
รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ศ.6502

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

	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540302101  นายกฤษณะ  สอาดปรุ1. 10
  6540302102  นางสาวกาญจนา  สุนทอง2. 10
  6540302103  นางสาวเกษรินทร์  หงษ์ขาว3. 10
  6540302104  นายจักราวุธ  สุวรรณชาติ4. 10
  6540302105  นายจิรายุ  ดงแก้ว5. 10
  6540302106  นางสาวฉัตรสุดา  ประทมุมา6. 10
  6540302107  นางสาวชนติา  พูนนกิร7. 10
  6540302108  นางสาวชัญญานชุ  เพียโคตร8. 10
  6540302109  นางสาวญาดาภรณ์  สร้อยสระ9. 10
  6540302110  นางสาวฐิติวรดา  เหลาลุน10. 10
  6540302111  นางสาวณัฐชยา  คุณหงส์11. 10
  6540302112  นางสาวณัฐสุดา  เมาแรต12. 10
  6540302113  นางสาวณิชนนัท ์ ศุทธางกูร13. 10
  6540302114  นางสาวธัญชนก  ศรีนนท์14. 10
  6540302115  นางสาวธิติสุดา  แดงสีดา15. 10
  6540302116  นายนราธร  จารุจันทร์16. 10
  6540302117  นางสาวนริศรา  พรพงษ์17. 10
  6540302118  นางสาวน ้าฟ้า  ผาลา18. 10
  6540302119  นางสาวเนตรนภา  ทองศรี19. 10
  6540302120  นายปรมินทร์  โมระศิลปิน20. 10
  6540302122  นางสาวปาริชาติ  ตติยบวรชัย21. 10
  6540302123  นางสาวพนดิา  ศรีจันดี22. 10
  6540302124  นางสาวพิชญาธิดา  จวบสุข23. 10
  6540302125  นางสาวพิมศิริ  อาจแก้ว24. 10
  6540302126  นายพีรกานต์  ร่วมคิด25. 10
  6540302127  นางสาวเฟ่ืองฟ้า  จันทร์สว่าง26. 10
  6540302128  นางสาวภทรพรรณ  ขวัญงอน27. 10
  6540302129  นางสาวภัทรา  สุพรมอินทร์28. 10
  6540302130  นายภูริพัฒน ์ แคนน ้า29. 10
  6540302131  นายรัตนะโชติ  พรหมสาส์น30. 10
  6540302132  นางสาววราภรณ์  ผ่อนดี31. 10
  6540302133  นางสาวศศิธร  ปราณีชาติ32. 10
  6540302134  นางสาวศิริรัตน ์ เหลาเมืองเพีย33. 10
  6540302135  นายศิวพล  พิมพ์สิงห์34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540302136  นายสัญญพงศ์  ค้ามาธีรโรจน์35. 10
  6540302137  นางสาวสุนสิา  เมืองใหม่36. 10
  6540302138  นางสาวเสาวลักษณ์  ผุยมี37. 10
  6540302139  นางสาวอนญัพร  กองทรัพย์38. 10
  6540302140  นางสาวอรกัญญา  พิมพ์เขต39. 10
  6540302141  นางสาวอักษิพร  ค้าแก้ว40. 10
  6540302142  นางสาวอาทติยา  ปานขาว41. 10
  6540302143  นางสาววรัญญา  โสดา42. 10
  6540302144  นางสาวมุฑิตา  วงสีดา43. 10
  6540302145  นางสาวลลิตา  พิกาศ44. 10
  6540501228  นางสาวปรางค์ทพิย์  สุวรรณทร45. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส้าเร็จการศึกษา,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 20:02  หน้า 1



