
รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  บ.6506

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

	สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540708101  นางสาวกรกนก  นนทสาร1. 10
  6540708102  นางสาวกัญญาณัฐ  กินรี2. 10
  6540708103  นางสาวเกศิน ี ยาตรา3. 10
  6540708104  นางสาวเขมิกา  ช่างตี4. 10
  6540708105  นางสาวจอมขวัญ  ศรีรักษ์5. 10
  6540708106  นางสาวจาฬุพัฒน ์ เพชรเลิศ6. 10
  6540708107  นางสาวจิราธิป  เอ้ือเฟ้ือ7. 10
  6540708108  นางสาวชนญัชิดา  นนัทะชาติ8. 10
  6540708109  นางสาวชนษิฐา  จันทร์ประโคน9. 10
  6540708110  นายชัยกรณ์  ดีกระจ่าง10. 10
  6540708111  นางสาวฐิติยา  โจ่ซิว11. 10
  6540708112  นางสาวณัฐธิดา  โสกัณทตั12. 10
  6540708113  นายณัฐวุฒิ  ตองสูงเนนิ13. 10
  6540708114  นางสาวทพิย์มณี  สิทธิแสง14. 10
  6540708115  นายทฆีทศัน ์ ผานาค15. 10
  6540708116  นายธนบูรณ์  แพร่ศิริพุฒิพงศ์16. 10
  6540708117  นายธนบูลย์  เพียจันทร์17. 10
  6540708118  นางสาวธนพร  ด้วงค าจันทร์18. 10
  6540708119  นายธนภัทร  ใสงาม19. 10
  6540708120  นายธีระวัฒน ์ นารี20. 10
  6540708121  นางสาวนพรัตน ์ ตันม่ิง21. 10
  6540708122  นางสาวนภาพร  นชุจันทร์22. 10
  6540708123  นายนฤเบศร์  แสนนาใต้23. 10
  6540708124  นายนนัทธ์วัช  เพ็ชรพอด24. 10
  6540708125  นางสาวปนดัดา  จันทร์ค า25. 10
  6540708126  นางสาวประรัตชา  แสงส่อง26. 10
  6540708127  นายปริญญา  พลเพ่ิม27. 10
  6540708128  นางปัญญพัฒน ์ ทมุสงคราม28. 10
  6540708129  นางสาวปาริชาติ  ชัยเพ็ง29. 10
  6540708130  นางสาวปาริชาติ  ปานถนอม30. 10
  6540708131  นางสาวปิยฉัตร  ชุมแวงวาป1ี42990048217931. 10
  6540708132  นางสาวพนดิา  สมศรีจันทร์32. 10
  6540708133  นางสาวพรมณเฑียร  สอสุธรรม33. 10
  6540708134  นางสาวพัชรพร  คูณเมือง34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540708135  นางสาวพัชราภรณ์  ชัยชนะ35. 10
  6540708136  นายพีรัทร  พาลี36. 10
  6540708137  นายภัศกร  กรมทอง37. 10
  6540708138  นายภูริพัฒน ์ บวัทอง38. 10
  6540708139  นางสาวมณีรัตน ์ ต้นงอ39. 10
  6540708140  นางสาวมุธิตา  โกมาน40. 10
  6540708141  นายเมธาลักษ์  นสีิดา41. 10
  6540708142  นายระพี  บตุตะวงษ์42. 10
  6540708143  นางสาวลักษิกา  ถ่ินนคร43. 10
  6540708144  นางสาววรรณรดา  บญุญานาม44. 10
  6540708145  นางสาววรรณลักษณ์  แก้วมณี45. 10
  6540708146  นางสาววรรณิการ์  ศรีลาเรือง46. 10
  6540708147  นางสาววริศรา  รักงาน47. 10
  6540708148  นางสาวศิรประภา  ผาบสิมมา48. 10
  6540708149  นางสาวสริตา  ปราบเพชร49. 10
  6540708150  นายสิทธิพร  อุทาพร50. 10
  6540708151  นางสุจิตตรา  นามบญุมี51. 10
  6540708152  นางสาวสุนารี  ศรีทอง52. 10
  6540708153  นางสาวสุนศิา  แก้วดวงตา53. 10
  6540708154  นางสาวสุภัคสิน ี กันทะจักร54. 10
  6540708155  นางสาวสุภาพร  พอหล้า55. 10
  6540708156  นางสาวอรทยั  จันทะบรีุ56. 10
  6540708157  นางสาวศิริพร  อ่อนศิริ57. 10
  6540708158  นางสาวธนรรณภร  ตันซิน58. 10

