
รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  651  หมู่เรียน  ปค.6501

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

	สาขาวิชา วิชาชีพครู
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 1/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  657601101  นางสาวกนกวรรณ  นนทะโคตร1. 10
  657601102  นางสาวกช  กิตติภัคโภคิน2. 10
  657601103  นางสาวขวัญกมล  ค าเขียว3. 10
  657601104  นายจักรพงษ์  แนวโสภา4. 10
  657601105  นางสาวชลดา  เกศสาลี5. 10
  657601106  นางสาวฐิติพร  ถ่ินค าบง6. 10
  657601107  นายณัฐนนท ์ สถิตย์อยู่7. 10
  657601108  นายธนศักดิ์  สากุลา8. 10
  657601109  นายธีรศักดิ์  จันทร์เจริญ9. 10
  657601110  นางสาวปทัมวรรณ  คชรักษ์10. 10
  657601111  นายพงศ์ภีระ  อารีเอ้ือ11. 10
  657601112  นางสาวพนดิา  ม้าเร็ว12. 10
  657601113  นางสาวพิชชากร  ข้อยุ่น13. 10
  657601114  นางสาวเพชรรัตน ์ ทานา14. 10
  657601115  นางสาวภัทรมน  รัตนจันทร์15. 10
  657601116  นางสาวเมธิยา  จันสด16. 10
  657601117  นางสาวฤทยัรัตน ์ พรมจันทร์17. 10
  657601118  นางสาววิชุดา  ศรีใส18. 10
  657601119  นางสาวศวรรยา  บรุาคร19. 10
  657601120  นางสาวศุทธิณี  มงคลสิน20. 10
  657601121  นางสาวสิรินภา  จันจุติ21. 10
  657601122  นางสาวสุรีย์  วรคันทกัษ์22. 10
  657601123  นางสาวเสาวรส  ชาวดร23. 10
  657601124  นายอภิชา  ปลัดกอง24. 10
  657601125  นางสาวอมรรัตน ์ แสนใจวุฒิ25. 10
  657601126  นางสาวอุมาพร  นามวิชัย26. 10
  657601127  นางสาวชุลีกร  สาวิสัย27. 10
  657601128  นางสาวฐิตาภรณ์  ฝอยทอง28. 10
  657601129  นางสาวทองสุข  สาผม29. 10
  657601130  นางสาวอาริยา  ดีหลี30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ้ า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 02/06/65 16:34  หน้า 1



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  651  หมู่เรียน  ปค.6502

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

	สาขาวิชา วิชาชีพครู
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 1/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  657601201  นางสาวกมลทพิย์  เสนาสุข1. 10
  657601202  นางสาวกัลยาณี  สุมา2. 10
  657601203  นางสาวค าแปลง  โยธาคง3. 10
  657601204  นางสาวชฎาพร  แหวนเงิน4. 10
  657601205  นางสาวชัชชฎา  วันดี5. 10
  657601206  นางสาวณัฏฐธิดา  แปงใจ6. 10
  657601207  นางสาวทพิวรรณ  อ้นชาลี7. 10
  657601208  นางสาวธิดารัตน ์ นาชิน8. 10
  657601209  นายประกาศิต  ผาระนตัร9. 10
  657601210  นางสาวปาริฉัตร  ศรีพรหม10. 10
  657601211  นางสาวพนดิา  ปาทา11. 10
  657601212  นางสาวพัชราพร  ปญัญาวัชระ12. 10
  657601213  นางพีรญา  มีฐาน13. 10
  657601214  นางสาวเพชรรัตน ์ อ้วนโฮม14. 10
  657601215  นายมาฆะวัน  สุวรรณพันธ์15. 10
  657601216  นางสาวรัชนก  แก้วเหล่ายูง16. 10
  657601217  นางสาววนดิา  เมฆวัน17. 10
  657601218  นางสาวศรสวรรค์  ตนประสพ18. 10
  657601219  นางสาวศิริพร  ราชโยธา19. 10
  657601220  นายสิทธิพร  ถมจอหอ20. 10
  657601221  นางสาวสุมิตตรา  กาละวงค์21. 10
  657601222  นายสุวิชา  โกมลไสย22. 10
  657601223  นายอนพุนธ์  ลุนาวัน23. 10
  657601224  นางสาวอภิญญา  ระลี24. 10
  657601225  นางสาวอรอนงค์  ปนุมี25. 10
  657601226  นางสาวไอลดา  พันธุ์โอภาส26. 10
  657601227  นายปรุเชษฐ์  ไทยบ ารุง27. 10
  657601228  นายคชากรณ์  บงแก้ว28. 10
  657601229  นางสาวสุนสิา  สุวรรณชาติ29. 10
  657601230  นางสาวอนธุิดา  ศรีสุรัก30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ้ า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 02/06/65 16:34  หน้า 2



