
รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ศ.6306

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

	สาขาวชิา ภาษาไทย
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5500161 : ผศ.วชิชุพงศ ์ วรศาสตรกุ์ล

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340335101  นางสาวกนกพร  พรมทองดี1. 10
  6340335102  นางสาวจันทกานต์  บตุรจันทร์2. 10
  6340335103  นางสาวจิตธนา  อินทกุล3. 10
  6340335104  นางสาวชนกนนัท ์ ภูมิกระจาย4. 10
  6340335105  นางสาวชลดา  ยศจ ารัส5. 10
  6340335106  นางสาวชลธิชา  พ้ัวทา6. 10
  6340335107  นางสาวชลธิชา  มีบญุ7. 10
  6340335108  นางสาวชลธิชา  วานชิ8. 10
  6340335109  นางสาวญาสมิุนทร์  สายส าโรง9. 10
  6340335110  นางสาวณฐัริกา  ทรงภัยเดช10. 10
  6340335111  นายณฐัวฒุ ิ แสนเย็น11. 10
  6340335112  นางสาวนภิาพร  บนัทอน12. 10
  6340335113  นางสาวบญุสติา  วงษว์ชิรโชติ13. 10
  6340335114  นางสาวปฐมาวดี  ปรีชา14. 10
  6340335115  นางสาวปนดัดา  นนทมุ์ต15. 10
  6340335116  นางสาวพรรณภัสษา  เพียเพ็ง16. 10
  6340335117  นางสาวพรรภษา  แก้วแสงสี17. 10
  6340335118  นางสาวพิชญาพร  บญุประคอง18. 10
  6340335119  นางสาวพิมลศิริ  ดีม่ัน19. 10
  6340335120  นางสาวพุธิตา  ภูช่ืนศรี20. 10
  6340335121  นางสาวเพชรรัตน ์ ศิริวฒันไพบลูย์21. 10
  6340335122  นางสาวภิญญดา  ขวญัทอง22. 10
  6340335123  นายภูวนาท  ค าสขุ23. 10
  6340335124  นางสาวรวพิร  บญุเรือน24. 10
  6340335125  นางสาวรววิรรณ  ทองยา25. 10
  6340335126  นางสาวรัชประภา  ทพิมนต์26. 10
  6340335127  นางสาวลดัดา  บญุธรรม27. 10
  6340335128  นางสาววาศิตา  กอโพธิ์ศรี28. 10
  6340335129  นางสาววภิาวดี  อุปนนัท์29. 10
  6340335130  นางสาวศรินรัตน ์ เพ่ิมสนิธุ์30. 10
  6340335131  นางสาวปริมประภา  วรรณชัย31. 10
  6340335132  นางสาวศิริลกัษณ ์ ยางงาม32. 10
  6340335133  นายศุภชัย  นามนยั33. 10
  6340335134  นายสทุธิรักษ ์ ใจกลา้34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340335135  นางสาวอรจิรา  ศรีจันทร์35. 10
  6340335136  นางสาวอรพิน  เฮ้าบญุ36. 10
  6340335137  นางสาวอริสา  โพธิ์นอก37. 10
  6340335138  นางสาวอลติชา  ชิดชอบ38. 10
  6340335139  นางสาวภัทรจุฑา  กลมเกลยีว39. 10
  6340335140  นางสาวไอลดา  คามตะสลีา40. 10
  6340335141  นางสาวสดุารัตน ์ จันทร์หอม41. 10
  6340335142  นางสาวเนตรชนก  ราชอาจ42. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:45  หน้า 1



