโคตร28. 10
  6441201333  นางสาวสุนสิา  กิมฮวย29. 10
  6441201334  นางสาวอทติติยา  ชวดชัยภูมิ30. 10
  6441201335  นางสาวอมรรัตน ์ เสนาจันทร์31. 10
  6441201336  นางสาวอรพิน  กุลบตุร32. 10
  6441201337  นางสาวอัญชลีพร  แก้วไพฑูรย์33. 10
  6441201338  นางสาวสิรินภา  สมบรูณ์34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6441201339  นางสาวจิตรานชุ  คุ้มจันดี35. 10
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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ศ.6406

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ศลิปศาสตรบัณฑิต
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	สาขาวิชา ภาษาไทย
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700435 : อ.วรางคณา  ทวีวรรณ

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440335101  นางสาวชลดา  มาสกุล1. 10
  6440335102  นางสาวสบนังา  เรืองศิลป์2. 10
  6440335103  นางสาวศศิกานต์  นามลุน3. 10
  6440335104  นางสาวนฤภรณ์  ขันแข็ง4. 10
  6440335105  นางสาวอภิชญา  พันทา5. 10
  6440335106  นายศุภกฤต  วชิาศรี6. 10
  6440335107  นางสาวศิวนาถ  ชุมพล7. 10
  6440335108  นางสาวจิตรา  ทหีวัช้าง8. 10
  6440335109  นางสาวจิตรกัญญา  ทองมีค่า9. 10
  6440335110  นางสาวนสิรา  อองภา10. 10
  6440335111  นายณัฐกร  ฤาก าลัง11. 10
  6440335112  นางสาวณิชาฎา  โคตรสุวรรณ์12. 10
  6440335113  นางสาวธัญญลักษณ์  เทยีบหนอง13. 10
  6440335116  นางสาวนภัสสร  สมชัย14. 10
  6440335117  นางสาวนฐัริกา  ทดีี15. 10
  6440335118  นางสาวนสุบา  ค ายวง16. 10
  6440335119  นางสาวบญุญาพร  ศรีหาพล17. 10
  6440335120  นางสาวปยิะพร  ศรีค าภา18. 10
  6440335121  นางสาวภัณฑิรา  แก้วสุวรรณ19. 10
  6440335122  นายฉัตรมงคล  บรรดาศักดิ์20. 10
  6440335123  นางสาวยุภา  พรค าเดช21. 10
  6440335124  นางสาวศิริประภา  ประทมุศาลา22. 10
  6440335125  นางสาวสุทมิล  ลาสา23. 10
  6440335126  นางสาวอนญัตยา  เกาะแจ้ง24. 10
  6440335127  นายอภิชาติ  บตุรศรี25. 10
  6440335128  นายอภิวฒัน ์ กัว่ชมภู26. 10
  6440335129  นางสาวเอื อมพร  อุรารักษ์27. 10
  6440335130  นางสาวพัชราภา  พลก าลัง28. 10
  6440335131  นางสาวศิรินภา  ชาลีเปร่ียม29. 10
  6440335132  นางสาวอทติยา  สุทธิบญุศรี30. 10
  6440335133  นางสาวสุนษิา  วรกต31. 10
  6440335134  นางสาวน  าทพิย์  ปอ้งยาง32. 10
  6440335135  นางสาวศริตา  หล้าลี33. 10
  6440335136  นางสาวอชิรญาณ์  ค ามานติย์34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440335137  นางสาวรุ้งลาวรรณ์  พานสอน35. 10
  6440335138  นางสาวสุพัตชา  มนตรี36. 10
  6440335139  นางสาวจีรนนัท ์ แสนบญุ37. 10
  6440335140  นางสาวธิดาวรรณ  สัตวงษ์38. 10
  6440335141  นายนนัทวฒัน ์ เหล่วแซง39. 10
  6440335142  นางสาวศศิภา  ค าสะอาด40. 10
  6440335143  นางสาวอรณา  ศรีสิทธิประภา41. 10
  6440335144  นางสาวกัลยา  บวับานบตุร42. 10
  6440335145  นางสาวอารียา  อุดมชัย43. 10
  6440335146  นางสาวนฐัชฎา  พลทะยาน44. 10
  6440335147  นายอภิลาภ  เข็มจันทร์45. 10
  6440335148  นางสาวอภิญญา  พวงจ าปา46. 10
  6440335149  นางสาวสุพรรษา  อินทา47. 10
  6440335150  นายฐณัชญ์เศรษฐ์  ทองพู48. 10
  6440335151  นายธีรพงษ ์ ส าราญ49. 10
  6440335152  นายปริญญา  รักววิฒัน์50. 10
  6440335153  นายปรมินทร์  เถือ่นแอ้น51. 10
  6440335154  นางสาวพจนยี์  ชาลีเขียว52. 10
  6440335155  นางสาวพจมาน  ชาลีเขียว53. 10
  6440335156  นางสาวปยิะมาศ  อามาตย์มนครี54. 10
  6440335157  นางสาวอนชิสา  ชานยั55. 10

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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ศ.6401

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ศลิปศาสตรบัณฑิต
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5900023 : อ.พลสยาม  สุนทรสนิท

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440307101  นางสาวอธิฐาน  พิมพล1. 10
  6440307102  นางสาวณัฐพร  แสนค า2. 10
  6440307103  นางสาววรัญญา  สิงหส์ถิตย์3. 10
  6440307104  นางสาวศิรินญา  นครธรรม4. 10
  6440307105  นางสาวพนตินนัท ์ งอกงาม5. 10
  6440307106  นางสาวญาณี  อักขระ6. 10
  6440307107  นางสาวพิมพ์วดี  ขันตรี7. 10
  6440307108  นางสาวกานต์ชนก  ศิริรุ่งเรืองวชิญ์8. 10
  6440307109  นางสาวขวญัชนก  ด าสอาด9. 10
  6440307110  นางสาวภัทรนนัท ์ คงเมือง10. 10
  6440307111  นางสาวทพิวรรณ  เยรบตุร11. 10
  6440307113  นางสาวประภัสสร  วนัสวสัดิ์12. 10
  6440307114  นางสาวธิดาวลัย์  หรัิญโท13. 10
  6440307115  นางสาวศศิประภา  กงสอน14. 10
  6440307116  นางสาวเกศสุดา  เรืองเดช15. 10
  6440307117  นายกรภัทร์  จ าวงศ์16. 10
  6440307119  นางสาวศุภาวรรณ  อมรสุขสวสัดิ์17. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ศ.6405

