
รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6517

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

	สาขาวิชา ดนตรีศึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540104101  นายกิตติวัฒน ์ สุวรรณสา1. 10
  6540104102  นายเกียรติศักดิ์  หยวกกุล2. 10
  6540104103  นางสาวจารุภา  มาเจริญ3. 10
  6540104104  นายจีระศักดิ์  ชายเชิด4. 10
  6540104105  นายเฉลิมเกียรติ  จันทะบาล5. 10
  6540104106  นางสาวดุจไพลิน  แจ่มใส6. 10
  6540104107  นายทวีทรัพย์  ปิ่นค า7. 10
  6540104108  นายธนกร  จ่าบาล8. 10
  6540104109  นายธนะสิทธิ์  สาลีธีรวัฒน์9. 10
  6540104110  นายธนายุทธ  ศรีค ามี10. 10
  6540104111  นางสาวธีรดา  ศรีนายางค์11. 10
  6540104112  นายธีรศักดิ์  สง่าทรัพย์12. 10
  6540104113  นายปิยวัฒน ์ บงแก้ว13. 10
  6540104114  นายพุฒิภัทร  ค าบุรี14. 10
  6540104115  นางสาวภคนนัท ์ ศรีบุรินทร์15. 10
  6540104116  นายรัชชานนท ์ กรรณลา16. 10
  6540104117  นายวุฒิพงษ์  แสงศรีแก้ว17. 10
  6540104118  นายศักดิ์กาลัญญู  กาพล18. 10
  6540104119  นางสาวสิริมา  บุญเมือง19. 10
  6540104120  นายอมรินทร์โท  บุดดีค า20. 10
  6540104121  นายอัคน ี แก้วหาร21. 10
  6540104122  นายอัศฎาวุฒิ  วันนา22. 10
  6540104123  นางสาวอารียา  ชัชวาลย์23. 10
  6540104124  นายธนภัทร  ทศไกร24. 10
  6540104125  นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ดี25. 10
  6540104126  นายปริญญา  พัดบุผา26. 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 ) 24/05/65 20:01  หน้า 1



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6518

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

	สาขาวิชา นาฏศิลป์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540105101  นายกิตติวานนท ์ พิศเพ็ง1. 10
  6540105102  นางสาวจิตราภรณ์  ค าทพิย์2. 10
  6540105103  นางสาวฉัตรกมล  กองลาแซ3. 10
  6540105104  นางสาวช่อชมภู  ครสิงห์4. 10
  6540105105  นายพงษ์ธวัช  สีโสดา5. 10
  6540105106  นางสาวเพ็ญนภา  ราชโคตร6. 10
  6540105107  นายภสกร  สิงหโ์ตทอง7. 10
  6540105108  นางสาวลัดดาพร  กล้าหาญ8. 10
  6540105109  นางสาววรรณญา  คุตต าค า9. 10
  6540105110  นางสาวศศิวิมล  สิทธิโกมล10. 10
  6540105111  นางสาวศิรภัสสร  พรมราศรี11. 10
  6540105112  นางสาวศิริมาศ  หอมไสย12. 10
  6540105113  นางสาวศุภรัตน ์ บริจันทร์13. 10
  6540105114  นางสาวศศิธร  จุลละนนัท์14. 10
  6540105115  นางสาวชลธิดา  ค าสามปอนดิ์15. 10
  6540105116  นางสาวณัฐนนัท ์ อาภรรัตน์16. 10
  6540105117  นางสาวสิรินยา  ผิวเผ่ือน17. 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 ) 24/05/65 20:01  หน้า 2



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6505

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

	สาขาวิชา สังคมศึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540110101  นายกิตติพงษ์  ยศพิมพา1. 10
  6540110102  นายคนจิ  อินทร์เอ่ียม2. 10
  6540110103  นายจักรพงษ์  หม่ืนภูเขียว3. 10
  6540110104  นางสาวจิตรานชุ  ศิลาเลข4. 10
  6540110105  นางสาวเจนจิรา  จันทะแสน5. 10
  6540110106  นายชนาธิป  แฟมไชสงค์6. 10
  6540110107  นายช านาญวิทย์  บุดดีเหมือน7. 10
  6540110108  นางสาวฐิติพร  นบุาล8. 10
  6540110109  นางสาวติยาพร  พระวิเศษ9. 10
  6540110110  นางสาวธารารัตน ์ ดีทอง10. 10
  6540110111  นายธีรภัทร  ชัยศรีชาติ11. 10
  6540110112  นางสาวนพสรณ์  เครือแจ่ม12. 10
  6540110113  นายนนัทภพ  ศรีสุข13. 10
  6540110114  นางสาวประกายดาว  แป้นสุขา14. 10
  6540110115  นางสาวปิยดา  กันยา15. 10
  6540110116  นายภาคินยั  จันสีหา16. 10
  6540110117  นางสาวภาวิน ี ธรรมวงษ์17. 10
  6540110118  นางสาวมาริสา  ค าแดง18. 10
  6540110119  นางสาวรุ้งลาวัณย์  ไชยชนะ19. 10
  6540110120  นางสาววรัญญา  บุญไสยัง20. 10
  6540110121  นางสาววิภาดา  นาเหล็ก21. 10
  6540110122  นายศราวุฒิ  ทพิย์แสง22. 10
  6540110123  นางสาวศิริกัญญา  โสดาวัน23. 10
  6540110124  นายศิวัชพิสิฐ  โพธิจารณ์24. 10
  6540110125  นางสาวสิริยากร  เจียมพลับ25. 10
  6540110126  นางสาวสุวิตตา  อุ่นส าโรง26. 10
  6540110127  นางสาวโสภาวดี  ทแีสงแดง27. 10
  6540110128  นางสาวอรนชิ  ค าแพง28. 10
  6540110129  นางสาวอาภัสรา  ลมชิด29. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
หมายเหตุ