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:ยกเลิกช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:03  หน้า 1



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  บ.6504

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

	สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540705101  นางสาวจารุวรรณ  นลิเกตุ1. 10
  6540705102  นางสาวจิรนนัท ์ จันพรมชู2. 10
  6540705103  นายณัฐพล  ทาปลัด3. 10
  6540705104  นายทวีชัย  ปฏิรูปา4. 10
  6540705105  นางสาวนฐัพร  แสนไชย5. 10
  6540705106  นางสาวปริยากร  ไชยเดช6. 10
  6540705107  นางสาวปริยาภัทร  โตเปี่ยม7. 10
  6540705108  นางสาวพรพรรณ  ชารัตน์8. 10
  6540705109  นายภูผาชล  สอนสุภาพ9. 10
  6540705110  นางสาวยุพา  สุพลทอง10. 10
  6540705111  นางสาวรุจิรา  ถ่ินสพุง11. 10
  6540705112  นายศักดิ์ชัย  ทมุนานอก12. 10
  6540705113  นางสาวสุชาดา  แลตรง13. 10
  6540705114  นางสาวสุภัสสร  ทองค า14. 10
  6540705115  นางสาวสุภาวดี  ศรีคุณ15. 10
  6540705116  นายสุรเดช  สุคงเจริญ16. 10
  6540705117  นายอดิเทพ  สิมมา17. 10
  6540705118  นางสาวอรอนงค์  มงคลเคหา18. 10
  6540705119  นางสาวอุไรวรรณ  อุปไชย19. 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:ยกเลิกช่ือซ้ า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:03  หน้า 2



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  บ.6505T

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

	สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6560705101  นายกฤษณะ  พันช่ืน1. 10
  6560705102  นางสาวชนณัญา  พิมิตร์2. 10
  6560705103  นายชลธี  สุขศรีงาม3. 10
  6560705104  นายณัฐกิตติ์  วงษ์พรม4. 10
  6560705105  นางสาวดวงพร  พิมคีรี5. 10
  6560705106  นายบวร  ชมพุฒ6. 10
  6560705107  นายปฎิภาณ  อัมพรัตน์7. 10
  6560705108  นางสาวปวันรัตน ์ โม้ภูเขียว8. 10
  6560705109  นางสาวปิยวรรณ  นาดี9. 10
  6560705110  นางสาวพรชิตา  ไกรสูรย์10. 10
  6560705111  นางสาวพรนติา  สายแก้ว11. 10
  6560705112  นางสาวพัฒนน์รี  พาลาศรี12. 10
  6560705113  นางสาวพัทธนนัท ์ ขัตติสร13. 10
  6560705114  นางสาวพิมมาดา  จันทรักษา14. 10
  6560705115  นางสาวภาวิน ี สังกรณีย์15. 10
  6560705116  นางสาวมณีรัตน ์ ศิริวงศ์16. 10
  6560705117  นายรุ่งชนะชัย  ราชวงษา17. 10
  6560705118  นางสาวศศิธร  ปฏิเสน18. 10
  6560705119  นางสาวศิริลักษณ์  วิชิต19. 10
  6560705120  นางสาวสิริกร  ทองหล่อ20. 10
  6560705121  นางสาวสุดารัตน ์ วรินทรา21. 10
  6560705122  นายอรรถพล  เพียวงษ์22. 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:ยกเลิกช่ือซ้ า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:03  หน้า 3