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ศ.6301

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

	สาขาวชิา การพัฒนาชุมชน
อาจารยท่ี์ปรกึษา 6200001 : ดร.ภูมิ  เพชรกาญจนาพงศ์

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340307101  นายฉตัรมงคล  พรประทมุ1. 10
  6340307102  นางสาวนฤมล  จันทะราช2. 10
  6340307104  นางสาวปพิชญา  เณรโต3. 10
  6340307105  นางสาวประภาพรรณ  ศรีอุดร4. 10
  6340307106  นางปรียา  พลผา5. 10
  6340307107  นางสาวพรสดุา  แพนชัย6. 10
  6340307108  นางสาวมะลสิา  สงัขพล7. 10
  6340307109  นายรชต  ทองมี8. 10
  6340307110  นางสาวรัตติกาล  บางประอินทร์9. 10
  6340307112  นางสาวรุจิรา  อินทรตระกูล10. 10
  6340307113  นางสาววชิยา  ศรีบริุนทร์11. 10
  6340307114  นางสาววยิะดา  ศรีค า12. 10
  6340307116  นางสาวศิริลกัษณ ์ จันทร์งาม13. 10
  6340307117  นายสนัติ  จูมภูบาง14. 10
  6340307118  นายสทุธิพร  ชมภูทอง15. 10
  6340307119  นางสาวหนึง่ฤทยั  สมิมา16. 10
  6340307120  นางสาวอลษิา  ซิวสารี17. 10
  6340307121  นางสาวจีรนนัท ์ พาพลงาม18. 10
  6340307122  นางสาวสพิุชญา  วาสชุาติ19. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:45  หน้า 2



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ศ.6305

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

	สาขาวชิา ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร
อาจารยท่ี์ปรกึษา 700307 : อ.ศภุกานต์  บ ารงุราชหิรณัย์

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340340101  นายกิตติพงษ ์ กองพอด1. 10
  6340340102  นางสาวเกณกิา  แสนแก้ว2. 10
  6340340103  นางสาวเกวล ี เสมอใจ3. 10
  6340340104  นางสาวจิรัญญา  วรรณชัย4. 10
  6340340105  นางสาวดุลยรัตน ์ ลาภเกิด5. 10
  6340340106  นางสาวประพาพร  ค าภูกุล6. 10
  6340340107  นางสาวพัชริดา  ดีหลอด7. 10
  6340340108  นายพิสทุธิ์  ประโพศรี8. 10
  6340340109  นางสาวมณทริา  กันหาวรรณะ9. 10
  6340340110  นางสาวเมทนิ ี กลอนกลาง10. 10
  6340340111  นางสาววนัเพ็ญ  ศรีบริุนทร์11. 10
  6340340112  นางสาววภิาวรรณ  ธรรมมิยะ12. 10
  6340340113  นางสาวศิราพร  ค านนั13. 10
  6340340114  นางสาวสมิุตรา  แสงธรรม14. 10
  6340340115  นางสาวกษมา  นกัการรอง15. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:45  หน้า 3



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ศ.6304

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

	สาขาวชิา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5600038 : อ.สมศกัดิ ์ จันทดี