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ศ.6503

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

	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540302201  นางสาวกัลยวรรธน ์ อะระยศ1. 10
  6540302202  นางสาวกุลทราพัชญ์  แก้วโบราณ2. 10
  6540302203  นางสาวคันธมาศ  นาชัย3. 10
  6540302204  นางสาวจันจิรา  วิถี4. 10
  6540302205  นางสาวจีรนนัท ์ อุประ5. 10
  6540302206  นางสาวชนญัชิดา  บุตตา6. 10
  6540302207  นางสาวชวัลนชุ  กองทอง7. 10
  6540302208  นางสาวชาริดา  นามอาษา8. 10
  6540302209  นางสาวญาดารัตน ์ เต็มสอาด9. 10
  6540302210  นายณวรุตม์  กองเพชร10. 10
  6540302211  นายณัฐพล  ศรีแก้ว11. 10
  6540302212  นางสาวณิชกุล  บุญประกอบ12. 10
  6540302213  นางสาวทพิวิมน  พันสวัสดิ์13. 10
  6540302214  นางสาวธัญทพิ  ภูกงลี14. 10
  6540302215  นายนครินทร์  มาผิว15. 10
  6540302216  นางสาวนรินทร์ทพิย์  จันทร์วงค์16. 10
  6540302217  นางสาวนลินรัตน ์ สุธงษา17. 10
  6540302218  นายนติิพงษ์  วงษา18. 10
  6540302219  นางสาวปณิตา  ค้าตา19. 10
  6540302220  นายปรัชญา  คณาดา20. 10
  6540302221  นางสาวปวันรัตน ์ แก้วฉวี21. 10
  6540302222  นางสาวพนดิา  จันทมุมา22. 10
  6540302223  นางสาวพิชชาดา  หงษ์ทอง23. 10
  6540302224  นางสาวพิชญานนิ  ชัยกาศ24. 10
  6540302225  นางสาวพิไลวรรณ  ค้าใบ25. 10
  6540302226  นางสาวพุทธรักษา  พวงธรรม26. 10
  6540302227  นางสาวภคพร  แสนหลวง27. 10
  6540302228  นายภัทรพล  ค้ายง28. 10
  6540302229  นางสาวภานชุนาถ  คนเกณฑ์29. 10
  6540302230  นายเมธวิน  เตี่ยวิวัฒน์30. 10
  6540302231  นางสาววรัญญา  ชาญนรา31. 10
  6540302232  นางสาววิชญาพร  วิทลู32. 10
  6540302233  นางสาวศศิวิภา  นลิหล้า33. 10
  6540302234  นางสาวศิริวรรณ  สีลานตุ34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540302235  นายสราวุฒิ  ประภาสพงษ์35. 10
  6540302236  นายสิงหา  สอนโก่ย36. 10
  6540302237  นางสาวสุนสิา  ศรีกรมราช37. 10
  6540302238  นางสาวอชิรญา  ประชุมชัย38. 10
  6540302239  นางสาวอภิสมัย  ศรีสอาด39. 10
  6540302240  นางสาวอรัญญา  จันทร์ศรี40. 10
  6540302241  นายอัครชัย  ลุนพุฒ41. 10
  6540302242  นางสาวอาทติยา  พันแนน่42. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส้าเร็จการศึกษา,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 20:02  หน้า 2



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  น.6501

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

	สาขาวิชา นิติศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540501101  นางสาวกนกอร  ผองผาย1. 10
  6540501102  นางสาวกฤติยา  แพงนอ้ย2. 10
  6540501103  นางสาวกัลยกร  โททวง3. 10
  6540501104  นางสาวเกษราภรณ์  แก้ววงตา4. 10
  6540501105  นางสาวจิติมา  สุวรรณไกรษร5. 10
  6540501106  นางสาวจิรัชญา  มูณละศรี6. 10
  6540501107  นางสาวเจษฎาพร  ทบัพรม7. 10
  6540501108  นางสาวชญานนิ  ภูมูล8. 10
  6540501109  นางสาวชลธิชา  ศรีบุญ9. 10
  6540501110  นางสาวณัชชา  เขียวข้า10. 10
  6540501111  นางสาวณัฌชานนัท ์ สุพรมอินทร์11. 10
  6540501112  นางสาวณัฏฐณิชา  เรืองเพชร12. 10
  6540501113  นางสาวธิดารัตน ์ คล้ายสุบัน13. 10
  6540501114  นางสาวปณิตา  เหตุเกษ14. 10
  6540501115  นายปรัชญาวุฒิ  ไชยศรี15. 10
  6540501116  นายพัชรพล  สายแก้ว16. 10
  6540501117  นางสาวพัชรา  ทมุเทยีง17. 10
  6540501118  นางสาวพิมพ์รัตน ์ ศรีสวัสดิ์18. 10
  6540501119  นายภูธเนศ  ปัดศรี19. 10
  6540501120  นายภูพิพัฒน ์ ชาวดร20. 10
  6540501121  นายรัชชานนท ์ วงษาหาญ21. 10
  6540501122  นางสาวริชานนัท ์ จันทร์อุ่มเม้า22. 10
  6540501123  นางสาววรรณิษา  อินทรี23. 10
  6540501124  นางสาววริศรา  พระโบราณ24. 10
  6540501125  นางสาววันวิสา  จุลลนนัทน์25. 10
  6540501126  นายวีระกิตติ์  โนรี26. 10
  6540501127  นางสาวศิริกัญญา  หอมจันทร์27. 10
  6540501128  นางสาวศิริรัตน ์ มาลา28. 10
  6540501129  นายสิทธิเดช  สิทธิสาร29. 10
  6540501130  นายสุทธิพงษ์  กันภัย30. 10
  6540501131  นางสาวสุพรรษา  ดวงจันทร์ดา31. 10
  6540501132  นายอานนท ์ เเสนค้า32. 10
  6540501133  นายอามีน  หมันเร๊ะ33. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
หมายเหตุ