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

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:01  หน้า 3



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6506

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

	สาขาวิชา สังคมศึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540110201  นางสาวกมลนทัธ์  หวังสและ1. 10
  6540110202  นางสาวกุลณัฐ  ฝ่ายสุน2. 10
  6540110203  นายคริษฐ์  มาป้อง3. 10
  6540110204  นางสาวจิตรฤดี  คุณเช่ือง4. 10
  6540110205  นายจิติพงษ์  เสมอหนา้5. 10
  6540110206  นายฉัตริน  ทองนาค6. 10
  6540110207  นางสาวชลิตา  เสนานชุ7. 10
  6540110208  นางสาวชุติพร  พรมมีนลิ8. 10
  6540110209  นายณัฐวุฒิ  เหล่ามาลา9. 10
  6540110210  นายธนรัตน ์ นงัตะลา10. 10
  6540110211  นายธีร์ธวัช  บุญแสน11. 10
  6540110212  นายนพรัตน ์ ดิษฐประสพ12. 10
  6540110213  นางสาวนลินนภิา  แคภูเขียว13. 10
  6540110214  นางสาวนฤิดา  ทองสิงห์14. 10
  6540110215  นางสาวปาลิน ี พันสว่าง15. 10
  6540110216  นางสาวพันธิตรา  มะณีแสน16. 10
  6540110217  นางสาวภาวิณี  ไชยแสง17. 10
  6540110218  นางสาวมนฐิตา  พงษ์เจริญ18. 10
  6540110219  นายยศธร  เตจ๊ะสุภา19. 10
  6540110220  นางสาววนดิา  จันจุติ20. 10
  6540110221  นางสาววราภรณ์  จันทจร21. 10
  6540110222  นายวิสาขะ  โสพิน22. 10
  6540110223  นางสาวศิรดา  อบอุ่น23. 10
  6540110224  นายศิวัช  ทานอ้ย24. 10
  6540110225  นายสดุดี  จันทะศรี25. 10
  6540110226  นางสาวสุนษิา  มหามูล26. 10
  6540110227  นายเสฎฐวุฒิ  ผาทองที27. 10
  6540110228  นางสาวอนนัดา  ซูซา28. 10
  6540110229  นางสาวอาทติยา  พันนอ้ย29. 10
  6540110230  นายอิทธิพล  มายา30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
หมายเหตุ

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

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:01  หน้า 4



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6516

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

	สาขาวิชา ศิลปศึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540120101  นางสาวกมลภพ  ตั งพิทกัษ์1. 10
  6540120102  นางสาวกรวรรณ  รอดอุดม2. 10
  6540120103  นายกิตติศักดิ์  จะโนรัตน์3. 10
  6540120104  นางสาวเกศสุดา  เกษทองมา4. 10
  6540120105  นางสาวชลธิชา  เผ่าพันธุ์5. 10
  6540120106  นางสาวณัฐริญา  โพชลาแสง6. 10
  6540120107  นายเดชนรินทร์  ค ามะคุณ7. 10
  6540120108  นายธนกร  ชัยเสน8. 10
  6540120109  นางสาวบุษกร  สรสิทธิ์9. 10
  6540120110  นางสาวปณิตา  พิมใจ10. 10
  6540120111  นางสาวปิยะพร  ศรีค าภา11. 10
  6540120112  นายปิยังกูร  สามารถ12. 10
  6540120113  นางสาวพิณเพ็ญวดี  ครองเคหา13. 10
  6540120114  นางสาวมนสันนัท ์ สอนแก้ว14. 10
  6540120115  นางสาวรวิวรรณ  ไชยบุรี15. 10
  6540120116  นางสาวราณี  บุษบา16. 10
  6540120117  นางสาวลดาวัลย์  ค าอินทร์17. 10
  6540120118  นางสาวลิลลดา  ค  ามา18. 10
  6540120119  นางสาววนดิา  เรืองหอม19. 10
  6540120120  นางสาวสุกานต์ดา  สุดโยธา20. 10
  6540120121  นางสาวสุจินดา  ดีด้วยชาติ21. 10
  6540120122  นางสาวอรทยั  ศรีสุโคตร22. 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 ) 24/05/65 20:01  หน้า 5



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6508

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

	สาขาวิชา เคมี
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540141102  นางสาวณัฐวดี  ชมภูทอง1. 10
  6540141103  นางสาววิภารัตน ์ พรมมาตย์2. 10
  6540141104  นางสาววิราวรรณ  นนัตระกูล3. 10
  6540141105  นางสาวหนึง่ฤทยั  ไพลาม4. 10
  6540141106  นางสาวอารยา  บุดดาดวง5. 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 ) 24/05/65 20:01  หน้า 6