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ศลิปศาสตรบัณฑิต
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	สาขาวิชา ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700430 : อ.ณัฐนันท์  สุ่มมาตย์

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440340101  นางสาวกชกร  ไชยราช1. 10
  6440340102  นางสาวฌัชฌา  สุทธิไชยา2. 10
  6440340103  นางสาววนัวสิา  เหล่ือมพล3. 10
  6440340104  นางสาววชุิดาภรณ์  นาเหนอื4. 10
  6440340105  นางสาวปนดัดา  จันทะวนั5. 10
  6440340106  นางสาวพรสวรรค์  ตั งตระกูล6. 10
  6440340107  นางสาวชนนัดา  ชัชวาลย์7. 10
  6440340108  นางสาวขัตติยาพร  ดอกจันทร์8. 10
  6440340109  นางสาวณัฐมล  โพสาสิม9. 10
  6440340110  นายธเนศ  มินทะขัด10. 10
  6440340111  นายธีรภัทธิ์  คุณรอด11. 10
  6440340112  นางสาวภรณ์พิกา  วอ่งไวพิทยา12. 10
  6440340113  นางสาวภัทราวดี  เนาสน13. 10
  6440340114  นายยุทธการ  แก้วมงคล14. 10
  6440340115  นายศิวกร  จงรักภิญโญกุล15. 10
  6440340116  นางสาวอริสา  แกวงษร์าช16. 10
  6440340117  นางสาวอรุณรัศมี  พินแก้ว17. 10
  6440340119  นายอธิชาติ  นลิดวงดี18. 10
  6440340120  นางสาวปรียาภรณ์  ส าราญ19. 10
  6440340121  นางสาวน  าฝน  จันทร์เหลือง20. 10
  6440340122  นางสาวลลิตา  เพ็งพล21. 10
  6440340123  นางสาววริศรา  ท าดา22. 10
  6440340124  นางสาววชิรญาณ์  วรรณศรี23. 10
  6440340125  นางสาวเพ็ญพิชชา  ปญัญาศิลป์24. 10
  6440340126  นางสาวจีรวรรณ  พลีตา25. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ศ.6404

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ศลิปศาสตรบัณฑิต
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5400070 : อ.ปัทมา  ปัญญาใส

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440330102  นายพงศ์พิพัฒน ์ นาสา1. 10
  6440330103  นางสาวลลิตา  ศรีมีวงศ์2. 10
  6440330104  นางสาวปนดัดา  วงศ์ไชยยา3. 10
  6440330105  นางสาวอาภาพร  พลจังหรีด4. 10
  6440330106  นางสาวภัทรนนัท ์ เทาหลา5. 10
  6440330107  นางสาวอรณี  มัชฌิโม6. 10
  6440330108  นางสาวจารุวรรณ  รามศิริ7. 10
  6440330109  นางสาวสุกฤตยา  ยังแก้ว8. 10
  6440330110  นางสาวชฎาภรณ์  พงษเ์พชร9. 10
  6440330111  นายชนะชัย  บตุรโยจันโท10. 10
  6440330112  นางสาวเกศรินทร์  ค ามงคุณ11. 10
  6440330113  นางสาวนวลละออ  อักขระ12. 10
  6440330114  นางสาวกัลยรัตน ์ นามคุณ13. 10
  6440330115  นายตยาคี  ปพรประสาร14. 10
  6440330116  นางสาววนดิา  ทองโส15. 10
  6440330117  นางสาวสุดารัตน ์ ร่องจิก16. 10
  6440330118  นางสาววนันภิา  หม่ืนกันยา17. 10
  6440330119  นางสาวเอกจิตรา  สุนทร18. 10
  6440330120  นางสาวบวัชมภู  อินทะศิลา19. 10
  6440330121  นายธนพล  สาริภา20. 10
  6440330123  นางสาวลลิตา  บตุราช21. 10
  6440330124  นางสาวสิริญา  คมานคิม22. 10
  6440330125  นางสาวจริญญา  ผิวศิริ23. 10
  6440330126  นางสาวสใบทอง  ประชาบญุ24. 10
  6440330127  นางสาวชณัญชิดา  ภูขมัง25. 10
  6440330128  นางสาวศิริประภา  หมอยา26. 10
  6440330129  นางสาวปภาดา  สุภา27. 10
  6440330130  นางสาวจุฑามาศ  ปงค าเฟย28. 10
  6440330131  นางสาวกรรณิกา  ทมุค า29. 10
  6440330132  นางสาวสิริกัลยา  จันทร์แดง30. 10
  6440330133  นางสาววนัวสิา  วงษน์าม31. 10
  6440330134  นางสาวรัตนาภรณ์  อุเหล่า32. 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 ) 11/06/64 16:35  หน้า 56



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ร.6401

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5900019 : อ.ธีรวัฒน์  วงศว์รัญญู