10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส้าเร็จการศึกษา,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 20:02  หน้า 3



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  น.6502

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

	สาขาวิชา นิติศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540501201  นายกีฬา  งามใจ1. 10
  6540501202  นายกุมภา  จันเกตุ2. 10
  6540501203  นายฉัตรชัย  นามวงษ์3. 10
  6540501204  นางสาวณัฏฐณิชา  วันเต็ม4. 10
  6540501205  นางสาวณัฐณิชา  หอมทรัพย์5. 10
  6540501206  นายณัฐพล  ปวงค้าลือ6. 10
  6540501207  นายณัฐวุฒิ  ค้าแว่น7. 10
  6540501208  นางสาวนติยา  มูลตรีศรี8. 10
  6540501209  นางสาวนลิดา  บัวใหญ่รักษา9. 10
  6540501210  นายพศิน  ช้อยเชื อดี10. 10
  6540501211  นางสาวพัชรินทร์  นนศรีภักดี11. 10
  6540501212  นางสาวเฟ่ืองกมล  ศิริส้าราญ12. 10
  6540501213  นางสาวรัตติกาล  ยาวิไชย13. 10
  6540501214  นางสาววรรณเมภา  สันพันธ์14. 10
  6540501215  นางสาวศิริขวัญ  บัวศรี15. 10
  6540501216  นายศุภฤกษ์  รุ่งแจ้ง16. 10
  6540501217  นางสาวสวิตรา  พรมมาวันนา17. 10
  6540501218  นางสาวสิริกัลยา  สอนสุภาพ18. 10
  6540501219  นางสาวสิริยากร  ดอมไธสง19. 10
  6540501220  นางสาวสุดารัตน ์ พงษ์เภา20. 10
  6540501221  นางสาวสุปราณี  แผงเพ็ชร21. 10
  6540501222  นางสาวสุพัตรา  สายธะนู22. 10
  6540501223  นางสาวอภิญญา  คิริชี23. 10
  6540501224  นายสุวิช  สุอังวะ24. 10
  6540501225  นางสาวรัชฏาภรณ์  สายวัน25. 10
  6540501226  นางสาวรัตวัลย์  โพชัย26. 10
  6540501227  นายธนพัฒน ์ เกษเกษร27. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
หมายเหตุ

10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส้าเร็จการศึกษา,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 20:02  หน้า 4



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ศ.6506

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

	สาขาวิชา ภาษาไทย
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540335102  นางสาวกัญญารัตน ์ ดาวสูงเนนิ1. 10
  6540335103  นางสาวเกศมณี  มาลา2. 10
  6540335104  นางสาวจันทร์มะลิ  มอญขาม3. 10
  6540335105  นางสาวจินดา  โพธิ์ศรีป้อม4. 10
  6540335106  นายเจษฎาภรณ์  มัดดี5. 10
  6540335107  นางสาวชลธิชา  เย็นสุวรรณ6. 10
  6540335108  นางสาวณัฐจิรา  ศรีพรรณ์7. 10
  6540335109  นายณัฐวุฒิ  จับพิมพ์8. 10
  6540335110  นางสาวณิชานาฏ  จันทะวัง9. 10
  6540335111  นางสาวเดือนเพ็ญ  ชามนตรี10. 10
  6540335112  นางสาวธิดาพร  สงคราม11. 10
  6540335113  นางสาวนชิาภา  ทองปั้น12. 10
  6540335114  นางสาวบุษกร  บาเรือน13. 10
  6540335115  นางสาวปวันรัตน ์ หาดจันทร์14. 10
  6540335116  นางสาวพัชณี  พลดาหาร15. 10
  6540335117  นางสาวพัชราภรณ์  พรมดี16. 10
  6540335118  นางสาวพัชรี  แก้วอัด17. 10
  6540335119  นางสาวพิณนภา  มงคลชาติ18. 10
  6540335120  นางสาวมิตรธิรา  บุญใบ19. 10
  6540335121  นางสาวลลิตา  ไชยงาม20. 10
  6540335122  นางสาววนดิา  บุญชุม21. 10
  6540335123  นางสาวสุกัญญา  บาเรือน22. 10
  6540335124  นางสาวสุชานนัท ์ ค้าโคตรสูนย์23. 10
  6540335125  นางสาวสุพัตรา  ธนะสูตร24. 10
  6540335126  นางสาวอาริษา  เข็มทอง25. 10
  6540335127  นางสาววันวิสา  ชาอยู่26. 10
  6540335128  นางสาวขนษิฐา  ออดไธสง27. 10
  6540335129  นางสาวกัลยรัตน ์ กีบจ้าปี28. 10
  6540335130  นางสาวพัชรี  ไชยเทศ29. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
หมายเหตุ