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340330101  นางสาวกชกร  ทองสนธิ์1. 10
  6340330102  นางสาวกนกพร  สบืสาย2. 10
  6340330103  นางสาวกิตติมา  เทพชมภู3. 10
  6340330104  นางสาวกิตติมา  อิม่อาบ4. 10
  6340330105  นางสาวกิติยากร  สพุร5. 10
  6340330106  นางสาวเกวลนิ  สนิชัย6. 10
  6340330107  นางสาวขนษิฐา  สงิหอ์ุดม7. 10
  6340330108  นางสาวจุฑามาศ  จุตะโน8. 10
  6340330109  นางสาวชลธิดา  บญุทอด9. 10
  6340330110  นางสาวชลลดา  เสนายอด10. 10
  6340330111  นายธราธิป  พรมทอง11. 10
  6340330112  นางสาวธินพิร  ปะนนัโต12. 10
  6340330113  นายธีรภัทร  สมิมาตั้น13. 10
  6340330114  นางสาวนฏัพร  เกตุแก้ว14. 10
  6340330115  นางสาวนนัฐิกา  ชาวทอง15. 10
  6340330116  นางสาวเนตรนภา  สาธิรักษ์16. 10
  6340330117  นางสาวบษุกร  สอนหลวย17. 10
  6340330118  นางสาวปพิชญา  มีมะจ า18. 10
  6340330119  นางสาวปวนัรัตน ์ ชัยวเิศษ19. 10
  6340330120  นางสาวพรรณภษา  รุ่งแหยม20. 10
  6340330121  นางสาวพัชรินทร์  ราชเสนา21. 10
  6340330122  นางสาวเฟ่ืองฟ้า  บรูะสทิธิ์22. 10
  6340330123  นางสาวภัทรวดี  รักษาภักดี23. 10
  6340330124  นางสาวภัทรสดุา  ศรีประเสริฐ24. 10
  6340330125  นางสาวมณกีานต์  โกสมุ25. 10
  6340330127  นางสาวรติกาญจน ์ ศรีบวัเผือ่น26. 10
  6340330128  นางสาวรัชดาพร  เขียวเวยีง27. 10
  6340330129  นางสาวราชภัฏ  มีศรี28. 10
  6340330130  นางสาวรุ่งทวิา  แหลมทอง29. 10
  6340330131  นางสาววชิราภรณ ์ ทมุสงคราม30. 10
  6340330132  นางสาววธิดา  สขิาระภา31. 10
  6340330133  นางสาวศศิวมิล  โพธิ์ชัย32. 10
  6340330134  นางสาวสถิรดา  ช่ืนชม33. 10
  6340330135  นางสาวสธุิกานต์  ถีเศษ34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340330136  นางสาวอรอนงค์  ศรีประเสริฐ35. 10
  6340330137  นางสาวอริศรา  ศิริภูธร36. 10
  6340330138  นางสาวอริศรา  สนูทอง37. 10
  6340330139  นางสาวอริสา  พุทธาวนัดี38. 10
  6340330140  นางสาวอลษิา  ตนชาบตุร39. 10
  6340330141  นางสาวอัมรินทร์  เค็งชัยภูมิ40. 10
  6340330142  นายอัษฎาวฒุ ิ อาจแก้ว41. 10
  6340330143  นางสาวอารียา  ผวิข า42. 10
  6340330144  นางสาวอารียา  พรมอ่อน43. 10
  6340330145  นางสาวจุฬาลกัษณ ์ นอ้ยอ่อนโพธิ์44. 10
  6340330146  นางสาวหทยัรัตน ์ ปอ้งปา45. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:45  หน้า 4



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ร.6301

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร รฐัประศาสนศาสตรบัณฑติ
คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

	สาขาวชิา รฐัประศาสนศาสตร์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5600055 : อ.ทรพัยอ์นันต์  พละบุตร

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340801101  นางสาวกนษิฐา  นราอภัย1. 10
  6340801102  นางสาวกัญญารัตน ์ โทฮาด2. 10
  6340801103  นายกิตติภพ  สารมะโน3. 10
  6340801105  นางสาวจริยา  จันโท4. 10
  6340801106  นายจิตตินนัท ์ สงิหส์ถิตย์5. 10
  6340801107  นางสาวจิราพร  ทองคนทา6. 10
  6340801108  นางสาวจุฑารัตน ์ สยีางนอก7. 10
  6340801109  นายเจตนพิิฐ  ศรีแสงรัตน์8. 10
  6340801110  นางสาวชุติมา  ค ามานติย์9. 10
  6340801111  นางสาวณฐัพร  จันทร์สมบตัิ10. 10
  6340801112  นายทนพุงษ ์ หงษท์พั11. 10
  6340801113  นายธนพัฒน ์ ดีบวั12. 10
  6340801114  นางสาวธัญมน  โพธิพรม13. 10
  6340801115  นางสาวนติยา  ฮาดนลิ14. 10
  6340801116  นางสาวนชุธิดา  สโุขยะชัย15. 10
  6340801117  นางสาวเบญญาภา  ก้อนวมิล16. 10
  6340801118  นางสาวปรียาภรณ ์ โคตรประทมุ17. 10
  6340801119  นางสาวปยิวรรณ  จารุจิตร18. 10
  6340801120  นางสาวพรธิดา  ผางยศ19. 10
  6340801121  นางสาวพรรณภิา  บวัระภา20. 10
  6340801122  นางสาวพิมพ์ชนก  โพธิ์ดอกไม้21. 10
  6340801123  นางสาวภัณฑริา  ศรีไชย22. 10
  6340801124  นายมนต์เมต  เช้ือบญุมี23. 10
  6340801125  นางสาวมะลวิรรณ  สลีานาค24. 10
  6340801126  นายธนกฤต  โสธรรมมงคล25. 10
  6340801127  นางสาวศศิมาพร  มาดา26. 10
  6340801128  นางสาวสริิรัตน ์ ราชค า27. 10
  6340801129  นางสาวสทุธิดา  มูลที28. 10
  6340801130  นางสาวสพัุตรา  กองค า29. 10
  6340801131  นางสาวแสงตะวนั  จันทะมี30. 10
  6340801132  นางสาวอนนัตชา  ช่วยแสง31. 10
  6340801133  นางสาวอัญรัตน ์ ปญัญาใส32. 10
  6340801134  นางสาวปทัมาภรณ ์ เฮ้าจ านงค์33. 10
  6340801135  นายวษิณศุาสตร์  พระดาศรี34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340801136  นางสาวรังสมิา  สวุรรณรอด35. 10
หมายเหตุ