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440801101  นางสาวกนกวรรณ  เทพยศ1. 10
  6440801102  นางสาวณัฐพร  รามศิริ2. 10
  6440801103  นางสาวปยิธิดา  ไชยชิน3. 10
  6440801104  นางสาวสุภาพร  มงคลศรี4. 10
  6440801105  นางสาวอรัญญา  ขันชมพล5. 10
  6440801106  นางสาวภัทริกา  บบัภาวนั6. 10
  6440801107  นายเชิดชาย  ชาวะนะ7. 10
  6440801108  นางสาวอริสา  เขียวนกขุ้ม8. 10
  6440801109  นายธีระพัฒน ์ มะยา9. 10
  6440801111  นายไกรสิทธิ  เล้งรักษา10. 10
  6440801112  นายวฒิุนนัท ์ ศรีบริุนทร์11. 10
  6440801113  นายธนวฒัน ์ วงัคีรี12. 10
  6440801114  นางสาวพีชญาภรณ์  กาเตื่อย13. 10
  6440801115  นางสาวจีรนนัท ์ ราศรีชัย14. 10
  6440801116  นายอิสรยยศ  พฤฒิสาร15. 10
  6440801117  นางสาววชุิดา  แสนบวั16. 10
  6440801118  นางสาวปยิะธิดา  ค าทองทพิย์17. 10
  6440801119  นางสาวณัฐชนก  นาเลิง18. 10
  6440801120  นางสาวสุดารัตน ์ สมบตัิ19. 10
  6440801121  นางสาวนติิกาญจน ์ ส านกึ20. 10
  6440801122  นางสาวศุภิชญา  เรืองเจริญ21. 10
  6440801123  นางสาวจิรพร  นาชัยเงิน22. 10
  6440801124  นางสาวชลธิชา  ภูทองเงิน23. 10
  6440801125  นายธีรวฒิุ  ตุ้ยดา24. 10
  6440801126  นางสาวอรัญญา  อัตถาชน25. 10
  6440801127  นางสาวอาริศรา  ลาดติง26. 10
  6440801128  นางสาวฐิติวรดา  พืบขุนทด27. 10
  6440801129  นางสาวอนณัยตา  บตุรเดช28. 10
  6440801130  นางสาวสุพัตรา  ยะสุนทร29. 10
  6440801131  นางสาวสุกัญญา  ภูค าไพ30. 10
  6440801132  นางสาวธัญชนก  บรรดาเสียง31. 10
  6440801133  นางสาวณิชา  ศรีบริุนทร์32. 10
  6440801134  นางสาวอริศรา  ค าภู33. 10
  6440801135  นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วพิภพ34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440801137  นายสุรบดินทร์  นามวงศ์35. 10
  6440801138  นางสาวสุพิกา  ดวงดี36. 10
  6440801139  นายปรัชญา  ถุงเกษแก้ว37. 10
  6440801140  นางสาวกมลทพิย์  สินชัย38. 10
  6440801141  นายณัฎฐยศ  สารทศิ39. 10
  6440801142  นายอนวุฒัน ์ แก้วลอด40. 10
  6440801143  นางสาวชญาดา  ใหญ่ลา41. 10
  6440801144  นางสาวนลิาวลัย์  ผางมา42. 10
  6440801145  นางสาวอริศรา  ภักดี43. 10
  6440801146  นายปณัณวชิญ์  สุธงษา44. 10
  6440801147  นางสาวเนตรดาว  เรืองสา45. 10
  6440801148  นายรัชวฒิุ  แซ่คู46. 10
  6440801150  นางสาวสุดาสวรรค์  เพชรดี47. 10

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 ) 11/06/64 16:35  หน้า 57



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ร.6402

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5600087 : อ.กุลขณิษฐ์  อดิรุจโชติสิริ

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440801201  นางสาวกัญญาพัชร  วงศ์มหาเทพ1. 10
  6440801202  นางสาวกุลกันยา  สารสุข2. 10
  6440801203  นางสาวกุลณัฐ  ก ามาทอง3. 10
  6440801204  นางสาวจิราภรณ์  แก้วปงิเมือง4. 10
  6440801205  นางสาวจุฑามาศ  แก้วยาศรี5. 10
  6440801206  นายชนะราช  คามะเชียงพิณ6. 10
  6440801207  นางสาวชมพูนทุ  ผงสุข7. 10
  6440801208  นางสาวมินตรา  ทาปอ้ง8. 10
  6440801209  นางสาวณิชนนัทน ์ วงษเ์ชียงยืน9. 10
  6440801210  นายธนโชติ  พิมพ์ส าราญ10. 10
  6440801211  นางสาวทพิวรรณ  ภูบงัดาว11. 10
  6440801212  นางสาวธนาภรณ์  นวลจันทร์12. 10
  6440801213  นางสาวสุธิชา  ทบัทมิใสย์13. 10
  6440801214  นางสาวนริศรา  วงค์ชมภู14. 10
  6440801215  นางสาวนภิาธร  บญุธรรม15. 10
  6440801216  นางสาวพิยะดา  สมภาร16. 10
  6440801217  นางสาวปนดิา  แก้วหา17. 10
  6440801218  นางสาวประภัสสร  ประสมทรัพย์18. 10
  6440801219  นางสาวปรียานนัท ์ เขียวศรี19. 10
  6440801220  นางสาวปริยาภัทร  ภูศรีบญุนาค20. 10
  6440801221  นายปยิะพงษ ์ ศรีมงคล21. 10
  6440801222  นางสาวพรธิดา  พรมทอง22. 10
  6440801223  นางสาวพัชราวรรณ  ไชยสุข23. 10
  6440801224  นางสาวพัชริดา  หงทอง24. 10
  6440801225  นายพิชัย  พรมราศรี25. 10
  6440801226  นางสาวภัทราภรณ์  อารยะศิลปธร26. 10
  6440801227  นางสาวมะลัยพร  การแก้ว27. 10
  6440801228  นางสาวรัตติยา  วงัคะฮาด28. 10
  6440801229  นางสาวรัตนสุดา  ละตา29. 10
  6440801230  นางสาวรามาวดี  สืบสาย30. 10
  6440801231  นางสาวรุจิรา  แก้วเฮียง31. 10
  6440801232  นายเริงฤทธิ์  วงศ์ลา32. 10
  6440801233  นางสาววมิล  ไชยแสง33. 10
  6440801234  นางสาวศิริญา  สมเสียง34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440801235  นางสาวศิริวมิล  สุปญัญา35. 10
  6440801236  นายสมยศ  พิมเขตร36. 10
  6440801237  นายสิทธินนท ์ วนัทองสังข์37. 10
  6440801238  นายสุกฤษฏิ์  สุจริต38. 10
  6440801240  นางสาวอนตุรา  ผิวศิริ39. 10
  6440801241  นางสาวชลธิชา  สง่าลี40. 10
  6440801242  นายรัฐภูมิ  กล่ าคุ้ม41. 10
  6440801243  นางสาววรัญญา  อรัญมาลา42. 10
  6440801244  นางสาวกุลธิดา  ศรีเชียงสา43. 10
  6440801245  นางสาววพัิดศร  นอ้ยดี44. 10
  6440801246  นางสาวทกัษณิา  การะเกษ45. 10
  6440801247  นางสาวเสาวนยี์  โจมค า46. 10
  6440801248  นางสาวสริตา  พรมโคตร47. 10
  6440801249  นางสาวภัสราภรณ์  เขตสถาน48. 10

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 ) 11/06/64 16:35  หน้า 58



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ร.6403

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700073 : ผศ.มาณพ  ประวาลลัญฉกร