10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส้าเร็จการศึกษา,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 20:02  หน้า 5



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ศ.6501

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

	สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540307101  นางสาวกมลพรรณ  วงษ์แสน1. 10
  6540307102  นางสาวกัญญาภัค  จันทร์สว่าง2. 10
  6540307103  นางสาวกาญจนา  อาจค้าภัย3. 10
  6540307104  นางสาวกุลธารินทร์  ฝางแก้ว4. 10
  6540307105  นางสาวณัฏฐนชิา  ภูศรีฐาน5. 10
  6540307106  นายธนพล  สาริภา6. 10
  6540307107  นางสาวธิดา  เดชนรสิงห์7. 10
  6540307108  นายนฤดม  สืบสมบัติ8. 10
  6540307109  นายนฤฤทธิ์  แก้วบัณฑิต9. 10
  6540307110  นางสาวพรชิตา  นาคมลตรี10. 10
  6540307111  นางสาวพรเทวา  มาคะรมย์11. 10
  6540307112  นางสาวพุทธรักษา  ผาบสุวรรณ12. 10
  6540307113  นางสาวศศิณา  ระวังดา13. 10
  6540307114  นางสาวสรัลชนา  ใจเย็น14. 10
  6540307115  นางสาวสุภาภรณ์  ปอศรี15. 10
  6540307116  นางสาวสุภาวดี  ภารจรุง16. 10
  6540307117  นางสาวสุภาวดี  แสนแอ17. 10
  6540307118  นางสาวอภิชญา  ไชยเสรี18. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส้าเร็จการศึกษา,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 20:02  หน้า 6



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ศ.6505

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

	สาขาวิชา ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540340101  นางสาวจินด์จุฑา  สุชาดา1. 10
  6540340102  นางสาวชฎาภรณ์  ค้าเวียง2. 10
  6540340103  นางสาวชฏาพรรณ  สุ่มมาตย์3. 10
  6540340104  นางสาวชมพูนชุ  แสนกิตตะ4. 10
  6540340105  นางสาวณัฏฐณิชา  มีบาง5. 10
  6540340106  นางสาวณัฐณิชา  สุทธิ6. 10
  6540340107  นางสาวนริศรา  ป้อมสุวรรณ7. 10
  6540340108  นางสาวนลินนภิา  ศรีโยธา8. 10
  6540340109  นางสาวนนัทชิา  แสงสุกวาว9. 10
  6540340110  นางสาวปิยมาศ  ลานทะจันทร์10. 10
  6540340111  นายพงศธร  ช้านาญ11. 10
  6540340112  นางสาวพัชรินทร์  วรจิตร12. 10
  6540340113  นางสาวพิมลรัตน ์ จันทร์สด13. 10
  6540340114  นางสาวเพชรี  ข้าอ่อน14. 10
  6540340115  นางสาวภัทรภร  สิงหช์ฎา15. 10
  6540340116  นางสาวมณฑาทพิย์  ค้ามา16. 10
  6540340117  นางสาวมัลลิกา  เร็วสา17. 10
  6540340118  นางสาวรุจจิรา  ธรรมรัง18. 10
  6540340119  นางสาวเรณุกา  อุ่นเวียง19. 10
  6540340120  นางสาวลทชิา  พิมพ์ดี20. 10
  6540340121  นางสาววรินทร  รอดกริช21. 10
  6540340122  นางสาววาสนา  เชื อสกล22. 10
  6540340123  นางสาววิมพ์วิภา  จันทร์รักษา23. 10
  6540340124  นายศราวุธ  อุตรพรม24. 10
  6540340125  นางสาวศศิกานต์  ธนะสูตร25. 10
  6540340126  นางสาวสุธิดา  ผิวพันธ์มิตร26. 10
  6540340127  นางสาวสุวรรณี  สอนดี27. 10
  6540340128  นางสาวอารยา  พันธ์จ้ารัส28. 10
  6540340129  นางสาวรุ่งฟ้า  ธนาทพิย์29. 10
  6540340130  นางสาวมณีสรา  เกศเกื อวิริยะนนท์30. 10
  6540340131  นายณัฏฐ์กฤศ  ชีวธรรมธรณ์31. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
หมายเหตุ