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6509

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

	สาขาวิชา ชีววิทยา
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540142101  นางสาวกัลญากร  ประสาทแก้ว1. 10
  6540142102  นายจิระภัทร  ปั่นสันเทยีะ2. 10
  6540142103  นางสาวชไมพร  แสงไส3. 10
  6540142104  นายชัยสิทธิ์  แสงขาว4. 10
  6540142105  นายณัฐพล  กงสะเด็น5. 10
  6540142106  นางสาวธันวามณี  คงสัตย์6. 10
  6540142107  นางสาวนภัษรา  เจริญชีพ7. 10
  6540142108  นางสาวนชินนัท ์ จันทร์เปล่งแจ้ง8. 10
  6540142109  นางสาวบุรัสกร  อุบลบาน9. 10
  6540142110  นางสาวปภัสสรา  ชัยศรี10. 10
  6540142111  นางสาวพิมลรัตน ์ ยามดี11. 10
  6540142112  นางสาวมณีรัตน ์ กระแสร์12. 10
  6540142113  นางสาววชิราภรณ์  เปริน13. 10
  6540142114  นางสาววนดิา  บุญลอย14. 10
  6540142115  นางสาววนดิา  อินหวังสุข15. 10
  6540142116  นางสาววรรัตน ์ แก่นไทยสงค์16. 10
  6540142117  นางสาววริษฐา  สอนชัย17. 10
  6540142118  นางสาวอรกานต์  สารพันธ์18. 10
  6540142119  นางสาวอริสรา  เงินเล่ียม19. 10
  6540142120  นางสาวอาธิญา  สิทธิโชติ20. 10
  6540142121  นางสาวอารีรัตน ์ สินทพ21. 10
  6540142122  นางสาวธนษิฐา  ไชยะเดชะ22. 10
  6540142123  นางสาวก่ิงกาญจน ์ สินชัย23. 10
  6540142124  นางสาวอรอุมา  โม้หนองบัว24. 10
  6540142125  นางสาวพิชญาภา  นนทะเสน25. 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 ) 24/05/65 20:01  หน้า 7



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6510

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

	สาขาวิชา ฟิสิกส์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540143101  นางสาวจุฑาภรณ์  โคตรดา1. 10
  6540143102  นางสาวจุฑามาศ  แซงวงษ์2. 10
  6540143103  นายธราดล  พาพลงาม3. 10
  6540143104  นายธราดล  สาดแล่น4. 10
  6540143105  นางสาวพิชญาพร  อุ้ยเลิศ5. 10
  6540143106  นายศักดินา  จันทะโสม6. 10
  6540143107  นายอภิสิทธิ์  ลุนธิระวงค์7. 10
  6540143108  นางสาวนริศรา  พาสันจร8. 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 ) 24/05/65 20:01  หน้า 8



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6511

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

	สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540144101  นางสาวกฤษณา  เคระคุณ1. 10
  6540144102  นายก้องเกียรติ  ต่อชีวัน2. 10
  6540144103  นายขัตติยะ  บุตรราช3. 10
  6540144104  นางสาวเขมิกา  ขันทะคีรี4. 10
  6540144105  นางสาวจิตรา  วิจิตรปัญญา5. 10
  6540144106  นายจิรกิตติ์  บุญโย6. 10
  6540144107  นางสาวจุฑามาศ  สุภาสุ7. 10
  6540144108  นางสาวเจนจิรา  โสภารักษ์8. 10
  6540144109  นางสาวชลธิชา  อาจปาสา9. 10
  6540144110  นายชวิน  ธนะสูตร10. 10
  6540144111  นายโชคชัย  ประกินนารี11. 10
  6540144112  นายเต็มสิทธิ์  เอกนพพระ12. 10
  6540144113  นายทนิกฤต  สุวรรณเพ็ง13. 10
  6540144114  นายธนภัทร  วุฒิชัยภูมิ14. 10
  6540144115  นางสาวนนทน์ภัส  จันทราช15. 10
  6540144116  นายบุญยวัฒน ์ เหมือนอินทร์16. 10
  6540144117  นายพันธมิตร  บัวบานบุตร17. 10
  6540144118  นางสาวพิชญาภา  จวบสุข18. 10
  6540144119  นายพิพัฒน ์ เอียงสมบุญ19. 10
  6540144120  นางสาวแพรพลอย  แก้วภา20. 10
  6540144121  นายภัทราวุธ  โทนโสภา21. 10
  6540144122  นายภาณุกิจ  ภูค าสอน22. 10
  6540144123  นายยงยุทธ  สุมทมุทพิย์23. 10
  6540144124  นายยุทธศักดิ์  จันมณี24. 10
  6540144125  นายสันทสัน ์ ธนพัทธ์พรสิน25. 10
  6540144126  นายสิริวัฒน ์ ค ามูลคร26. 10
  6540144127  นางสาวอรทยั  ปุราสะเน27. 10
  6540144128  นางสาวอารียา  แพงศรี28. 10
  6540144129  นายเอกฤต  ศรีบุรินทร์29. 10
  6540144130  นางสาวเอรินทร์  ศรีสันต์30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
หมายเหตุ