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440801301  นางสาวอริษา  ศรีจ านงค์1. 10
  6440801302  นายถลัษนนัท ์ ก่ าซ้อน2. 10
  6440801303  นายนนทชัย  บญุพรม3. 10
  6440801304  นางสาวปวณีา  โสเก่าข่า4. 10
  6440801305  นางสาวสุภาพร  แก้วหานาม5. 10
  6440801306  นางสาวยาสุมินทร์  วฒิุวยั6. 10
  6440801307  นางสาวอัญชรัย์ญา  แก้ววงษา7. 10
  6440801308  นายกิตติภพ  สารมะโน8. 10
  6440801309  นางสาวกุลณัฐ  เยีย่มยอด9. 10
  6440801310  นางสาวพรไพลิน  ช านาญพล10. 10
  6440801311  นางสาวนติติยา  ทองภู11. 10
  6440801312  นางสาวนชุนนัท ์ ศรีมาลา12. 10
  6440801313  นางสาวชุติมณฑน ์ หอกลาง13. 10
  6440801314  นางสาวอรอุมา  ธรรมโสม14. 10
  6440801316  นางสาวพรรณภัทร  บตุรตะพรม15. 10
  6440801317  นางสาวนชุจิรา  สียางนอก16. 10
  6440801318  นางสาวศศิธร  สุขอยู่17. 10
  6440801319  นายอภินนัท ์ หนดูี18. 10
  6440801320  นายสุรศักดิ์  สักกุนนั19. 10
  6440801321  นายภูธเนศ  ตองหวา้น20. 10
  6440801322  นางสาวชาลิสา  ผาบสิมมา21. 10
  6440801323  นายเดชสิทธิ์  อุ่นแฝง22. 10
  6440801324  นางสาวอภิญญา  วงัตะพัน23. 10
  6440801325  นายภูชิต  บญุสิทธิ์24. 10
  6440801326  นางสาวโสรยา  ศรีบริุนทร์25. 10
  6440801327  นายอภิลาภ  จันทร์โคตรแก้ว26. 10
  6440801328  นายกีรติ  พันสนทิ27. 10
  6440801329  นางสาวสุนษิา  กรมโคตร28. 10
  6440801330  นางสาววรารัตน ์ ผสม29. 10
  6440801331  นางสาวกิตติยา  แสนแก้ว30. 10
  6440801332  นายปยิวฒัน ์ ราชมี31. 10
  6440801333  นางสาวสุภาภรณ์  พิมพ์อ่อนตา32. 10
  6440801334  นางสาวนติยา  พันนกแต้33. 10
  6440801335  นางสาววรรณยุรี  โคตรภักดี34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440801336  นางสาวญาราภรณ์  ศิลาพล35. 10
  6440801337  นายธีรภัทร  ข่าขันมะลี36. 10
  6440801338  นางสาวอรอนงค์  ศรีมงคล37. 10
  6440801339  นายปราโมทย์  สมเอ่ียม38. 10
  6440801340  นางสาวประภัสรา  พรมทา39. 10
  6440801341  นางสาวมัลลิกา  รามศิริ40. 10
  6440801342  นางสาวสุกัญญา  ชัยวรรณ41. 10
  6440801343  นายภูสิทธิ  ศรีบริุนทร์42. 10
  6440801344  นางสาวณัชชา  แสงแก้ว43. 10
  6440801345  นางสาวทพิยสุดา  เดชบรัุมย์44. 10
  6440801346  นางสาวอนธุิดา  พลซา45. 10
  6440801347  นายจิราวฒัน ์ แก่นสาลี46. 10
  6440801348  นางสาวสมฤดี  กองเกิด47. 10
  6440801349  นางสาววราภรณ์  ทองภู48. 10
  6440801350  นายตะวนั  ภาคีวฒัน์49. 10

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

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 11/06/64 16:35  หน้า 59



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ศป.6402

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	สาขาวิชา ดิจิทัลอาร์ต
อาจารย์ท่ีปรึกษา 309007 : ผศ.ชัยทวี  บุปผา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440602101  นางสาวฑิมาพร  เดชศักดิ์1. 10
  6440602102  นายกริชเพชร  ศิลปชัย2. 10
  6440602103  นายปรัชฤทธิ์  โพนทอง3. 10
  6440602104  นายวชิระ  คงโนนกอก4. 10
  6440602105  นายณัฐพงค์  ทมุจันดา5. 10
  6440602106  นายกันต์กว ี ลุนกุดเลาะ6. 10
  6440602107  นายศิวนาถ  กันญาบตัร7. 10
  6440602108  นางสาวกุลธิดา  แอ้นบญุมา8. 10
  6440602109  นางสาวนพลักษณ์  นมิิตสุวโรจน์9. 10
  6440602110  นายวรพัฒน ์ ดีมาก10. 10
  6440602111  นายอนวุตั  ฤทธิ์ละคร11. 10
  6440602112  นายวงศธร  เอ่ียมผ่อง12. 10
  6440602113  นายภมิน  สารวงษ์13. 10
  6440602114  นายวรัญญู  กุลรัตน์14. 10
  6440602115  นายศราวนิ  หวอ่ง15. 10
  6440602116  นายณัฐวฒัน ์ กิริชี16. 10
  6440602117  นายสหรัถ  ดีสง่า17. 10
  6440602118  นายสุรศักดิ์  ประสงค์18. 10
  6440602119  นายภานวุฒัน ์ สุวรรณชาติ19. 10
  6440602120  นางสาวปญัญลักษณ์  อยูค่ง20. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 11/06/64 16:35  หน้า 60



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ศป.6401

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	สาขาวิชา ทัศนศลิป์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 6400001 : อ.ธัญชนก  หอมสวาสดิ์

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440601101  นางสาวกัญญารัตน ์ คีรีวงษ์1. 10
  6440601102  นางสาวฤดีรัตน ์ ณ นคร2. 10
  6440601103  นางสาวสุมาลี  บญุง า3. 10
  6440601105  นายปภังกร  วศิัลย์พิทยากร4. 10
  6440601106  นางสาวจุฬาลักษณ์  คงหา5. 10
  6440601107  นางสาวอภิญญา  นอ้ยแสงสี6. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ศ.6407

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ศลิปศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาการจัดการ