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ศ.6507

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

	สาขาวิชา การท่องเท่ียวและการโรงแรม
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540339101  นายจักรพันธุ์  สระสอง1. 10
  6540339102  นางสาวจันทมิา  พรรณการ2. 10
  6540339103  นางสาวจิดาภา  ธีระ3. 10
  6540339104  นางสาวชลดา  คุรุวาศรี4. 10
  6540339105  นางสาวธันย์ชนก  คลังเกตุ5. 10
  6540339106  นางสาวปนสัยา  แก้วผาบ6. 10
  6540339107  นางสาวปิยะธิดา  จันทะมี7. 10
  6540339108  นางสาวพักตร์เพียงเพ็ญ  เร่งสมบูรณ์สุข8. 10
  6540339109  นางสาวพุทธิดา  หงษ์ชุมแพ9. 10
  6540339110  นายภูริพัฒน ์ ช านิ10. 10
  6540339111  นางสาววริศรา  แก้วพิลา11. 10
  6540339112  นางสาวสุพรรษา  ใยมูล12. 10
  6540339113  นางสาวสุภัทรชา  เก่ียวพันธุ์13. 10
  6540339114  นางสาวสุภาษิณี  พรมวาศรี14. 10
  6540339115  นายอรรถพร  สุนาไตร15. 10
  6540339116  นางสาวอรอนงค์  แซ่โง้ว16. 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:ยกเลิกช่ือซ้ า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:03  หน้า 4



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  บ.6502

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

	สาขาวิชา การจัดการ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540707101  นางสาวกนษิฐา  วงษ์สุวรรณ์1. 10
  6540707102  นางสาวกรรณิกา  วัฒนะราช2. 10
  6540707103  นายกฤษติกานต์  ลีล้าน3. 10
  6540707104  นางสาวกิตติมา  หอมดวง4. 10
  6540707105  นางสาวกุลสตรี  คิดค านวน5. 10
  6540707106  นางสาวกนกพร  มณีศรี6. 10
  6540707107  นางสาวขวัญจิรา  จันโทศรี7. 10
  6540707108  นางสาวขวัญพจี  อัตชู8. 10
  6540707109  นางสาวขาว อันเหว่ย  บุตรแสนโฮม9. 10
  6540707110  นางสาวจตุพร  เค้พวง10. 10
  6540707111  นางสาวจันทมาศ  ทาอ่อน11. 10
  6540707112  นางสาวจารุวรรณ  มะลิ12. 10
  6540707114  นางสาวจุไรรัตน ์ ชูสกุล13. 10
  6540707115  นางสาวฉัตราพร  สุธรรมมา14. 10
  6540707116  นางสาวชุติพันธุ์  พลซา15. 10
  6540707117  นางสาวชุติมา  กัณหาวรรณ16. 10
  6540707118  นางสาวณัชณิชา  ศิริหล้า17. 10
  6540707119  นางสาวธมลวรรณ  จันโส18. 10
  6540707120  นางสาวธีราภรณ์  ก้อนวิมล19. 10
  6540707121  นางสาวนสัวนนัท ์ จันทมิา20. 10
  6540707122  นางสาวนภิาพร  นามวงษา21. 10
  6540707123  นางสาวนชุวรี  กุลศรี22. 10
  6540707124  นางสาวนตุประวีณ์  แสนใจวุฒิ23. 10
  6540707125  นางสาวบัณฑิตา  จันทะวงค์24. 10
  6540707126  นางสาวบุบผา  ปัดชา25. 10
  6540707127  นางสาวปียพร  แส่วภูเขียว26. 10
  6540707128  นางสาวพรชนก  เหมบุรุษ27. 10
  6540707129  นางสาวพรธิรา  เพ็ชร์ทอง28. 10
  6540707130  นางสาวพัชน ี แสงขาว29. 10
  6540707131  นางสาวภัทรนษิฐ์  เรืองศรี30. 10
  6540707132  นางสาวภัทรพร  โสประดิษฐ์31. 10
  6540707133  นางสาวภัทราพร  ค าบ้านฝาย32. 10
  6540707134  นางสาวมุฑิตา  สารวงษ์33. 10
  6540707135  นางสาวรจนา  ใจงาม34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540707136  นางสาววราพร  ทดัมาลี35. 10
  6540707137  นางสาววราภรณ์  สุพรมอินทร์36. 10
  6540707138  นางสาวสิรินทรา  ชาภักดี37. 10
  6540707139  นางสาวสุนนัธิน ี ภากุดเลาะ38. 10
  6540707140  นางสาวสุนศิา  สุคงเจริญ39. 10
  6540707141  นางสาวสุนสิา  วัฒนะ40. 10
  6540707143  นางสาวสุภาพร  อุบลชัย41. 10
  6540707144  นางสาวอภิญญา  ใจเขียว42. 10
  6540707145  นางสาวอรณิชา  เล็กสมทศิ43. 10
  6540707146  นางสาวอรปรียา  กันพนม44. 10
  6540707147  นางสาวอลิษา  จันทะประทมุ45. 10
  6540707148  นายจิรสิทธิ์  ชายศรี46. 10
  6540707149  นายชวกร  สุโขยะชัย47. 10
  6540707150  นายอรรคเดช  ค าสอน48. 10
  6540707151  นางสาวเสาวลักษณ์  นิม่นชุ49. 10