10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส้าเร็จการศึกษา,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 20:02  หน้า 7



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ศ.6504

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

	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540330101  นางสาวกชกร  เหล่ามูล1. 10
  6540330102  นายกฤษดา  สุราช2. 10
  6540330103  นางสาวกาญจนา  ดาชมภู3. 10
  6540330104  นายจุฑาภัทร  ศรีวรรณวัฒนา4. 10
  6540330105  นางสาวจุฑามาศ  นามสีพันธ์5. 10
  6540330106  นายเจษฎา  วังเหมือย6. 10
  6540330107  นางสาวชญานน์นัท ์ พงษ์ค้าผาย7. 10
  6540330108  นางสาวชาธิณี  สุขสบาย8. 10
  6540330109  นางสาวชาริสา  วันโย9. 10
  6540330110  นางสาวชาลิสา  โสมา10. 10
  6540330111  นายฐิติภัทร์  พรมศรีจันทร์11. 10
  6540330112  นายณัฐดนยั  ขายม12. 10
  6540330113  นางสาวณัฐธยาน ์ บุญโชติธนพงษ์13. 10
  6540330114  นางสาวณัฐธิดา  รักษาบุญ14. 10
  6540330115  นายณัฐวุฒิ  นาใจคง15. 10
  6540330116  นายณัฐวุฒิ  สนม16. 10
  6540330117  นางสาวทรรศนนัทน ์ กฤษณะกาฬ17. 10
  6540330118  นางสาวธิดารัตน ์ เต็มใจ18. 10
  6540330119  นายนนท ์ เสาวนนท์19. 10
  6540330120  นางสาวนนัทน์ภัส  นาตันทอง20. 10
  6540330121  นางสาวปราวิณี  วันหากิจ21. 10
  6540330122  นายปวริศร์  เกษทองมา22. 10
  6540330123  นางสาวปิยภรณ์  ไชยสิทธิ์23. 10
  6540330124  นางสาวพรนภิา  นนสุรัตน์24. 10
  6540330125  นางสาวพรรณวรินทร์  ยศไชยวิบูลย์25. 10
  6540330126  นางสาวพรสวรรค์  ปัญญาประสิทธิ์26. 10
  6540330127  นางสาวพิยะดา  ไชยาฟอง27. 10
  6540330128  นายภูชิต  สิงหด์้วง28. 10
  6540330129  นางสาวมณฑิตา  วงศ์ลา29. 10
  6540330130  นางสาวมยุรฉัตร  นนทจันทร์30. 10
  6540330131  นายยุทธภูมิ  สุวรรณ31. 10
  6540330132  นางสาวรัชนภีรณ์  ศรีอ่อนหล้า32. 10
  6540330133  นางสาวรุจิเรข  สีเสน33. 10
  6540330134  นางสาวลลิตา  ค้าสอน34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540330135  นางสาววริษา  กาญจนโกมล35. 10
  6540330136  นางสาวศิรดา  สิงหานาโท36. 10
  6540330137  นางสาวสิริยากร  แดงทอง37. 10
  6540330138  นางสาวสุวนนัท ์ ทองปั้น38. 10
  6540330139  นางสาวอรนภา  ภูหม่ืน39. 10
  6540330140  นายอเล็กซ์  สตอตเลอร์40. 10
  6540330141  นายอิทธิกร  ยังศรีนาท41. 10
  6540330142  นายภานพุงศ์  ต้นพนม42. 10
  6540330143  นางสาวนนัทกิาร์  เสหะ43. 10
  6540330144  นางสาวธิตินนัท ์ วังคีรี44. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส้าเร็จการศึกษา,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
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รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ร.6501