	สาขาวิชา การท่องเท่ียวและการโรงแรม
อาจารย์ท่ีปรึกษา 404014 : ดร.สัญชัย  เกียรติทรงชัย

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440339101  นางสาววรางคณา  ศรีมงคล1. 10
  6440339102  นางสาวศิรินทรา  จันศรีอ่อน2. 10
  6440339103  นางสาวอัจฉรา  รียะวงษ์3. 10
  6440339104  นายวรพล  ผุดผ่อง4. 10
  6440339105  นางสาวจิรนนัท ์ หม่ืนสา5. 10
  6440339106  นางสาวศิรดา  สีผาแหย่ง6. 10
  6440339107  นางสาวสุดารัตน ์ พิมใจ7. 10
  6440339108  นางสาวพรไพรินทร์  ไพศูนย์8. 10
  6440339109  นางสาวกัลยารัตน ์ เจียงภูเขียว9. 10
  6440339110  นายทกัษณิ  ศรีนรจันทร์10. 10
  6440339111  นายกิตติศักดิ์  สอนสุภาพ11. 10
  6440339112  นางสาวจรียา  พุทโธทา12. 10
  6440339113  นางสาวนริศรา  ญาติปราโมทย์13. 10
  6440339114  นางสาวปฐมพร  ฉลวยงาม14. 10
  6440339115  นางสาวปยิะรัตน ์ จันทร์บตัร15. 10
  6440339116  นางสาวพรนภา  วรรณศรี16. 10
  6440339117  นายภีระพัฒน ์ ผลทบัทมิ17. 10
  6440339118  นางสาววรรณิสา  ค ามูล18. 10
  6440339119  นางสาววาสนา  แสนพรมมา19. 10
  6440339120  นางสาวแววดาว  หงษท์อง20. 10
  6440339121  นางสาวศิริลักษณ์  นพิวงลา21. 10
  6440339122  นางสาวศิริลักษณ์  ศรีจันทะ22. 10
  6440339123  นางสาวสาวติรี  สอนสุภาพ23. 10
  6440339124  นางสาวกัญญารัตน ์ อิ วตาพา24. 10
  6440339125  นางสาวสุพรรษา  นลิเดช25. 10
  6440339126  นางสาวสุภาภรณ์  หารประชุม26. 10
  6440339127  นางสาวอติมา  ค าแก้ว27. 10
  6440339128  นายอิทธิพล  พลซา28. 10
  6440339129  นางสาวลลิตา  ชัยเลิศ29. 10
  6440339130  นางสาวปวณีา  แซงดานชุ30. 10
  6440339131  นางสาวสุนสิา  สุวรรณสิงห์31. 10
  6440339132  นางสาวเพชรไพริน  กิม่แก้ว32. 10
  6440339133  นางสาวสุนสิา  สุจิมงคล33. 10
  6440339134  นางสาวสรณ์สิริ  อินทรา34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440339135  นางสาวกนกพร  ซ้อนจันดี35. 10
  6440339136  นางสาวอาวะนา  โพธิ์สาราช36. 10
  6440339137  นางสาวนฐัติการ์  วงษานาม37. 10
  6440339138  นางสาวพิชฏาภรณ์  เขียวศรี38. 10
  6440339139  นายชัชวาล  ศรีนาราง39. 10
  6440339140  นางสาวสุทธิดา  สุทธิชาติ40. 10
  6440339141  นางสาวสุภรัตน ์ ด่านซ้าย41. 10
  6440339142  นางสาวมนนัยา  พรหมเลิศ42. 10

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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  บ.6402

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะ วิทยาการจัดการ

	สาขาวิชา การจัดการ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5400131 : อ.เยาว์ธิดา  รัตนพลแสน

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440707101  นางสาวปริษา  แสงโสดา1. 10
  6440707102  นางสาวจันทกร  ทองสุข2. 10
  6440707103  นางสาวศิริภา  ค าครู3. 10
  6440707104  นางสาวธัญวรรณ  สุวรรณมาโจ4. 10
  6440707105  นางสาวรสนภา  ศรีมงคล5. 10
  6440707106  นางสาวเดือนเต็ม  แสงขาว6. 10
  6440707107  นางสาวมลฤดี  วรินทรา7. 10
  6440707108  นางสาววสัสิการ์  ทะภา8. 10
  6440707109  นายศักดิ์ดา  นามกอง9. 10
  6440707110  นางสาวสุมินตรา  เสนานชุ10. 10
  6440707111  นางสาวเอมชนกิา  เกษมาลา11. 10
  6440707112  นายวรีภัทร  ตั งฤาษเีจริญ12. 10
  6440707113  นางสาวอินทริา  พงษศ์ิริ13. 10
  6440707114  นางสาวกมลพัชร  ตะกูลโอภาส14. 10
  6440707115  นางสาวปาวณีา  ทองปั้น15. 10
  6440707116  นายธวชัชัย  ดวงไชย16. 10
  6440707117  นางสาวเกศิน ี ชามนตรี17. 10
  6440707118  นางสาวจิตตรา  ช่อรัมย์18. 10
  6440707119  นายเจษฎากร  สีหานู19. 10
  6440707120  นางสาวนฐัภรณ์  ทมุสงคราม20. 10
  6440707121  นางสาวเบญ็จภรณ์  หมอแสน21. 10
  6440707122  นายพิชานนท ์ ศรีอุดม22. 10
  6440707123  นายวราวฒิุ  เจริญสุข23. 10
  6440707124  นายวฒิุชัย  บญุอุดม24. 10
  6440707125  นายสุรสิทธิ์  ค าอ้าย25. 10
  6440707126  นางสาวกัลยาณี  พิลาอ่อน26. 10
  6440707127  นางสาวกาญจนา  บวัระภา27. 10
  6440707128  นางสาวสุภาวณีิ  สัตตบตุร28. 10
  6440707129  นายดิลกพัทธ์  เพ็ญศรี29. 10
  6440707130  นางสาวสุพิญญา  ศรีทองแท้30. 10
  6440707131  นางสาวศิริประภา  พลซา31. 10
  6440707132  นางสาวญาณีนชุ  ค าลาจันทร์32. 10
  6440707133  นางสาวอรอนงค์  ภูแดง33. 10
  6440707134  นางสาววมิร  ไม้แสนดี34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440707135  นายสงวนชัย  สีฮาด35. 10
  6440707136  นางสาวอรศิยา  กล้าศึก36. 10
  6440707137  นายธนชัย  ศรีบริุนทร์37. 10
  6440707138  นางสาวมลฤดี  เสวสิิทธิ์38. 10
  6440707139  นางสาวมณทริา  มาสีวนั39. 10
  6440707140  นางสาวธิดารัตน ์ เทพบตุร40. 10
  6440707141  นางสาวคูณศิริ  ลีกระจ่าง41. 10
  6440707142  นายนติิภูมิ  แสนใจ42. 10
  6440707143  นางสาวปนดัดา  ขาวโพธิ์43. 10
  6440707144  นางสาวหทยัชนก  ศรีบริุนทร์44. 10
  6440707145  นายอดิภัทร  พลพิลา45. 10
  6440707146  นางสาวกวนิทรา  ทมุสวสัดิ์46. 10
  6440707147  นางสาวกนกวรรณ  ศรีโนนสูง47. 10
  6440707148  นางสาวพรนภา  เทีย่งผดุง48. 10
  6440707149  นางศรินรัตน ์ เพ่ิมสินธุ์49. 10
  6440707150  นายธีรพล  วงษอ์นนัต์50. 10
  6440707151  นางสาวนพัิตรา  บญุพิฬา51. 10
  6440707152  นางสาวสรินยา  สุนสุรัตน์52. 10