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:ยกเลิกช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:03  หน้า 5



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  บ.6503T

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

	สาขาวิชา การจัดการ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6560707101  นางสาวกนกนาถ  ทองวรรณ์1. 10
  6560707102  นางสาวกัญณรัตน ์ ก าวัน2. 10
  6560707103  นางสาวเกศสุดา  นชุยัตร3. 10
  6560707104  นางสาวชลดา  สารค าแปลง4. 10
  6560707105  นายณัฐพงศ์  พลซา5. 10
  6560707106  นางสาวธัญญารัตน ์ มีสุข6. 10
  6560707107  นางสาวธัญพร  พรหมศรีจันทร์7. 10
  6560707108  นางสาวประททัร์ษร  จุตตะโน8. 10
  6560707109  นางสาวปรียาภรณ์  มุราษี9. 10
  6560707110  นางสาวพรรพษา  แก้วดินเหนยีว10. 10
  6560707111  นางสาวพิมพ์ลัดดา  ศรีบุญ11. 10
  6560707112  นางสาววิรุญา  กันหา12. 10
  6560707113  นางสาวศศิกานต์  พระเกตุ13. 10
  6560707114  นางสาวศศิรัตน ์ ไชยคีนี14. 10
  6560707115  นางสาวสิริยากร  คุณกัณหา15. 10
  6560707116  นางสาวอภิสรา  ค าวิเศษ16. 10
  6560707117  นางสาวอัยดา  พันพา17. 10
  6560707118  นางสาวเกศริน  พรหมชุณท์18. 10
  6560707119  นางสาวบุณยานชุ  จันทร๋พาณิชย์19. 10
  6560707120  นางสาวจารุนนัท ์ แสนดา20. 10
  6560707121  นางสาวกานต์พิชชา  ลีนดาทรัพย์21. 10
  6560707122  นายเจษฎา  จันทนะชาติ22. 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:ยกเลิกช่ือซ้ า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:03  หน้า 6