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  651  หมู่เรียน  ปค.6503

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

	สาขาวิชา วิชาชีพครู
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 1/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  657601301  นางกนกพิชญ์  บดุดา1. 10
  657601302  นางสาวขนษิฐา  บตุรแก้ว2. 10
  657601303  นายจิรภัทร  พลเดชา3. 10
  657601304  นางสาวจุฑามาศ  ดู่ปอ้ง4. 10
  657601305  นางสาวณัฐฐิตา  เบา้สมบรูณ์5. 10
  657601306  นายณัฐพรหม  พรหมมาศ6. 10
  657601307  นางสาวดุจสิตา  ข านาพึง7. 10
  657601308  นายธามวิศิษฏ์  ไตรวิกรานต์8. 10
  657601309  นางสาวนภัสสร  สัจจะวัฒนากิจ9. 10
  657601310  นายนฤนาท  สารมะโน10. 10
  657601311  นางสาวน้ าทพิย์  พรมเลิศ11. 10
  657601312  นางสาวนศิากร  จันทป12. 10
  657601313  นางสาวปยิธิดา  หุน่เฮฮา13. 10
  657601314  นางสาวพรพิมล  นามวงศ์14. 10
  657601315  นายพูนทรัพย์  อินทรัิกษา15. 10
  657601316  นางสาวภัทรวดี  โสภาเวช16. 10
  657601317  นางสาวมณี  เชียงล า17. 10
  657601318  นางสาวยลดา  ชาภักดี18. 10
  657601319  นางสาวรัตติกาล  พรมดี19. 10
  657601320  นางสาววริศรา  วังคีรี20. 10
  657601321  นายวีรพล  ทบัพิมล21. 10
  657601322  นางสาวศรัณยา  เหลาทอง22. 10
  657601323  นางสาวศิริยา  ชุมสูงเนนิ23. 10
  657601324  นางสาวสมฤดี  ส่ิวไธสง24. 10
  657601325  นางสาวสุชาวดี  มีปญัญา25. 10
  657601326  นางสาวสุนสิา  โพธิ์สุวรรณ26. 10
  657601327  นางสาวสุรัญญา  ปนัสกุล27. 10
  657601328  นางสาวอภิชญา  ศรีชมภู28. 10
  657601329  นางสาวอัญธิกา  อุ่นแก้ว29. 10
  657601330  นางสาวกาญจนา  โพธิรัตน์30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ้ า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 02/06/65 16:34  หน้า 3