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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  บ.6403T

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะ วิทยาการจัดการ

	สาขาวิชา การจัดการ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700289 : อ.อภิรดี  ค าไล้

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2565

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6460707101  นางสาวอรอุมา  วรรณไชย1. 10
  6460707102  นางสาวสุกัญญา  วงชารี2. 10
  6460707103  นางสาวพิมพิไล  อุสาหะ3. 10
  6460707104  นางสาวศุภมาส  ศรีบริุนทร์4. 10
  6460707105  นางสาวธิดา  เกษเกษร5. 10
  6460707106  นางสาวปภัสรา  สอนจันทร์6. 10
  6460707107  นายธีรพัฒน ์ ปสัเทสัง7. 10
  6460707108  นางสาวนนัทนา  มูณละศรี8. 10
  6460707109  นางสาวปยิะธิดา  ซาตัน9. 10
  6460707110  นางสาววาสนา  หล่อนนอ้ย10. 10
  6460707111  นางสาวสุทธิดา  ตันชาลี11. 10
  6460707112  นางสาวสุภาวดี  วรรณไชย12. 10
  6460707113  นางสาวภิรมญา  คุณมี13. 10
  6460707114  นางสาววรัญญา  กุณวงษ์14. 10
  6460707115  นางสาวสุวมิล  กาวน15. 10
  6460707116  นางสาวพิชญ์สิณี  มูลทา16. 10
  6460707117  นายกิตติพงษ ์ ศรีบริุนทร์17. 10
  6460707118  นางสาวนชุนภา  พิมพ์เสนา18. 10
  6460707119  นายวรานนท ์ เคนวงค์ษา19. 10
  6460707120  นางสาวศศิธร  เศษถา20. 10
  6460707121  นางสาวศิวลี  แก้วดวงดี21. 10
  6460707122  นางสาวธนดิา  ชาวน  าปาด22. 10
  6460707123  นางสาวประพิมพ์พร  สารมะโน23. 10
  6460707124  นางสาวไอญาริณย์  ธัญญารักษ์24. 10
  6460707125  นางสาววาริณี  วรรณใส25. 10
  6460707126  นางสาวนญิากร  เกณฑ์คง26. 10
  6460707127  นางสาวนริสรา  เทพโสภา27. 10
  6460707128  นางสาวกันทมิา  ล  าลอง28. 10
  6460707129  นางสาวสุดารัตน ์ สุเสนา29. 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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  บ.6401

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะ วิทยาการจัดการ

	สาขาวิชา การตลาดดิจิทัล
อาจารย์ท่ีปรึกษา 402003 : ผศ.ดร.จารุพร  มีทรัพยท์อง

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440704101  นางสาวอารีย์  นจิจ านงค์1. 10
  6440704102  นางสาวดรุณี  สอนสุภาพ2. 10
  6440704103  นางสาววลิาวลัย์  วงษา3. 10
  6440704104  นางสาวอรสา  จันทะฤทธิ์4. 10
  6440704105  นางสาวปนดัดา  ใจอ่อน5. 10
  6440704106  นางสาวสรัลชนา  พิมพ์แหวน6. 10
  6440704107  นางสาวกัลยารัตน ์ ผู้นวลงาม7. 10
  6440704108  นายธนโชค  กันหาธรรม8. 10
  6440704109  นางสาวคณิตญา  ทาสุคนธ์9. 10
  6440704110  นางสาวธัญญาภรณ์  สุวรรณสิงห์10. 10
  6440704111  นางสาวมัลลิกา  อุปสังข์11. 10
  6440704112  นายอัษฎากร  ภูศรีฐาน12. 10
  6440704113  นางสาวจตุพร  โลหติชาติ13. 10
  6440704114  นางสาวพัชราภรณ์  ศรีวฒันา14. 10
  6440704115  นายธนญัชัย  ปญัจะสีลา15. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  นศ.6401

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาการจัดการ

	สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700123 : อ.อัญญาภัสสร  ชลพัชร์สิทธิกุล

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6441002101  นางสาววภิาวรรณ  วงศ์ลา1. 10
  6441002102  นายธนโชติ  สีดาพันธ์2. 10
  6441002103  นายอัครวฒิุ  ผิวเหลือง3. 10
  6441002104  นางสาวทชิากร  หล้าเขียว4. 10
  6441002105  นายประมินทร์  พรหมรักษา5. 10
  6441002106  นายปริญญา  สิมสวสัดิ์6. 10
  6441002107  นางสาวพรญาณี  สีลาอ่อน7. 10
  6441002108  นายวรัญญู  วงัคีรี8. 10
  6441002109  นางสาวอารียา  อ่อนรีย์9. 10
  6441002110  นายอลังการ  ท าทพิย์10. 10
  6441002111  นายอัครพล  พฤฒาวงศ์11. 10
  6441002112  นายพงษพิ์ทกัษ ์ ธนพงศากร12. 10
  6441002113  นายศัจธร  ศรีภาชัย13. 10
  6441002115  นางสาวศศิวมิล  หนอ่จันทร์14. 10
  6441002116  นางสาวกวสิรา  วนัใส15. 10
  6441002117  นายปรมินทร์  โมระศิลปนิ16. 10
  6441002118  นางสาวอารียา  พูดสุด17. 10
  6441002119  นายอาณัติ  รังสรรค์ลิขิต18. 10
  6441002120  นายศรัญญู  แก้วโยธา19. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  ศบ.6401