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  บ.6501

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

	สาขาวิชา การตลาดดิจิทัล
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540704101  นางสาวกชกร  แก้วระหนั1. 10
  6540704102  นางสาวกรพิณ  เกตุสอนจิตร2. 10
  6540704103  นางสาวกัญญารัตน ์ พรมสีนวล3. 10
  6540704104  นางสาวชัชฎาธาร  ถาแก้ว4. 10
  6540704105  นายชินพัฒน ์ ต้นสิระ5. 10
  6540704106  นายณัฐพงศ์  สุพรมอินทร์6. 10
  6540704107  นายธีรภัทร  สุพรมอินทร์7. 10
  6540704108  นางสาวนฤทยั  งอกงาม8. 10
  6540704109  นางสาวปนดัดา  บงแก้ว9. 10
  6540704110  นางสาวปัญจรัตน ์ เมืองใหม่10. 10
  6540704111  นางสาวพนชันนัท ์ พรมมาอินทร์11. 10
  6540704112  นางสาวพนดิา  เบ้าทมุมา12. 10
  6540704113  นางสาวพรทวิา  ไสยันต์13. 10
  6540704114  นางสาวพรประภา  วาปิโย14. 10
  6540704115  นางสาวพลอยชมพู  สุพรมอินทร์15. 10
  6540704116  นางสาวพิมพ์มาดา  อินธิโคตร16. 10
  6540704117  นายภูมินทร์  ปัสสาวัฒทะนะ17. 10
  6540704118  นายราชวัง  ธัญญารักษ์18. 10
  6540704120  นางสาววาสนา  นกิรสุข19. 10
  6540704121  นางสาวสินนีารถ  ประสิทธิพันธ์20. 10
  6540704123  นางสาวสิรินยา  แถลงศรี21. 10
  6540704124  นางสาวอภิชญา  คุรุวาศรี22. 10
  6540704125  นางสาวอภิญา  เงางาม23. 10
  6540704126  นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญเรียน24. 10
  6540704127  นางสาวอัศดาวรรณ  ฉันทา25. 10
  6540704128  นางสาวปิยดา  สุจิมงคล26. 10
  6540704129  นางสาวจิราภรณ์  เชยชม27. 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:ยกเลิกช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:03  หน้า 7



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  นศ.6501

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

	สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6541002101  นายกิตติชัย  บุญผ้ึง1. 10
  6541002102  นายคมกริช  ศรีทองแท้2. 10
  6541002103  นางสาวจิรประภา  มูลพานชิย์3. 10
  6541002104  นายจิรภัทร  ตีกองซอม4. 10
  6541002105  นายเจษฎาภรณ์  เพ็งเพ็ชร5. 10
  6541002106  นางสาวฉันทพิชญา  อมรพงษ์พันธ์6. 10
  6541002107  นายเฉลิมเกียรติ  รอดสอาด7. 10
  6541002108  นายฐิติรัตน ์ บัวระภา8. 10
  6541002109  นายธนภัทร  สีทาสังข์9. 10
  6541002110  นายธนะสิทธิ์  โสภาจันทร์10. 10
  6541002111  นายนรบดินทร์  บัวระภา11. 10
  6541002112  นายปวีณ์กร  ศรุตญานนท์12. 10
  6541002113  นางสาวพรนภา  ชมภูสาร13. 10
  6541002114  นายพลวัตร  มูลวิจิตร14. 10
  6541002115  นางสาวพิมพิศา  ดีนลิ15. 10
  6541002116  นายพุฒิพงศ์  ต่อนอ้น16. 10
  6541002117  นายภัทรพล  เงินงาม17. 10
  6541002118  นางสาวภัทรวดี  ศรีทมุสุข18. 10
  6541002119  นายศิรวัฒน ์ อินทะบุญศรี19. 10
  6541002120  นายศุภสิทธิ์  อุทารัมย์20. 10
  6541002121  นายสุรเชษฐ์  เล็บขาว21. 10
  6541002122  นายอิทธิพล  ศรีอ าไพ22. 10
  6541002123  นายรัชชานนท ์ แสนจันทร์23. 10
  6541002124  นายธีรภัทร  แสนทอง24. 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:ยกเลิกช่ือซ้ า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:03  หน้า 8