10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:45  หน้า 5



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ร.6302

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร รฐัประศาสนศาสตรบัณฑติ
คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

	สาขาวชิา รฐัประศาสนศาสตร์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5900019 : อ.ธีรวฒัน์  วงศว์รญัญู

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340801201  นางสาวกมลวรรณ  กันไชย1. 10
  6340801202  นางสาวกาญจนา  วรรณไชย2. 10
  6340801203  นายกิตติศักดิ์  หม่ันใจ3. 10
  6340801204  นางสาวกุลสตรี  นามวงค์4. 10
  6340801205  นางสาวจามจุรี  วงัคีรี5. 10
  6340801206  นางสาวจิตรา  บรุาณศรี6. 10
  6340801207  นายจิราวฒัน ์ แก่นสาลี7. 10
  6340801208  นางสาวจุฬารัตน ์ สดุใจ8. 10
  6340801209  นางสาวชลธิชา  จ าปานลิ9. 10
  6340801210  นายไชยวฒุ ิ แก้วกันหา10. 10
  6340801211  นางสาวณาตยาณ ี ศรีเมืองแก้ว11. 10
  6340801212  นายทนิภัทร  ทองกุนา12. 10
  6340801213  นายธนภัทร  ศักดาพิทกัษ์13. 10
  6340801214  นางสาวนภาภรณ ์ บญุมีทอง14. 10
  6340801215  นางสาวนภิาพร  กุดวงศ์แก้ว15. 10
  6340801216  นางสาวบษุชญา  แก้วสวุรรณ์16. 10
  6340801217  นายปฐมพล  ถมมา17. 10
  6340801218  นางสาวปาลรัีตน ์ พงษค์ าพันธ์18. 10
  6340801219  นางสาวปยิะธิดา  ทรงศรี19. 10
  6340801220  นางสาวพรรณภษา  ธรฤทธิ์20. 10
  6340801221  นายพัฒนพิศาล  ไชยพงศ์21. 10
  6340801222  นางสาวพิมพ์ทอง  ต้นภักดี22. 10
  6340801223  นายภัทรพล  ทองวงศ์ญาติ23. 10
  6340801224  นางสาวมนธิรา  พลเสน24. 10
  6340801225  นางสาวมุทติา  ธีสมุา25. 10
  6340801226  นางสาวธิดารัตน ์ ไชยวนั26. 10
  6340801227  นายศิริศักดิ์  สอนเวยีง27. 10
  6340801228  นางสาวสจิุตรา  บตุรโคตร28. 10
  6340801229  นางสาวสนุษิา  เหม็อ่อน29. 10
  6340801230  นางสาวสพัุตรา  พักโสภา30. 10
  6340801231  นางสาวหนึง่ฤทยั  รัตนติสร้อย31. 10
  6340801232  นางสาวอรจิรา  สบืสาย32. 10
  6340801233  นางสาวนติยา  แก้วพรม33. 10
  6340801234  นางสาวเพลนิพิศ  สวุรรณธรรม34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340801235  นายวรียุทธ  ไปดี35. 10
หมายเหตุ