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาการจัดการ

	สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 600012 : ผศ.นิกร  น้อยพรม

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6440901101  นายคิมนวฒัน ์ พูเปยีง1. 10
หมายเหตุ

10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  บช.6401

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร บัญชีบัณฑิต
คณะ วิทยาการจัดการ

	สาขาวิชา การบัญชี
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5600062 : อ.สัญญา  เนียมเปรม

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6441301101  นางสาวนชุจรินทร์  พงษอุ์ดทา1. 10
  6441301102  นางสาวพรชิตา  ผิวศิริ2. 10
  6441301103  นางสาวณิชา  สุนพัีนธ์3. 10
  6441301104  นางสาวปภาวรินทร์  แสงไกร4. 10
  6441301106  นางสาวอวยพร  พาติกะบตุร5. 10
  6441301107  นางสาวทพิย์กมล  อ าภาผล6. 10
  6441301108  นางสาวปฏิพร  ภักมี7. 10
  6441301109  นางสาวพัชรพร  สาลีสี8. 10
  6441301110  นางสาวสุดารัตน ์ สังต่วง9. 10
  6441301111  นางสาวอาริยา  ชูเชิด10. 10
  6441301112  นางสาวฐิติยา  หาลันดา11. 10
  6441301113  นางสาวจีรภา  พิมใจ12. 10
  6441301114  นางสาวหยาดฟ้า  หอมพรมมา13. 10
  6441301115  นางสาวบวรรัตน ์ บวัภา14. 10
  6441301116  นายณรงค์  ดุเหวา่15. 10
  6441301117  นางสาวนฐัมล  พรมวรรณ16. 10
  6441301118  นางสาวอุทมุพร  มีมูละ17. 10
  6441301119  นางสาวดวงกมล  สุคง18. 10
  6441301120  นางสาวอินธิรา  บญุอุ้ม19. 10
  6441301121  นางสาววรนชุ  จิตรเจริญ20. 10
  6441301122  นายฐาปนา  ทองวนั21. 10
  6441301123  นางสาวนนัทกานต์  ศรีบริุนทร์22. 10
  6441301124  นายณัฐดนยั  อินทรา23. 10
  6441301125  นายปยิะพงษ ์ ตองสุพรรณ์24. 10
  6441301127  นางสาวตติยา  ยาแก้ว25. 10
  6441301129  นางสาวนรัิตติยา  แก้วพิลารมย์26. 10
  6441301130  นายมนสัว ี ดีหามแห27. 10
  6441301131  นางสาวปาณิสรา  โสเก่าข่า28. 10
  6441301133  นางสาวพรหมพร  พรหมจักร29. 10
  6441301134  นางสาวพัชรดา  ไกรรัตน์30. 10
  6441301135  นายพีรพัฒน ์ บษุบา31. 10
  6441301136  นางสาววรรณพร  สารวงษ์32. 10
  6441301137  นางสาววราภรณ์  กุตะแสง33. 10
  6441301138  นางสาววนิจิดา  ผุยชาด า34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6441301139  นางสาวววินดัดา  ทอบอุดม35. 10
  6441301140  นางสาวสิรินธร  นครขวาง36. 10
  6441301141  นางสาวสุจิรา  มูระคา37. 10
  6441301142  นางสาวหนึง่ฤทยั  ทาพินจิ38. 10
  6441301143  นางสาวอรษา  นาสวน39. 10
  6441301144  นางสาววนัวสิา  สารวงษ์40. 10
  6441301145  นางสาววราภรณ์  สีเสา41. 10
  6441301146  นางสาวนชุจรี  สีหาลา42. 10
  6441301147  นางสาวเกศกนก  วงค าโสม43. 10
  6441301148  นางสาวธัญญานนัท ์ ขันตี44. 10
  6441301149  นางสาวฐิดารัตน ์ ปลื มใจ45. 10
  6441301150  นางสาวอพัชชา  แก้วมุข46. 10
  6441301151  นางสาวอัจฉราพร  แก้วใสดี47. 10
  6441301152  นายปรัชญา  ทองแสง48. 10
  6441301153  นางสาววนดิา  จ าปานลิ49. 10
  6441301154  นางสาวณัฎฐ์สุดา  เพียจุ่น50. 10
  6441301155  นางสาวตฤษมน  พิมใจ51. 10
  6441301156  นางสาวปนดัดา  บวัระภา52. 10
  6441301157  นางสาวอาภัสรา  สิงหลี์53. 10
  6441301158  นางสาวนสิรา  จ าปพีรม54. 10
  6441301159  นางสาวขวญัเรือน  บวัผัน55. 10
  6441301161  นางสาวกิตติยา  เจริญศิลป์56. 10
  6441301162  นางสาวปยิวรรณ  ค าตัน57. 10

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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  บช.6402T

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร บัญชีบัณฑิต
คณะ วิทยาการจัดการ