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ศบ.6501

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

	สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540901101  นางสาวกฤษติญา  หลักบ้าน1. 10
  6540901102  นายกิตติภพ  ดอนอินทร์2. 10
  6540901103  นางสาววีนสั  แสนเหม็ทอง3. 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:ยกเลิกช่ือซ้ า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 24/05/65 20:03  หน้า 9



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  บช.6501

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

	สาขาวิชา การบัญชี
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6541301101  นางสาวกนกพร  บุญชิต1. 10
  6541301102  นางสาวกนกพร  เมฆมาบุญ2. 10
  6541301103  นางสาวกมลนทัธ์  แสงโสดา3. 10
  6541301104  นางสาวกัญญาพัชร  เทพพุทธา4. 10
  6541301105  นางสาวเกศรินทร์  วันทองสังข์5. 10
  6541301106  นายไกรวิทย์  กองแก้ว6. 10
  6541301107  นางสาวจิรภิญญา  นนัทะข้อ7. 10
  6541301108  นางสาวณัฐนชิา  สารพันธ์8. 10
  6541301109  นางสาวณัฐสุดา  ดานรัุกษ์9. 10
  6541301110  นางสาวดลยา  มาตเมือง10. 10
  6541301111  นางสาวทพิย์ตะวัลย์  ศรจันทร์11. 10
  6541301112  นางสาวธิติสุดา  มีแพง12. 10
  6541301113  นางสาวนงนชุ  ชมพูเทพ13. 10
  6541301114  นางสาวนชัชา  โสภารักษ์14. 10
  6541301115  นางสาวนฐัพร  โสภากุล15. 10
  6541301116  นางสาวนนัทธ์ิชา  เหมะพา16. 10
  6541301117  นางสาวนาฎนรินทร์  วงศ์ลา17. 10
  6541301119  นางสาวปนดัดา  จันทะปัดถา18. 10
  6541301120  นางสาวปรัชญา  เช้ือบุญจันทร์19. 10
  6541301121  นางสาวปวีณอร  สอนสุภาพ20. 10
  6541301122  นางสาวปวีณา  นนทะลัย21. 10
  6541301123  นางสาวปวีณา  อบมา22. 10
  6541301124  นายปัณณพัฒน ์ อินทรจันทร์23. 10
  6541301125  นายพงษ์ศกรณ์  อุทธบูรณ์24. 10
  6541301126  นางสาวพรรณธษา  สารมโน25. 10
  6541301127  นางสาวพัชรินทร์  แสงประชุม26. 10
  6541301128  นางสาวพัชลิดา  ช่วงหาญ27. 10
  6541301129  นางสาวภัทรธิดา  ไชยสิทธิ์28. 10
  6541301130  นางสาวรุ่งรวี  บาดะศรี29. 10
  6541301131  นางสาววรรณภา  จันดา30. 10
  6541301132  นางสาววรรณิษา  พิลาฤทธิ์31. 10
  6541301133  นางสาววรัญญา  ศรีประชัย32. 10
  6541301134  นางสาววราภรณ์  ฉากงาม33. 10
  6541301135  นางสาววัชราพร  ธรรมนอ้ย34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6541301136  นางสาววิชญาดา  ทองดี35. 10
  6541301137  นางสาวศศิประภา  นนทะภักดิ์36. 10
  6541301138  นายศุภกฤษ  ก ามาทอง37. 10
  6541301139  นางสาวสโรชา  งามเพ็ญ38. 10
  6541301140  นางสาวสาวิตรี  ศรีชมภู39. 10
  6541301141  นางสาวสุทธิดา  นนัตะวงศ์40. 10
  6541301142  นายสุทธิสิทธิ์  สีอ่วม41. 10
  6541301143  นางสาวเสาวลักษณ์  เกงชัยภูมิ42. 10
  6541301144  นายอนวัุฒน ์ เกิงชัย43. 10
  6541301145  นางสาวอรพินท ์ ปริุสังข์44. 10
  6541301146  นางสาวอรวรรณ  กองพัน45. 10
  6541301147  นางสาวอรอนงค์  จงจิตร46. 10
  6541301148  นางสาวอริสา  เขียวกระเบื้อง47. 10
  6541301149  นางสาวอาริสา  ค าแหงพล48. 10
  6541301150  นางสาวอ าพวา  วรรณพราหมณ์49. 10
  6541301151  นางสาวอ าไพ  วงเลิง50. 10
  6541301152  นางสาวอรอุมา  สังข์พิมพ์51. 10
  6541301153  นางสาวพรทวิา  ไสยันต์52. 10
  6541301154  นางสาวเกศศิน ี พิมพ์สอน53. 10
  6541301155  นางสาวจินตนา  ไตยน า54. 10
  6541301156  นางสาวณัฐพร  แฮดี55. 10
  6541301157  นางสาวชาลิสา  แก้วศิลา56. 10