10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:45  หน้า 6



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ร.6303

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร รฐัประศาสนศาสตรบัณฑติ
คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

	สาขาวชิา รฐัประศาสนศาสตร์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 6100001 : อ.มนตร ี ค าวนั

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340801301  นายกฤษฎา  ชาญอุไร1. 10
  6340801302  นายกิตติชัย  ค านลิ2. 10
  6340801303  นายกีรติ  อรรควงษ์3. 10
  6340801304  นางสาวกุสมุา  ฮดฤาชา4. 10
  6340801305  นางสาวจารว ี ดีขุนทด5. 10
  6340801306  นายจินนะกะ  พรมมาวนั6. 10
  6340801307  นางสาวจีระภา  อาจแก้ว7. 10
  6340801308  นางสาวจุฬาลกัษณ ์ อนศุรี8. 10
  6340801309  นายชานนท ์ สงิหรั์กษ์9. 10
  6340801310  นายณฐพร  พรหมเกตุ10. 10
  6340801311  นายตะวนั  จันมา11. 10
  6340801312  นางสาวทมิาภรณ ์ กงซุย12. 10
  6340801313  นายธนวฒัน ์ ทอ้งถิน่13. 10
  6340801314  นางสาวนภาวรรณ  มูลทากูล14. 10
  6340801315  นางสาวนลิดา  บญุพรม15. 10
  6340801316  นายเบญจพล  ค าภากุม16. 10
  6340801317  นางสาวปรีชญา  มูลชุมภู17. 10
  6340801318  นางสาวปยิดา  ลาแก้ว18. 10
  6340801319  นางสาวพรชิตา  ปดัถาแก้ว19. 10
  6340801320  นางสาวพรรณวษา  นาราศรี20. 10
  6340801321  นางสาวพิชญานนิ  นนมุต21. 10
  6340801322  นายภมิน  สารวงษ์22. 10
  6340801323  นายภูวดล  ผดุงโกเม็ด23. 10
  6340801324  นางสาวมลทริา  ศรีบตุตา24. 10
  6340801325  นางสาวรจนา  ไชยคีนี25. 10
  6340801326  นายวรวฒุ ิ วงัคีรี26. 10
  6340801327  นางสาวศิริโสภา  ผยุมาตย์27. 10
  6340801328  นายสชุาติ  นอ้ยตรีมูล28. 10
  6340801329  นางสาวสพุรรษา  กุตัน29. 10
  6340801330  นางสาวสภุารัตน ์ วนัทองสงัข์30. 10
  6340801331  นายอดิศร  อาระสา31. 10
  6340801332  นางสาวอรอุไรรัตน ์ สงิหะสตุ32. 10
  6340801333  นางสาวศิริรัตน ์ สงิหค์ าปอ้ง33. 10
  6340801334  นางสาวอทติิยา  สดุคุ้ม34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340801335  นางสาวสดุารัตน ์ ลาอ่อน35. 10
หมายเหตุ

10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:45  หน้า 7



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ศป.6303

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ
คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

	สาขาวชิา ดุรยิางคศลิป์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5500187 : อ.พงศพ์ัฒน์  เหล่าคนค้า

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340603101  นายก่อเกียรติชัย  ตลบันาค1. 10
  6340603102  นายกัง้  ก าพลเกรียงไกร2. 10
  6340603103  นายจตุพล  มุลาลนิน์3. 10
  6340603104  นายชินวตัร  ยอดค า4. 10
  6340603105  นางสาวณฐัวดี  เลศิบญุสกุล5. 10
  6340603106  นายนท ี เศตรา6. 10
  6340603107  นายนกัรบ  ลนืภูเขียว7. 10
  6340603108  นายพีรวฒัน ์ ทองทพิย์8. 10
  6340603109  นายอรชุน  ชัยเนตร9. 10
  6340603110  นายนธิิกร  วงษน์าม10. 10
  6340603111  นางสาวกันทมิา  บบัภาวนั11. 10
  6340603112  นางสาวชลดา  แสงศรีเรือง12. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:45  หน้า 8