	สาขาวิชา การบัญชี
อาจารย์ท่ีปรึกษา 5400099 : อ.วนันพรณ์  ช่ืนพิบูลย์

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 1/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6461301101  นางสาวดวงกมล  ไชยศรีษะ1. 10
  6461301102  นางสาวเพชรรัตน ์ วรรณไชย2. 10
  6461301103  นางสาวจริยา  พิลาธรรม3. 10
  6461301104  นางสาวอลิษา  ขอดค าตัน4. 10
  6461301105  นางสาวอัญชลี  โสมายัง5. 10
  6461301106  นายฐิติพล  เสวะนา6. 10
  6461301107  นางสาวเบญญทพิย์  จันทะเสน7. 10
  6461301108  นางสาวอรพรรณ  อุทธัง8. 10
  6461301109  นางสาวนนัทน์ภัส  เลิศธนสุวรรณ์9. 10
  6461301110  นางสาวพนารัตน ์ อาสาขันธ์10. 10
  6461301111  นายสถาพร  พงษสุ์พรรณ11. 10
  6461301112  นางสาวอังกอร์  วไิลลักษณ์12. 10
  6461301113  นางสาวพัชราวรรณ  รัตนภักดี13. 10
  6461301114  นางสาวพิมพ์พิไล  ภูดวงดาษ14. 10
  6461301115  นางสาวรุจรว ี ปอ้งกัน15. 10
  6461301116  นางสาวศรัญญา  ราชอินตา16. 10
  6461301117  นางสาวสุภาพร  เกิดผล17. 10
  6461301118  นางสาวรินลดา  ล่องดุริยางค์18. 10
  6461301119  นางสาวพรพิมล  เหง่าศรี19. 10
  6461301120  นางสาวรัชนกีร  บางส ารวจ20. 10
  6461301121  นางสาวธนารัตน ์ จ ารูญศิริ21. 10
  6461301122  นางสาวปยิะรัตน ์ ดอกพุทธา22. 10
  6461301123  นางสาวปาริมา  วฒันะ23. 10
  6461301124  นางสาวอรพรรณ  บญุพรม24. 10
  6461301125  นางสาวสิริลักษณ์  พลแสน25. 10
  6461301126  นางสาวมะฤดี  คุนนา26. 10
  6461301127  นางสาววรัญญา  พรมดี27. 10
  6461301128  นางสาวอทติิยา  จันทะมน28. 10
  6461301129  นางสาวณัฐธิดา  เกษทองมา29. 10
  6461301130  นางสาวพิราวรรณ  อยูเ่ล็ก30. 10
  6461301131  นางสาวบษุราคัม  ค าด้วง31. 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
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  วศ.6402

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700361 : ผศ.ดร.กิตติศกัดิ ์ แสนประสิทธิ์

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6441103101  นายสุทธิชัย  กัลยา1. 10
  6441103102  นายจตุรพร  สุวรรณจันทร์2. 10
  6441103103  นายชินดนยั  โคทนา3. 10
  6441103104  นายภาณุพงษ ์ บญุพรม4. 10
  6441103105  นายณัฐภัทร  ศรีกระทมุ5. 10
  6441103106  นางสาวรัตนาวดี  ฉลาดบล6. 10
  6441103107  นายณัฐพงศ์  หนัมาก7. 10
  6441103108  นางสาวปาริชาติ  ศรียงยศ8. 10
  6441103109  นางสาวลัดดาวลัย์  ช้างนว่ม9. 10
  6441103110  นายสิริศักดิ์  ค าประกอบ10. 10
  6441103111  นายยุทธกร  ปานวฒันะ11. 10
  6441103112  นายศรัณภัทร  โสสวสัดิ์12. 10
  6441103113  นายศุภกิตติ์  อ่อนอภัย13. 10
  6441103114  นายปรเมศวร์  แก้วยาศรี14. 10
  6441103115  นายธนาทร  ทองบอ่15. 10
  6441103116  นายพิชิตชัย  ยอดเพชร16. 10
  6441103117  นายอภิชาติ  นนศรีภักดิ์17. 10
  6441103118  นายณัฐภูมิ  บรูณะ18. 10
  6441103119  นายอาคเณย์  ศิริวงษ์19. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  วศ.6403T

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ท่ีปรึกษา 700358 : ดร.เมืองมล  เสนเพ็ง

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 1/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6461103101  นายปยิะพงษ ์ สีดาพิมพ์1. 10
  6461103102  นายสงกรานต์  โภคานติย์2. 10
  6461103103  นางสาวเกศสุดา  มิลินทร์3. 10
  6461103104  นายเดชฤทธิ์  บตุรโคตร4. 10
  6461103105  นายภานวุตัิ  ไชยราชา5. 10
  6461103106  นายวรดนยั  บตุรธรรม6. 10
  6461103107  นายณัฐพล  จันดาหาร7. 10
  6461103108  นายอนพุงษ ์ นนทะโคตร8. 10
  6461103109  นายธนากร  ศรีแสง9. 10
  6461103110  นายรัชพล  สุชัยราช10. 10
  6461103111  นายศักดา  ไชยะสุข11. 10
  6461103112  นายรัฐธรรมนญู  ชุ่นขวญั12. 10
  6461103113  นางสาวสุภาวดี  สังฆะมาศ13. 10
  6461103114  นายณัฐชนน  เหมือนแก้ว14. 10
  6461103115  นายภานวุฒัน ์ ภูเขา15. 10
  6461103116  นายพลวฒัน ์ ราชพัฒน์16. 10
  6461103117  นายนนัธกานต์  ทองเพชร17. 10
  6461103118  นายสหรัฐ  จันทะพรม18. 10
  6461103119  นายสุชาติ  สารพันธ์19. 10
  6461103120  นายหสัวรรษ  จันทร์ฤทธิ์20. 10
  6461103121  นายเจษฏาพร  สิมพระราช21. 10
  6461103122  นายกิตติพันธุ์  สังขมาลัย22. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2564  รุ่น  64  หมู่เรียน  วศ.6404T

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	สาขาวิชา วิศวกรรมการออกแบบและผลิต
อาจารย์ท่ีปรึกษา 504003 : ผศ.ภควดี  ศริิหล้า

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 1/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6461102101  นายฐิติวฒัน ์ สุรินทร์1. 10
  6461102102  นายคมกริช  นามโคตร2. 10
  6461102103  นางสาวณัฐธริกา  ทมุชะ3. 10
  6461102104  นางสาววยิะดา  สีดา4. 10
  6461102105  นายเด็ดเดี่ยว  ผิวพันธมิตร5. 10
  6461102106  นายอเนชา  แก่นค า6. 10
  6461102107  นายฐิติ  พรมฮุ่ง7. 10
  6461102108  นายเอกพงษ ์ แพงศรี8. 10
  6461102109  นายวรายุทธ  ไชยแสง9. 10
  6461102110  นายศิริชัย  พิมใจ10. 10
  6461102111  นายกฤษฎา  สารมะโน11. 10
  6461102112  นายธิมากร  หลักกอ12. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนย้าย
สาขาวิชา,66:ย้ายสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนักศึกษา,71:พ้นสถานภาพ
นักศึกษา (ขาดการติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน,
73:พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนักศึกษา
(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า),76:พ้น
สภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ยกเลิก
,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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