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

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:01  หน้า 9



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6520

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

	สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540170101  นายจารุวิทย์  จงจิตร1. 10
  6540170102  นางสาวจินตภัทร  สารพันธ์2. 10
  6540170103  นายทพัยา  ผลผดุง3. 10
  6540170104  นายธนพัฒน ์ ภักดีโยธา4. 10
  6540170105  นายนนัธวัฒน ์ พันมะแทพย์5. 10
  6540170106  นายพีรพงษ์  มาช านิ6. 10
  6540170107  นายวัชเรศ  เดชกุลทอง7. 10
  6540170108  นางสาวศิริยากร  ศิริสูตร8. 10
  6540170109  นายสุทธิพจน ์ ธงชัย9. 10
  6540170110  นายอธิวัฒน ์ ศรีณะอารังค์10. 10
  6540170111  นายอนภัุทร  ค าโนฤทธิ์11. 10
  6540170112  นายพชรพล  อ านาจเจริญ12. 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 ) 24/05/65 20:01  หน้า 10



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6501

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

	สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540186101  นางสาวกนกพร  บุดดี1. 10
  6540186102  นางสาวกัญญารัตน ์ ไชยทองดี2. 10
  6540186103  นางสาวกัณฐิกา  จันทะคุณ3. 10
  6540186104  นางสาวจตุพร  ไชยโก4. 10
  6540186105  นางสาวจันทมิา  จันทร์เรือง5. 10
  6540186106  นางสาวจิรารัตน ์ มิตภาพ6. 10
  6540186107  นางสาวจุฑามาศ  ศรีพรหม7. 10
  6540186108  นางสาวชฎาภรณ์  ศรีนาม8. 10
  6540186109  นางสาวชัชฎาพรณ์  ค าวงษ์9. 10
  6540186110  นางสาวชาลิสา  ผาบสิมมา10. 10
  6540186111  นางสาวณตา  แถลงกัณฑ์11. 10
  6540186112  นางสาวณัฐชา  เพชรล  า12. 10
  6540186113  นางสาวณัฐนชิา  ขัดเรือน13. 10
  6540186114  นางสาวธนพร  ศรีธรรมจักร14. 10
  6540186115  นางสาวธีรดา  ราชโยธี15. 10
  6540186116  นางสาวน  าหนึง่  จูมพลา16. 10
  6540186117  นางสาวเบญจกัลยา  ล้านสา17. 10
  6540186118  นางสาวปิยะธิดา  หลวยจันทร์18. 10
  6540186119  นางสาวพจนย์ี  บั งบาง19. 10
  6540186120  นางสาวพรชิตา  พลนามอินทร์20. 10
  6540186121  นางสาวพรรภษา  เทพสุรินทร์21. 10
  6540186122  นางสาวพิมลพรรณ  หรัิญโท22. 10
  6540186123  นางสาวพีรญา  โคตรสุวรรณ์23. 10
  6540186124  นางสาวเพ็ญศิริ  เทยีโว24. 10
  6540186125  นางสาววิยะดา  โพธิ์ดี25. 10
  6540186126  นางสาวศินกุา  วงกะนวน26. 10
  6540186127  นางสาวศิริวรรณ  เวียงแก้ว27. 10
  6540186128  นางสาวสุชญาดา  ภูมิคอนสาร28. 10
  6540186129  นางสาวสุธากร  อาจหาญ29. 10
  6540186130  นางสาวอารยา  ค าวงษ์ทรงศักดิ์30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
หมายเหตุ

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

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:01  หน้า 11



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6519

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

	สาขาวิชา การประถมศึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540188101  นางสาวกรรณิการ์  อศูรย์1. 10
  6540188102  นายกฤฏ์ิตวิชญ์  นามสมบูรณ์2. 10
  6540188103  นางสาวกัญญ์วรา  พรมมาวัน3. 10
  6540188104  นางสาวขวัญตะวัน  ชมภูนาวัฒน์4. 10
  6540188105  นางสาวจิราภรณ์  บุญเกษม5. 10
  6540188106  นางสาวชนสิรา  ค ามงคุณ6. 10
  6540188107  นางสาวชุติกาญจน ์ ท าจ้อม7. 10
  6540188108  นางสาวฐิติพร  ทองปั้น8. 10
  6540188109  นางสาวฐิติมา  สินเทาว์9. 10
  6540188110  นางสาวดวงฤทยั  ไชยคีรี10. 10
  6540188111  นายเดชสิทธิ์  บุญสาร11. 10
  6540188112  นายทศพร  พรมมาอาจ12. 10
  6540188113  นางสาวธนพร  บุญเจียม13. 10
  6540188114  นางสาวนริศรา  อุ่นแก้ว14. 10
  6540188115  นางสาวนวิาริน  กุลดา15. 10
  6540188116  นางสาวบัณฑิตา  ถาบัณฑิต16. 10
  6540188117  นางสาวพรรณษา  นครศรี17. 10
  6540188118  นางสาวพัชราภา  ม่วงกล่ า18. 10
  6540188119  นางสาวพุทธธิดา  ศรีบัวภา19. 10
  6540188120  นางสาวเพ็ญพิชชา  มงคลแสน20. 10
  6540188121  นางสาวมุธิตา  ใหญ่สูง21. 10
  6540188122  นางสาวรัตนา  วงษา22. 10
  6540188123  นางสาววรินทร  วระบุตร23. 10
  6540188124  นางสาววาริณี  สุขสกุล24. 10
  6540188126  นางสาวสุนติา  หมสูงเนนิ25. 10
  6540188127  นายอนนัธชัย  สิงหท์อง26. 10
  6540188128  นางสาวอรอนงค์  วงวรรณดี27. 10
  6540188129  นางสาวอริศา  เกษทองมา28. 10
  6540188130  นางสาวอิศรียา  เทพาศิริ29. 10
  6540188131  นางสาวพรชนก  โยธาภักดี30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
หมายเหตุ