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ศป.6302

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ
คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

	สาขาวชิา ดิจิตอลอารต์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 700196 : ผศ.อิสรยิาภรณ ์ ชัยกุหลาบ

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340602101  นายโชคอนนัต์  แสนประสทิธิ์1. 10
  6340602103  นายธนธรณ ์ ขวญังอน2. 10
  6340602104  นางสาวธัญพร  จันทร์ลว้น3. 10
  6340602105  นางสาวนาตยา  บวัระภา4. 10
  6340602106  นางสาวพรนภา  บญุหนกั5. 10
  6340602107  นายวรีะยุทธ  พลซา6. 10
  6340602108  นายสจัจกร  โรจนมาน7. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:45  หน้า 9



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ศป.6301

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร ศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ
คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

	สาขาวชิา ทัศนศลิป์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5400233 : อ.สิทธิวฒัน์  มีวนัค า

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340601101  นางสาวจริยา  ผยุมูลตรี1. 10
  6340601102  นางสาวจิราพร  โสประดิษฐ2. 10
  6340601103  นายเทวนิ  ซ้อนจันดี3. 10
  6340601104  นางสาวปนดัดา  ปา่สนธิ์4. 10
  6340601105  นางสาวปวนัรัตน ์ ใบไม้5. 10
  6340601106  นางสาวรัชน ี จ าเริญพักตร์6. 10
  6340601107  นางสาววภิาวรรณ  วงัคีรี7. 10
  6340601108  นางสาวอริญญา  ค าพรมมี8. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:45  หน้า 10



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ศ.6302

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

	สาขาวชิา ภาษาอังกฤษ
อาจารยท่ี์ปรกึษา 105006 : อ.กรรณศาสตร ์ แก้วแสนทิพย์

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340302101  นางสาวกนกอร  นวลสวา่ง1. 10
  6340302102  นางสาวกฤษฎีกา  เจริญเกียรติ2. 10
  6340302103  นางสาวกัลยรัตน ์ กองเกิด3. 10
  6340302104  นางสาวเกวลนิ  ประโยชนมี์4. 10
  6340302105  นางสาวจิตรลดา  ศรีกัณหา5. 10
  6340302106  นางสาวเจตนส์ดุาพร  ประจง6. 10
  6340302107  นางสาวชนกานต์  สนิตะกูด7. 10
  6340302108  นางสาวชนสิรา  สจัุนทร์8. 10
  6340302109  นางสาวฐิติพร  พูนเพ่ิมทรัพย์9. 10
  6340302110  นางสาวธิดารัตน ์ สมิพระราช10. 10
  6340302111  นายธีรพัฒน ์ ช่างคูณ11. 10
  6340302112  นางสาวนริศา  มุ่งกลาง12. 10
  6340302113  นางสาวนชิกานต์  หอมทรัพย์13. 10
  6340302114  นางสาวปภัสวรรณ  แก้วมุงคุณ14. 10
  6340302115  นางสาวปรีมหทยั  นากาย15. 10
  6340302116  นางสาวเปรมยุดา  ชัยชนะ16. 10
  6340302117  นางสาวพรชิตา  มณวีงศ์17. 10
  6340302118  นางสาวพรสดุา  ใจซ่ือ18. 10
  6340302119  นางสาวพัชรี  ไกรษร19. 10
  6340302120  นายพิพัฒน ์ สารมะโน20. 10
  6340302121  นางสาวพิยดา  บญุธรรม21. 10
  6340302122  นางสาวเพชรรัตน ์ แสนสงู22. 10
  6340302123  นายภากร  แสงประพันธ์23. 10
  6340302124  นายภูมิศักดิ์  ค าเพชร24. 10
  6340302125  นางสาววรนชุ  ถาจัน25. 10
  6340302126  นางสาววยิดา  แวดสา26. 10
  6340302127  นางสาวศศิกานต์  มงคล27. 10
  6340302128  นางสาวสโรชา  ภู่เงินงาม28. 10
  6340302129  นางสาวสภุามาศ  แสงสวา่ง29. 10
  6340302130  นางสาวอพิชญา  ค าทยุ30. 10
  6340302131  นางสาวอริยา  ขันทะวตัร์31. 10
  6340302132  นางสาวอัชราพร  บญุสงูเนนิ32. 10
  6340302133  นางสาวอารตา  เขตอนนัต์33. 10
  6340302134  นางสาวอิสริยาภรณ ์ วงชมภู34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340302135  นางสาวนริตา  มุ่งกลาง35. 10
  6340302136  นางสาวกุสมุาวรรณ  จันทร์เทพ36. 10
  6340302137  นางสาวสภุาวติา  นติย์นรา37. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:45  หน้า 11