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

	สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540801101  นางสาวกนกรัตน ์ จันทะคีรี1. 10
  6540801102  นางสาวกัญญาลักษณ์  พานทอง2. 10
  6540801103  นางสาวขนษิฐา  แก้วบุดดี3. 10
  6540801105  นางสาวจุฑารัตน ์ จันดาศรี4. 10
  6540801106  นายเจษฎาภรณ์  ธรรมแก้ว5. 10
  6540801107  นายชัยธรา  กรุมรัมย์6. 10
  6540801108  นายชาญชลริศ  ชาญบัญชี7. 10
  6540801109  นายฐาปกรณ์  สอนทอง8. 10
  6540801110  นางสาวณัฐชนดิา  ปัดแก่ง9. 10
  6540801111  นายดวงเฉลิม  สุวรรณบล10. 10
  6540801112  นายทวีศักดิ์  ไชยสงคราม11. 10
  6540801113  นายธนกร  ทองหล้า12. 10
  6540801114  นายธนวัฒน ์ ทองลอย13. 10
  6540801115  นางสาวธัญพิชชา  บุญเหมาะ14. 10
  6540801116  นายธีรพล  เบ้าเศษ15. 10
  6540801117  นางสาวนงนภัส  รวยสันเทยีะ16. 10
  6540801118  นางสาวนฤมล  นนศรีภักดี17. 10
  6540801119  นางสาวนลิาวัลย์  ผางมา18. 10
  6540801120  นางสาวปภาวรินทร์  บุดดาเวียง19. 10
  6540801121  นางสาวปวีณา  พันธ์เทศ20. 10
  6540801122  นางสาวปิ่นกมล  บุญกัน21. 10
  6540801123  นายพชรพล  ค้าไล้22. 10
  6540801124  นายพาคิน  แลลุน23. 10
  6540801125  นายภานวัุฒน ์ วาจารัตน์24. 10
  6540801126  นายรัชชานนท ์ ทองโคตร25. 10
  6540801127  นางสาวรินรดา  โสวรรณ์26. 10
  6540801128  นางสาวลดาวัลย์  ศรฤทธิ์27. 10
  6540801129  นางสาววรรณนษิา  ศรีอินทร์28. 10
  6540801130  นางสาววรัญญา  บางประอินทร์29. 10
  6540801131  นางสาววิภาภรณ์  เพียซ้าย30. 10
  6540801132  นายวุฒิโชค  ทองพิมพ์31. 10
  6540801133  นายศุภกฤษฏ์  ปัสสา32. 10
  6540801134  นางสาวสรินทพิย์  บุญกว้าง33. 10
  6540801135  นายสุชานนท ์ มูลอัต34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540801136  นางสาวสุนติตา  จันทมิา35. 10
  6540801137  นางสาวสุภาวศิริ  บวัสระ36. 10
  6540801138  นางสาวสุรัสสา  ค้ามะลี37. 10
  6540801139  นางสาวอนศิรา  มูลชมภู38. 10
  6540801140  นางสาวอภิชญา  วันทองสังข์39. 10
  6540801141  นางสาวอรัญญา  ช้านาญ40. 10
  6540801142  นางสาวอริสา  ทาติด41. 10
  6540801143  นางสาวอารยา  วาลา42. 10
  6540801144  นายพลวัตร  วงศ์โสภา43. 10
  6540801145  นางสาวนพลักษณ์  นมิิตสุวโรจน์44. 10
  6540801146  นายธนาธิป  โฉนนคร45. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส้าเร็จการศึกษา,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
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รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ร.6502

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

	สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540801201  นางสาวกนกวรรณ  ขวัญพรม1. 10
  6540801202  นางสาวกัลยา  สุทธิมา2. 10
  6540801203  นางสาวขนษิฐา  แก้ววงษา3. 10
  6540801204  นายจิรวัฒน ์ แก้วแสงทพิย์4. 10
  6540801205  นายจุฑาวัฒน ์ ปัญญา5. 10
  6540801206  นางสาวชยุดา  สุชัยยะ6. 10
  6540801207  นายชาคริต  พิมใจ7. 10
  6540801208  นายชินภัทร  แก้วประเสริฐ8. 10
  6540801209  นางสาวฐิติวรดา  ป้องค้า9. 10
  6540801210  นางสาวณัฐรุจา  งามดี10. 10
  6540801211  นางสาวดวงพร  ช้านาญ11. 10
  6540801212  นางสาวทพิย์อาภา  ทพิรส12. 10
  6540801213  นายธนภัทร  จันทร์นอ้ย13. 10
  6540801214  นายธนาธินาตย์  ปานสุวรรณ14. 10
  6540801215  นางสาวธัญพิชชา  สัจจสังข์15. 10
  6540801216  นายธีรวัฒน ์ ธรรมกุล16. 10
  6540801217  นายนบนท ี ธีระนนัท์17. 10
  6540801218  นายนนัทวัฒน ์ จันทหิล้า18. 10
  6540801219  นางสาวเนตรทพิย์  ทมุสงคราม19. 10
  6540801220  นางสาวปรมาภรณ์  ศรีอรรคจันทร์20. 10
  6540801221  นางสาวปาณิศา  วงษ์สวัสดิ์21. 10
  6540801222  นายพงศ์ชนก  โฮมประเสริฐ22. 10
  6540801223  นายพชรพล  นนทะโคตร23. 10
  6540801224  นายพีระยุทธ  ยุ่นดร24. 10
  6540801225  นางสาวมณิการ์  พรมนอ้ย25. 10
  6540801226  นายรัชชานนท ์ พันธะบัวศรี26. 10
  6540801227  นายรุ่งไพลิน  ดาศรี27. 10
  6540801228  นางสาววรกมล  อาจหาญ28. 10
  6540801229  นางสาววรัชยา  พิมแหวน29. 10
  6540801230  นางสาววันวิสา  สูงแข็ง30. 10
  6540801231  นางสาววิไลพร  ป้องทพัไทย31. 10
  6540801232  นางสาวศศิธร  จันทร์ศร32. 10
  6540801233  นายศุภณัฐ  ศรีมงคล33. 10
  6540801234  นายสิรวิชญ์  จ้าปาศรี34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540801235  นางสาวสุดารัตน ์ สีกนทน35. 10
  6540801236  นางสาวสุพัตรา  ศรีกรมราช36. 10
  6540801237  นายสุเมธา  ลีลาพันธิสิทธิ์37. 10
  6540801238  นางสาวสุวิมน  เบา้ทอง38. 10
  6540801239  นางสาวอนชุธิดา  จันทรโพธิ์ชัย39. 10
  6540801240  นางสาวอรนภา  พุทธวงศ์40. 10
  6540801241  นางสาวอริษา  ศรีจ้านงค์41. 10
  6540801242  นางสาวอริสา  อุสาหะ42. 10
  6540801243  นางสาวอินทอุร  มหามณี43. 10
  6540801244  นายนนัทวัฒน ์ เลขวิสุทธิ์44. 10
  6540801245  นางสาวศรุตยา  เจนวงศ์พิทกัษ์45. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส้าเร็จการศึกษา,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 20:02  หน้า 10