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

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:01  หน้า 12



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6514

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

	สาขาวิชา พลศึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540189101  นางสาวกวินนา  บุญพูน1. 10
  6540189102  นายคมฉาน  ทองสี2. 10
  6540189103  นางสาวจีรนนัท ์ ภาอั ง3. 10
  6540189104  นายญาณวรุตม์  หตัถีจร4. 10
  6540189105  นายณัฐพล  หล้าแหล่ง5. 10
  6540189106  นายณัฐวุฒิ  สิงหจั์นทร์6. 10
  6540189107  นายตะวัน  หวานเสร็จ7. 10
  6540189108  นายทกัษ์ดนยั  อาจวงค์8. 10
  6540189109  นายธนบูรณ์  พรมนสั9. 10
  6540189110  นายธนภัทร  ธนราษฏร์10. 10
  6540189111  นายธนาภรณ์  พั วทา11. 10
  6540189112  นายธวัชชัย  ชัยรินทร์12. 10
  6540189113  นางสาวธัญญาพร  จุลลนนัท์13. 10
  6540189114  นายนนธกานต์  ขามธวัฒน์14. 10
  6540189115  นางสาวนนัทสิ์น ี มาตรา15. 10
  6540189116  นายบริพัฒน ์ ศรีทอง16. 10
  6540189117  นายปัญญวัต  ศรีหะวงศ์17. 10
  6540189118  นายเปรมกมล  พวงทอง18. 10
  6540189119  นายพัชรพล  อยู่สูงเนนิ19. 10
  6540189120  นายพันธกานต์  ภูสงัด20. 10
  6540189121  นายพิชิตชัย  ศรีภูธร21. 10
  6540189122  นายพีรดนย์  ภูชัน22. 10
  6540189123  นายภานพุงศ์  วรรณปักษิณ23. 10
  6540189124  นายภูมินทร์  เจริญรอย24. 10
  6540189125  นายเมธพนธ์  ชูตระกูล25. 10
  6540189126  นายวรเชษฐ์  โพธิ์เตี ย26. 10
  6540189127  นายวิทวัส  สีจันทร์27. 10
  6540189128  นายสรเชษฐ  จันทร์เสนา28. 10
  6540189129  นายสุเมธ  จันทร์อ้วน29. 10
  6540189130  นายอนชุา  สุพรมอินทร์30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
หมายเหตุ

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

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:01  หน้า 13



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6515

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

	สาขาวิชา พลศึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540189201  นางสาวกานต์สุดา  สุพรมอินทร์1. 10
  6540189202  นางสาวจารุวรรณ  โคตอินทร์2. 10
  6540189203  นายชัยวัฒน ์ บุญพรม3. 10
  6540189204  นายณัฐนนท ์ กองโพธิ์4. 10
  6540189205  นายณัฐวุฒิ  ภูชาค า5. 10
  6540189206  นายเดนส์สิงหาฟริสเซ่นเบิร์ก  ฮานเซน6. 10
  6540189207  นายทรงทรัพย์  จันทะภา7. 10
  6540189208  นางสาวทพิพะรัตน ์ ดีบุรี8. 10
  6540189209  นายธนภัทร  เกษนอก9. 10
  6540189210  นายธนวัฒน ์ สุพรรณค า10. 10
  6540189211  นายธเนศ  นามพล11. 10
  6540189212  นายธัชชัย  สิทธิโคตร12. 10
  6540189213  นางสาวธิดารัตน ์ หสัจรรย์13. 10
  6540189214  นายนรวีร์  นางสีคุณ14. 10
  6540189215  นายเนรมิต  โคธนู15. 10
  6540189216  นายปฏิภาณ  มนตรี16. 10
  6540189217  นายปิยะราช  ผาตะพงษ์17. 10
  6540189218  นายพลพรรธน ์ สิทธิมงคล18. 10
  6540189219  นางสาวพัณณ์ชิตา  สิรินทร์ชวรัฐ19. 10
  6540189220  นางสาวพิชชากร  กล่ันสมจิตต์20. 10
  6540189221  นายพิชิตพงษ์  ตาค า21. 10
  6540189222  นายภาณุเมศวร์  งอสอน22. 10
  6540189223  นายภูเบศวร์  นนัทจันทร์23. 10
  6540189224  นายภูริภัทร  เกษเกษร24. 10
  6540189225  นายวชิรากรณ์  พิมพ์สารี25. 10
  6540189226  นางสาววริศรา  ทาสีค า26. 10
  6540189227  นายศิรสิทธิ์  ผิวพันธมิตร27. 10
  6540189228  นายสุดเขตต์  พันธ์วงษ์28. 10
  6540189229  นายหสัธกร  ราชบัวศรี29. 10
  6540189230  นายอาภากร  ภูสิงห์30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
หมายเหตุ