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  ศ.6303

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

	สาขาวชิา ภาษาอังกฤษ
อาจารยท่ี์ปรกึษา 302011 : ดร.พนิดา  ตาสี

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340302201  นางสาวกนษิฐา  ก้อมอ่อน1. 10
  6340302202  นางสาวกัญญาวร์ี  พุทธสนธิ์2. 10
  6340302203  นายกีรติ  ค าตื้อ3. 10
  6340302204  นายจารุฉตัร  เนตะเทศ4. 10
  6340302205  นางสาวจิราภรณ ์ รอดสโุข5. 10
  6340302206  นางสาวชฎาภรณ ์ ศรีบวั6. 10
  6340302207  นางสาวชนาภา  มุกอาสา7. 10
  6340302208  นางสาวชยุดา  พลนกิาย8. 10
  6340302209  นางสาวณฐัธิดา  สพัีนบญุ9. 10
  6340302210  นางสาวธีรติ  ผวิข า10. 10
  6340302211  นางสาวนภัสรา  เพ็ชรอ่ า11. 10
  6340302212  นางสาวนฐัธิดา  พรมเงิน12. 10
  6340302213  นางสาวเนตรชนก  รุลวงษ์13. 10
  6340302214  นางสาวปริมนภา  คตฑมาตย์14. 10
  6340302215  นางสาวปาริตา  จันทร์เกิน15. 10
  6340302216  นางสาวพนดิา  สงิหพั์นธ์16. 10
  6340302217  นางสาวพรทพิย์  พุ่มมัสฉา17. 10
  6340302218  นางสาวพัชราภรณ ์ สะภา18. 10
  6340302219  นางสาวพัทธิราภรณ ์ กองเงิน19. 10
  6340302220  นางสาวพิยดา  เกินกลาง20. 10
  6340302221  นายพุฒเิมธ  นามปอ้ง21. 10
  6340302222  นางสาวภัทจีรา  ค าดี22. 10
  6340302223  นางสาวภารดา  มัดศรี23. 10
  6340302224  นางสาวรังสมิา  ดีสขุ24. 10
  6340302225  นายวทิยากร  จิตย์จง25. 10
  6340302226  นางสาววไิล  จันทะวง26. 10
  6340302227  นางสาวศิระประภา  วชิาราช27. 10
  6340302228  นางสาวสนุดิา  สวุรรณชัย28. 10
  6340302229  นางสาวอนามิกา  ชาติชัชวาล29. 10
  6340302230  นางสาวอภิชญา  สายค าดี30. 10
  6340302231  นางสาวอริสา  นากร31. 10
  6340302232  นายอัษฎาวฒุ  พนาพนม32. 10
  6340302233  นางสาวอารียา  ตะเคียน33. 10
  6340302234  นายกฤษศักดิ์  ผาโคตร34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340302235  นางสาวนฐัวภิา  สขุันต์35. 10
  6340302236  นายวทิวสั  บตุะเขียว36. 10
  6340302237  นายทตัธน  เขื่อนแก้ว37. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:45  หน้า 12