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ร.6503

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

	สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540801301  นางสาวกมลนติย์  เงาะเศษ1. 10
  6540801302  นางสาวเกศรา  วังวิสัย2. 10
  6540801303  นายคุณากร  สีหะวงษ์3. 10
  6540801304  นางสาวจีรนนัท ์ บรรหาร4. 10
  6540801305  นายเจตนภัิทร์  สีทาสัง5. 10
  6540801306  นางสาวชลธิชา  จิวเจริญ6. 10
  6540801307  นายชาคริต  พิมเหม็7. 10
  6540801308  นายชินวิทย์  นอ้ยมี8. 10
  6540801309  นายฐิติวัฒน ์ มีศรีแก้ว9. 10
  6540801310  นายณัฐวุฒิ  หางสลัด10. 10
  6540801311  นางสาวตามทพิย์  หารพรม11. 10
  6540801312  นางสาวทพิวัลย์  กุมภาพันธ์12. 10
  6540801313  นายธนภัทร  แสนค้าเฮือง13. 10
  6540801314  นางสาวธัญพิชชา  คงเพียรธรรม14. 10
  6540801315  นางสาวธิดารัตน ์ ศรีสวัสดิ์15. 10
  6540801316  นายธีระพลรัตน ์ รัตนะ16. 10
  6540801317  นางสาวนฤมล  เชื อบุญมึ17. 10
  6540801318  นายนนัทวุฒิ  ชูเพ็ง18. 10
  6540801319  นายปฏิภาณ  ยศปัญญา19. 10
  6540801320  นางสาวปวีณา  ผดุงโกเม็ด20. 10
  6540801321  นางสาวปาลิตา  การะเกษ21. 10
  6540801323  นางสาวพรชิตา  ปัฐพี22. 10
  6540801324  นางสาวภัสมน  สุพรหมอินทร์23. 10
  6540801325  นางสาวมนทริาลัย  ลานอก24. 10
  6540801326  นางสาวรัตติยา  สง่าศักดิ์25. 10
  6540801327  นางสาวลดา  จันทบับภาศรี26. 10
  6540801328  นางสาววรนชุ  พานทอง27. 10
  6540801329  นางสาววรัญญา  โคตรมหา28. 10
  6540801330  นางสาววัลภา  ช้านาญพล29. 10
  6540801331  นายวีรภัทร  วิจิตรจันทร์30. 10
  6540801332  นางสาวศิริกุล  จันทมิา31. 10
  6540801333  นางสาวสกาวเดือน  ชนะทมุ32. 10
  6540801334  นางสาวสุชาดา  ค้าภา33. 10
  6540801335  นางสาวสุทธิดา  จันทร์ดา34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540801336  นางสาวสุภัค  ปิ่นยะกูล35. 10
  6540801337  นายสุรชัย  สายอภัย36. 10
  6540801338  นายอติพงษ์  เฟ่ืองฟู37. 10
  6540801339  นายอนชุา  จันทร์ผ่อง38. 10
  6540801340  นายอรรถภูมิ  โคตรจันทา39. 10
  6540801341  นางสาวอริสรา  มินะสิงห์40. 10
  6540801342  นางสาวอารยา  นามมะทา้ว41. 10
  6540801343  นายเอกนฤน  โชคลา42. 10
  6540801344  นางสาวพรสิน ี ศรีท้ามา43. 10
  6540801345  นางสาววนสันนัท ์ อุ่นแก้ว44. 10
  6540801346  นางสาวศิริกิติญา  คงกระพันธ์45. 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส้าเร็จการศึกษา,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 20:02  หน้า 11