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

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:01  หน้า 14



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6512

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

	สาขาวิชา คณิตศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540140101  นางสาวกรณิการ์  ศรีบุตรตา1. 10
  6540140102  นางสาวกัญญารัตน ์ วังคะฮาด2. 10
  6540140103  นางสาวกุลธิดา  กวนหลวง3. 10
  6540140104  นางสาวเกษสุดาวรรณ  บึงยาว4. 10
  6540140105  นางสาวจารวี  ศรีหอม5. 10
  6540140106  นางสาวจิราภรณ์  สวนนาค6. 10
  6540140107  นางสาวชลธิชา  โพนหลวง7. 10
  6540140108  นางสาวดุษฎี  ธัญญารักษ์8. 10
  6540140109  นางสาวธนพร  บุญสิทธิ์9. 10
  6540140110  นายธีรชัย  ศรีสุข10. 10
  6540140111  นายนวพล  แก้วมาตร11. 10
  6540140112  นายนชัรินทร์  สมเพชร12. 10
  6540140113  นางสาวเนติกาญจน ์ ยุรปัทมการ13. 10
  6540140114  นายบัณฑิต  บุญทอง14. 10
  6540140116  นายพงศ์พิพัฒน ์ ไชยสาร15. 10
  6540140117  นายภาณุพงศ์  ทองบาง16. 10
  6540140118  นายภูมิรวิชญ์  เหล่ามะลอ17. 10
  6540140119  นางสาวมธุรส  เดชอุดร18. 10
  6540140120  นางสาววรนชุ  โสประดิษฐ19. 10
  6540140121  นางสาววิภาวดี  กงไชยา20. 10
  6540140122  นายวีรยุทธ  ขอเงินกลาง21. 10
  6540140123  นายศุภโชค  ยะรินทร์22. 10
  6540140124  นายสราวุธ  พลนงค์23. 10
  6540140125  นางสาวสุทธิดา  จันทรเสนา24. 10
  6540140126  นางสาวสุธัญญา  มงคลวัฒนะ25. 10
  6540140127  นางสาวสุภาภรณ์  กุลวงค์26. 10
  6540140128  นายเสฏฐวุฒิ  มิถาลา27. 10
  6540140129  นางสาวอรทวิา  ทภูีเวียง28. 10
  6540140130  นางสาวอังคณา  ผิวบาง29. 10
  6540140131  นางสาวนภิาพร  หล้าแล้30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
หมายเหตุ

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

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:01  หน้า 15



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6513

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

	สาขาวิชา คณิตศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540140201  นายกฤษดา  ศรีพรม1. 10
  6540140202  นายกิตติธร  แก้วระย้า2. 10
  6540140203  นางสาวเกวลิน  ศรีราค า3. 10
  6540140204  นางสาวเครือแก้ว  มูลชมภู4. 10
  6540140205  นางสาวจิราพร  ศรีสะอาด5. 10
  6540140206  นางสาวจุฑามาศ  แซงวงษ์6. 10
  6540140207  นางสาวณัฏฐ์นรี  ศิลาสัย7. 10
  6540140208  นายธนชัย  กรรณลา8. 10
  6540140209  นายธรรมลักษณ์  วันละพา9. 10
  6540140210  นางสาวนริศรา  กล่อมละมูล10. 10
  6540140211  นางสาวนวิษา  อัคฮาด11. 10
  6540140212  นางสาวนชุนาถ  ทมุทา12. 10
  6540140213  นายบริพัฒน ์ โชคกลาง13. 10
  6540140214  นางสาวเบญจพร  มณีแสง14. 10
  6540140215  นางสาวปุณยนชุ  พุทธทองศรี15. 10
  6540140216  นางสาวพรพรหม  วินสา16. 10
  6540140217  นางสาวภีรญา  ชาจันทร์17. 10
  6540140218  นางสาวภูมิรัตน ์ อ่องมา18. 10
  6540140219  นายวชิรวิชญ์  จันทวัน19. 10
  6540140220  นางสาววรวรรณ  ศรีนอ้ย20. 10
  6540140221  นางสาววิภาวี  แก้วถังเมือง21. 10
  6540140222  นางสาวศรุตา  ชัยเสน22. 10
  6540140223  นางสาวศุภานนั  ปิ่นค า23. 10
  6540140224  นางสาวสุดารัตน ์ พรมเสน24. 10
  6540140225  นางสาวสุทธิดา  เดชสิมมา25. 10
  6540140226  นางสาวสุภาพร  แสนศิริ26. 10
  6540140227  นางสาวสุรีย์พร  หงษ์ค า27. 10
  6540140228  นางสาวอทติยา  ด่านนทัรี28. 10
  6540140229  นางสาวอรวรรณ  เชิงคล่อง29. 10
  6540140230  นางสาวอุภาพร  หรัิญอร30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
หมายเหตุ