รายช่ือนักศกึษา
 ภาคการศกึษาท่ีเข้า 1 / 2563  รุน่  63  หมู่เรยีน  น.6301

มรล. จ.เลย ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ
หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑติ
คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

	สาขาวชิา นิติศาสตร์
อาจารยท่ี์ปรกึษา 5500156 : อ.กรณุา  ทาแก้ว

ปีท่ีคาดวา่จะส าเรจ็ตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6340501101  นายกฤษณะ  วนัหากิจ1. 10
  6340501102  นายกวนิภพ  นามวงษ์2. 10
  6340501103  นางสาวกิตติยา  มะลสิงิห์3. 10
  6340501104  นายจักรพรรดิ์  เซ็นนลิ4. 10
  6340501105  นางสาวจิรัฐชญา  กุณวงค์5. 10
  6340501106  นางสาวชวนพิศ  เพรงมา6. 10
  6340501107  นางสาวทานตะวนั  ดงใหญ่7. 10
  6340501108  นายเทพพิทกัษ ์ หม่ืนสพีรม8. 10
  6340501109  นายธีระ  ชัยยา9. 10
  6340501110  นายนพรัตน ์ ดวงพรมยาว10. 10
  6340501112  นายเนติลกัษณ ์ ทรงพุฒิ11. 10
  6340501113  นางสาวบษุยมาส  พลตื้อ12. 10
  6340501114  นางสาวปนดัดา  จะระคร13. 10
  6340501115  นางสาวปาริชาติ  วทุธนู14. 10
  6340501116  นางสาวพัชราภา  สริุวงค์15. 10
  6340501117  นางสาวพัชรินทร์  เกยเมือง16. 10
  6340501118  นายภัทรเดช  ชัยปลืม้17. 10
  6340501119  นางสาวภาวณิ ี วศิรี18. 10
  6340501120  นางสาวลลติา  ศรีสอาด19. 10
  6340501121  นางสาววรดา  ธิมาทาน20. 10
  6340501122  นายวสวรรษ  ตรีนธิิรัตน์21. 10
  6340501123  นายวารุฬ  สาสงิหว์นั22. 10
  6340501124  นางสาววภิาพร  อ ามาตหนิ23. 10
  6340501125  นางสาววลิาพร  ศรีสาร24. 10
  6340501126  นางสาวสกุัญญา  เบา้ทมุมา25. 10
  6340501127  นางสาวสนุสิา  ยศปญัญา26. 10
  6340501128  นางสาวสมุาล ี ใจยอด27. 10
  6340501129  นายแสงอรุณ  ค าสวา่ง28. 10
  6340501130  นายอภิสทิธิ์  ขัตติสอน29. 10
  6340501131  นางสาวอังค์วรา  แสงไทย30. 10
  6340501132  นายชนวร์ี  พันธ์ด้วง31. 10
  6340501133  นางสาววรรณวภิา  วรรณไชย32. 10
  6340501134  นางสาวสกาวรัตน ์ เทยีงดาห์33. 10
  6340501135  นางสาวปาริสา  ขุนศรี34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเปน็นกัศึกษา,13:ลาพักการ
เรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส าเร็จการศึกษา,60:ลาออก,65:โอนยา้ยสาขาวิชา,
66:ยา้ยสถานศึกษา,70:พ้นสถานภาพนกัศึกษา,71:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขาด
การติดต่อ),72:พ้นสถานภาพนกัศึกษาตามระเบยีบทางการเงิน,73:พ้นสภาพตาม
ระเบยีบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา,74:พ้นสภาพนกัศึกษา(เนือ่งจากครบ
ระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ขอ้มูลเกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษา
หลกัฐานไม่ถกูต้อง,85:เสยีชีวิต,90:ยงัไม่มารายงานตัว,91:ยกเลกิ,92:ยกเลกิช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 15/06/63 10:45  หน้า 13