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ศป.6502

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

	สาขาวิชา ดิจิทัลอาร์ต
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540602101  นางสาวขนษิฐา  บุญเครือบ1. 10
  6540602102  นายเขมนนัท ์ พลยะมาตย์2. 10
  6540602103  นายจักรภัทร  สาส่ัน3. 10
  6540602104  นายจีรวัฒน ์ มากสกุล4. 10
  6540602105  นายเจษฎา  แสนใจวุฒิ5. 10
  6540602106  นายชลธิต  จ้าปาพันธ์6. 10
  6540602107  นางสาวญาณิศา  ชัยวงค์7. 10
  6540602108  นายณัฐกิต  ทมิะเณ8. 10
  6540602109  นายธนาธิป  สายค้าพล9. 10
  6540602110  นางสาวธัญวลัย  สิบแอง10. 10
  6540602111  นายนฤชัย  บุดสี11. 10
  6540602112  นายนวพล  ภูบาลช่ืน12. 10
  6540602113  นางสาวบัณฑิตา  สุวรรณเพ็ง13. 10
  6540602114  นายปรเมษฐ์  โยทมุ14. 10
  6540602115  นางสาวปริชาติ  กวางทอง15. 10
  6540602116  นายปริญญา  ชาลีมาตย์16. 10
  6540602117  นางสาวปานไพลิน  ใจยา17. 10
  6540602118  นางสาวเปมิกา  บัลลังค์18. 10
  6540602119  นางสาวพรรณปพร  นราศรี19. 10
  6540602120  นายพันธุ์ชัช  ลึกลับพนาวัล์20. 10
  6540602121  นายมงคลวิทย์  ศรีบัวลอย21. 10
  6540602122  นายมงคลศิลป์  ศรีบัวลอย22. 10
  6540602123  นายวัธวีกานต์  ภาศรี23. 10
  6540602124  นางสาวศิรภัสส์  บัวระภา24. 10
  6540602125  นายสุริยะ  จันทดุม25. 10
  6540602126  นายอดิศักดิ์  ทองปั้น26. 10
  6540602127  นางสาวอรไท  หสัโร27. 10
  6540602128  นางสาวอัครมณี  บุดดา28. 10
  6540602129  นายอารักษ์  วันดี29. 10
  6540602130  นายธีรภัทร  ลุนละวงษ์30. 10
  6540602131  นางสาววันวิสา  วงศ์นาม31. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ
หมายเหตุ

10:ปกติ,11:รักษาสภาพนกัศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ใหพั้กการเรียน,40:ส้าเร็จการศึกษา,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 20:02  หน้า 12



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ศป.6501

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

	สาขาวิชา ทัศนศิลป์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540601101  นายจิรวัฒน ์ พระไตรยะ1. 10
  6540601102  นางสาวจิระรัตน ์ ทองดี2. 10
  6540601103  นางสาวนริศรา  ใจบุญ3. 10
  6540601104  นายปกป้อง  ค้าภู4. 10
  6540601105  นางสาวพัชรดา  ทองอ่อน5. 10
  6540601107  นายปฏิวัติ  พาค้า6. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส้าเร็จการศึกษา,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 20:02  หน้า 13



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ศป.6503

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

	สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540603101  นายกิตติพล  สุนทร1. 10
  6540603102  นางสาวกุลณัฐ  ชินพลทราย2. 10
  6540603103  นางสาวจิตรานรัุกษ์  มังครุดร3. 10
  6540603104  นายต้นตระการ   ิชิณวงศ์4. 10
  6540603105  นายธนพล  แก้วสวัสดิ์5. 10
  6540603107  นายปฏิภาณ  มูลพงษ์6. 10
  6540603108  นางสาวสุรัตนาวี  วรนาม7. 10
  6540603109  นายกฤษภิญโญ  วงษ์เหย่ง8. 10

หมายเหตุ
10:ปกต,ิ11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา,13:ลาพัก
การเรียน,14:ให้พักการเรียน,40:ส้าเร็จการศึกษา,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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