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  651  หมู่เรียน  ปค.6504

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

	สาขาวิชา วิชาชีพครู
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 1/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  657601401  นางสาวกมลทพิย์  กรทอง1. 10
  657601402  นางสาวขนษิฐา  ลูกอินทร์2. 10
  657601403  นายจิรายุทธ  ดอนสีชา3. 10
  657601404  นางสาวเจนจิรา  วิชัยค า4. 10
  657601405  นางสาวณัฐณิชา  อาจแก้ว5. 10
  657601406  นายณัฐพล  วิชาเคร่ือง6. 10
  657601407  นางสาวดุษฎี  ภูสุดสูง7. 10
  657601408  นางสาวธาริน ี ค าบศุย์ดี8. 10
  657601409  นางสาวนรินทร์ธร  บญุเผย9. 10
  657601410  นางสาวนจันนัท ์ อักษร10. 10
  657601411  นางสาวนดินอ้ย  บญุธรรม11. 10
  657601412  นางสาวนชุนาฎ  ก้องสูงเนนิ12. 10
  657601413  นางสาวปยิะฉัตร  พลบรูณ์13. 10
  657601414  นางสาวพรรณราย  นอ้มเจริญ14. 10
  657601415  นางสาวเพ็ญนภิา  มาอ่อม15. 10
  657601416  นางสาวภัทราวดี  บญุตั้ง16. 10
  657601417  นางสาวมลฤทยั  ศรีทองแท้17. 10
  657601418  นายรชานนท ์ จรูญศรี18. 10
  657601419  นางรุ่งอรุณ  สาทา19. 10
  657601420  นายวสันต์  พันธุ์ไผ่20. 10
  657601421  นายวุฒิชัย  ตาละพัน21. 10
  657601422  นางสาวศิริพร  สิทธิศรี22. 10
  657601423  นายศุภกิตติ์  สุทธิ23. 10
  657601424  นางสาวสาวิตรี  บบัภาเอก24. 10
  657601425  นายสุทธิวัฒน ์ สารีพิมพ์25. 10
  657601426  นางสาวสุพัตรา  โภสาราด26. 10
  657601427  นางสาวอทติยา  ตุนก27. 10
  657601428  นางสาวอรจิรา  ราชพัฒน์28. 10
  657601429  นางสาวอารยา  สิทธิไพร29. 10
  657601430  นางสาวอุทมุพร  โสดา30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ้ า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 02/06/65 16:34  หน้า 4



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  651  หมู่เรียน  ปค.6505

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

	สาขาวิชา วิชาชีพครู
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 1/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  657601501  นางสาวเกวลิน  บญุทพิย์1. 10
  657601502  นางสาวจารุวรรณ  ฤาชา2. 10
  657601503  นายจีรวัฒน ์ บญุใหญ่3. 10
  657601504  นางสาวชไมพร  ศรีสมบตัิ4. 10
  657601505  นางสาวณัฐพร  นนทะราช5. 10
  657601506  นางสาวดอกฟ้า  บญุจันทร์6. 10
  657601507  นางสาวธัญรินทร์  คุริมา7. 10
  657601508  นางสาวนภัสชล  เอ้ือแท้8. 10
  657601509  นางสาวนริศา  ศรีบริุนทร์9. 10
  657601510  นางสาวนนัธิญา  ทา้วพา10. 10
  657601511  นางสาวนภิาพร  ปนัศรี11. 10
  657601512  นางสาวปวริศา  แนวก าพล12. 10
  657601513  นางสาวพรชิตา  นวลปาน13. 10
  657601514  นางสาวพัชรา  ลอยนอก14. 10
  657601515  นางสาวภัทรพร  ทพิย์โฆษิตคุณ15. 10
  657601516  นายภูเบศ  ทองวัน16. 10
  657601517  นางสาวเมขลา  กรรณลา17. 10
  657601518  นางสาวรัชนกีร  แถลงกัณฑ์18. 10
  657601519  นางสาววรรณภา  บญุเทยีม19. 10
  657601520  นางสาววิมลสิริ  อินทรก าแหง20. 10
  657601521  นายศตวรรษ  จันทะวงษ์21. 10
  657601522  นางสาวศิริมาศ  ศรีเทศ22. 10
  657601523  นางสาวสกาวเดือน  ทองวัน23. 10
  657601524  สิบเอกสุกฤษฏ์ิ  ศรีธรรมมา24. 10
  657601525  นางสาวสุธิยา  เทพนอ้ย25. 10
  657601526  นางสาวสุภาภรณ์  ศรีพนม26. 10
  657601527  นายอธิวัฒน ์ สรภูมิ27. 10
  657601528  นายอลงกร  มุ่งลา28. 10
  657601529  นางสาวอาริสา  วิเศษยา29. 10
  657601530  นางสาวชดา  ธรเกียรติโภคิน30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ้ า
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