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:ยกเลิกช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา
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รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  บช.6502T

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

	สาขาวิชา การบัญชี
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6561301101  นางสาวกนกพร  วังมา1. 10
  6561301102  นางสาวกมลลักษณ์  ศิริแข็ง2. 10
  6561301103  นางสาวกัณฐิกา  ค าแสน3. 10
  6561301104  นางสาวจริญญา  อุ่นค า4. 10
  6561301105  นางสาวจันทร์ฉาย  ยางสี5. 10
  6561301106  นางสาวจิตตราภรณ์  ศรีมงคล6. 10
  6561301107  นางสาวจิราภรณ์  วิงสันเทยีะ7. 10
  6561301108  นายณัฐพล  พงษ์สระพัง8. 10
  6561301109  นางสาวธิติดาภรณ์  นนทะการ9. 10
  6561301110  นางสาวนทัธ์ชนนั  จ าปาสิม10. 10
  6561301111  นางสาวน้ าทพิย์  เรือนค า11. 10
  6561301112  นางสาวปริมประภา  วรรณชัย12. 10
  6561301113  นางสาวปิยะฉัตร  ศรีจันทะ13. 10
  6561301114  นางสาวรัตนาภรณ์  บุญศรีภูมิ14. 10
  6561301115  นางสาววนดิา  โสประดิษฐ15. 10
  6561301116  นางสาววรางคณา  ทมุชะ16. 10
  6561301117  นางสาววิจิตรา  สังข์ทอง17. 10
  6561301118  นางสาวศรัณย์พร  ทองหล่อ18. 10
  6561301119  นางสาวศิริวรรณ  ประเสริฐพัตร์19. 10
  6561301120  นางสาวศุภาวรรณ  สิงทอง20. 10
  6561301121  นางสาวสว่างจิตร  ขาวสะอาด21. 10
  6561301122  นางสาวสายชล  กุศลมานติย์22. 10
  6561301123  นางสาวสุกัญญา  วงชมภู23. 10
  6561301124  นางสาวสุทธิตา  บุญกองสี24. 10
  6561301125  นางสาวสุนสิา  เรือนค า25. 10
  6561301126  นางสาวสุภาพร  บุตรปาน26. 10
  6561301127  นายสุริยา  แสงทอง27. 10
  6561301128  นางสาวอธัญญา  สีทะ28. 10
  6561301129  นางสาวอริษา  อ่อนวาด29. 10
  6561301130  นางสาวอริสา  ราชโยธา30. 10
  6561301131  นางสาวอัญธิกา  จ ารูญศิริ31. 10
  6561301132  นางสาวอารียา  ดวงเพ็ญมาตร32. 10
  6561301133  นางสาวอารียา  พุทธมาตย์33. 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:ยกเลิกช่ือซ้ า

สถานะนักศกึษา
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