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

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:01  หน้า 16



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6507

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

	สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540148101  นางสาวกิตติยา  นวลค าสิงห์1. 10
  6540148102  นางสาวเจ้าวีนา  พลัดภูมิ2. 10
  6540148103  นางสาวชฎากรณ์  กุลรัตน์3. 10
  6540148104  นางสาวชนทณิ์กานต์  ศรีมุงคุณ4. 10
  6540148105  นายไชยรัตน ์ โฮมจัตุรัส5. 10
  6540148106  นางสาวธนพร  จันทร์หนองแวง6. 10
  6540148107  นายธเนตร  ศรีค า7. 10
  6540148108  นางสาวนรัิชพร  ด้วงอินทร์8. 10
  6540148109  นางสาวนลุิมล  ไชยศรี9. 10
  6540148110  นางสาวพรรณนภิา  ธัญญารักษ์10. 10
  6540148111  นางสาวพิชญา  ชุมพล11. 10
  6540148112  นางสาวพิมพิศา  สารมุ้น12. 10
  6540148113  นางสาวรุ่งนภา  ขันขวา13. 10
  6540148114  นางสาววรรณชนก  ไกลภูเขียว14. 10
  6540148115  นางสาววริญยา  แก้วศิริ15. 10
  6540148116  นางสาวสุทธิดา  โสดามา16. 10
  6540148117  นางสาวสุวรรณา  เกนกาล17. 10
  6540148118  นายอนภัุทร  นาหลวง18. 10
  6540148119  นางสาวอภิญญา  อามาตหนิ19. 10
  6540148120  นางสาวอรอนงค์  เนื อทอง20. 10
  6540148121  นางสาวอริศราพร  อาศัย21. 10
  6540148122  นางสาวอาภัสรา  ศิริบุตร22. 10
  6540148123  นางสาวอาริยา  พุทธทองศรี23. 10
  6540148124  นายเวโรจน ์ สุริยา24. 10
  6540148125  นางสาวกวิสรา  พานหล้า25. 10
  6540148126  นางสาวณัฐภรณ์  พันจันทร์26. 10
  6540148127  นายภูวนยั  สมศรี27. 10
  6540148129  นางสาวยุวธิดา  แสนนาม28. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
หมายเหตุ

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

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:01  หน้า 17



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6502

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

	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540102102  นางสาวกมลชนก  วงศ์พรหมศรี1. 10
  6540102103  นางสาวกรกนก  ศรีษะเนตร2. 10
  6540102104  นางสาวจันทรลัดดา  เงินเก่า3. 10
  6540102105  นายเจษฎา  โพธิ์แก้ว4. 10
  6540102106  นางสาวชนติา  เกษดา5. 10
  6540102107  นางสาวชุติกาญจน ์ โคตรโสภา6. 10
  6540102108  นางสาวฐิติยา  ค านนท์7. 10
  6540102109  นางสาวณัฐณิชา  โคตสพล8. 10
  6540102110  นางสาวณัฐริกา  กล้าหาญ9. 10
  6540102111  นางสาวทกัษิณา  เมืองนาง10. 10
  6540102112  นายธนากร  สังข์ทอง11. 10
  6540102113  นางสาวธัญชนก  ทพิโชติ12. 10
  6540102114  นางสาวธารทพิย์  ประโพธิ์ศรี13. 10
  6540102115  นายปกรณ์ลัม  อาสาเสนา14. 10
  6540102116  นางสาวปพิชญา  ทรงทอง15. 10
  6540102117  นางสาวปริญชญา  ฉิมลี16. 10
  6540102118  นางสาวพรธิดา  มงคุณแก้ว17. 10
  6540102119  นางสาวพัชราวรรณ  ศรีเทพ18. 10
  6540102120  นายพีระภัทร  พิมพาเรือ19. 10
  6540102121  นางสาวภูริชญา  ตลับแก้ว20. 10
  6540102122  นางสาวรัตนาวดี  ท านาเมือง21. 10
  6540102123  นางสาววรินธร  ลางไธสง22. 10
  6540102124  นางสาวศศิประภา  คุณพรหม23. 10
  6540102125  นายสิทธินนท ์ ทองม่อม24. 10
  6540102126  นางสาวโสธิตา  นาหรัิญ25. 10
  6540102127  นางสาวอภิญญา  ต่อบุญ26. 10
  6540102128  นางสาวอรนภิา  ราชโส27. 10
  6540102129  นางสาวอริสา  จ าปาไชยศรี28. 10
  6540102130  นางสาวอัจจิมา  บางวิเศษ29. 10
  6540102131  นางสาวกัลยา  ชาวน  าปาด30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
หมายเหตุ

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

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:01  หน้า 18



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6503

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

	สาขาวิชา ภาษาไทย
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540101101  นางสาวกนกพร  พุ่มทอง1. 10
  6540101102  นางสาวกัญญารัตน ์ นอ้ยค า2. 10
  6540101103  นางสาวเกศมณี  ตระกูลศรี3. 10
  6540101104  นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์ธรรมมา4. 10
  6540101105  นางสาวจีรนนัท ์ แสนบุญ5. 10
  6540101106  นางสาวชฎาภา  สัพโส6. 10
  6540101107  นางสาวณิดา  โม้ทองศรี7. 10
  6540101108  นางสาวนนัทน์ภัส  โพสาวัง8. 10
  6540101109  นางสาวนยัเนตร  งาดเกาะ9. 10
  6540101110  นางสาวปณิตา  สุขสงคราม10. 10
  6540101111  นางสาวประนดิา  บุญธรรม11. 10
  6540101112  นายปิยวัฒน ์ ภูเวียนวงค์12. 10
  6540101113  นางสาวพรชนก  แก้วใส13. 10
  6540101114  นางสาวพิรุณพร  ขาวสร้อย14. 10
  6540101115  นางสาวเพ็ญนภา  ศรีหานนท์15. 10
  6540101116  นางสาวภรณ์ชนก  รัตนวงค์16. 10
  6540101117  นางสาวภัทราภรณ์  ศรีพิทกัษ์17. 10
  6540101118  นางสาวมณฑิตา  พิมพ์แก้ว18. 10
  6540101119  นางสาวมุขสุดา  สะอาดเอ่ียม19. 10
  6540101120  นางสาวลัดดาพร  โลทงั20. 10
  6540101122  นางสาววิมลสิริ  สวัสดิ์21. 10
  6540101123  นางสาวศศิภา  ฤาชากูล22. 10
  6540101124  นางสาวศิริกัญญา  ชอบเสียง23. 10
  6540101125  นางสาวศุภนดิา  ทมุสงคราม24. 10
  6540101126  นางสาวสุทนิา  ศรีเสมอ25. 10
  6540101127  นางสาวสุเมษา  ผากอง26. 10
  6540101128  นางสาวสุวิภาวดี  โคตร์ทะแก27. 10
  6540101129  นายอนรุิธ  โคตะมะ28. 10
  6540101130  นางสาวอรัญญา  ม่วงนลิ29. 10
  6540101131  นางสาววรรณพร  หาศรีสุข30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
หมายเหตุ

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

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:01  หน้า 19



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6504

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

	สาขาวิชา ภาษาไทย
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540101201  นางสาวกัญญารัตน ์ จ าปา1. 10
  6540101202  นางสาวกัญลยา  ทองตัน2. 10
  6540101203  นางสาวคณิศา  เสือสูงเนนิ3. 10
  6540101204  นางสาวจันทร์เพ็ญ  สังข์วงค์4. 10
  6540101205  นางสาวจุฑาทพิย์  สุขดี5. 10
  6540101206  นางสาวชนดิาภา  ชุมภูสาร6. 10
  6540101207  นายธนากร  คงคา7. 10
  6540101208  นางสาวนนัทา  เย่ียมอัมพร8. 10
  6540101209  นายบรรณ์พต  พรวาปี9. 10
  6540101210  นางสาวปทมุพร  ตอสี10. 10
  6540101211  นางสาวปริญญา  บุตรเพ็ง11. 10
  6540101212  นางสาวปิยะนชุ  กุลาพัง12. 10
  6540101213  นางสาวพัณณิตา  ธรรมกัณหา13. 10
  6540101214  นางสาวพุธิตา  นะราวงษ์14. 10
  6540101215  นางสาวแพรวา  แก้วสารี15. 10
  6540101216  นางสาวภัทรวดี  นามบ้านเหล่า16. 10
  6540101217  นายภูริภัทร  อ่อนพิมพ์17. 10
  6540101218  นางสาวมาติกา  ศรีนวลสูง18. 10
  6540101219  นางสาวเมธาพร  ชุมพล19. 10
  6540101220  นางสาววราวรรณ  บงแก้ว20. 10
  6540101221  นางสาววิชาดา  ชาหล่อน21. 10
  6540101222  นางสาววิไลพร  วงค์ค าดี22. 10
  6540101223  นางสาวศศิวรรณ  โปราแสน23. 10
  6540101225  นางสาวสรวีย์  ตุ่มภา24. 10
  6540101226  นายสุธินนัท ์ ภูมิคอนสาร25. 10
  6540101227  นางสาวสุรีพร  ผิวผ่อง26. 10
  6540101228  นางสาวโสภิดา  ทามูล27. 10
  6540101229  นางสาวอรดี  สวัสดิ์ศรี28. 10
  6540101231  นางสาวรวิสรา  เรืองประทปี29. 10
  6540101232  นางสาวกรรณิกา  สุขจันดา30. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
หมายเหตุ

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

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:01  หน้า 20



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ค.6521

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

	สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540103101  นางสาวณัฎฐณิชา  ศรีมาจันทร์1. 10
  6540103102  นางสาวทกัษพร  แทนชาลี2. 10
  6540103103  นางสาวบังอร  แก้วแก่นคูณ3. 10
  6540103104  นางสาวพิยดา  เรืองอุไร4. 10
  6540103105  นางสาววราภรณ์  นามรัดศรี5. 10
  6540103106  นางสาววิชญาดา  หอมดี6. 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 ) 24/05/65 20:01  หน้า 21


