
รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ว.6502

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา เคมีประยุกต์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540286101  นางสาวชลธิชา  ศรีมาจันทร์1. 10
  6540286102  นางสาวน ้าทพิย์  อรัญชัย2. 10
  6540286103  นางสาวบุษบาบัณ  บุญแสนแผน3. 10
  6540286104  นางสาววนดิา  วงษ์ลา4. 10
  6540286105  นางสาววรนชุ  แก้วกัณหา5. 10
  6540286106  นางสาววรวลัญช์  อุไพพร6. 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 1



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ว.6503

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540284101  นายปิยะพงษ์  งามญาติ1. 10
  6540284102  นางสาวพรนภา  โสภาศิลป์2. 10
  6540284103  นางสาวมุกธิดา  ศรีบัวรินทร์3. 10
  6540284104  นางสาววชิราภรณ์  สิงหจ้์าเริญ4. 10
  6540284105  นางสาวศศิธร  ไชยจงมี5. 10
  6540284106  นางสาวอนญัพร  วัฒนะ6. 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 2



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ว.6505

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540259102  นายธนรัฃต์  เหล่ือมหม่ืนไวย1. 10
  6540259103  นายพิชัยยุทธ  กองโคตร2. 10
  6540259104  นายพีระพงษ์  ผิวกลม3. 10
  6540259105  นายภัทรพงษ์  ป่าสะดง4. 10
  6540259106  นายภีรพงษ์  ชนะหาญ5. 10
  6540259107  นายภูมินทร์  จันทร์ยีม6. 10
  6540259108  นางสาววัลลภา  ศรีบุรินทร์7. 10
  6540259109  นายวีระพล  เหล่ือมเภา8. 10
  6540259111  นายอณัธพงษ์  แสงคง9. 10
  6540259112  นายอัณณพ  ชายศรี10. 10
  6540259113  นายอานสั  บงแก้ว11. 10
  6540259114  นายอิงควัฒน ์ คงใจม่ัน12. 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 3



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ว.6506T

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6560259101  นายกฤษณะ  ตันติพงษ์1. 10
  6560259102  นายพลวัต  กุลนะ2. 10
  6560259103  นายพิชญุตม์  มาตเมือง3. 10
  6560259104  นายศุภชัย  ชาบัณฑิต4. 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 4



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ว.6509

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540285102  นางสาวมิลญดา  จันทร์สว่าง1. 10
  6540285103  นางสาวสุกัญญา  มาเวียง2. 10
  6540285104  นางสาวสุปราณี  หนิด้า3. 10
  6540285105  นายอภิเชษฐ์  ฮาดนลิ4. 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 5



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ว.6504

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540248101  นางสาวกนกภรณ์  สีขาว1. 10
  6540248102  นายกมล  แก่นเพชร2. 10
  6540248103  นายกิตติพงษ์  บรรพลา3. 10
  6540248104  นายกิตติภูมิ  บัวเสนา4. 10
  6540248105  นายกิติพงษ์  ผิวศิริ5. 10
  6540248106  นายเกื อกูล  กาวน6. 10
  6540248107  นายจักรภัทร  ปันพรมราช7. 10
  6540248108  นายจักริน  เมืององ8. 10
  6540248109  นายจิรวัฒน ์ สุนาค้า9. 10
  6540248110  นายจิรายุทธ์  ตั งจิตร์10. 10
  6540248111  นายชนพัฒน ์ วังค้า11. 10
  6540248112  นายชวาลโชติ  ค้าดี12. 10
  6540248113  นายณภัทร  พลหอม13. 10
  6540248114  นายณัฏฐชัย  พลอยพุ่ม14. 10
  6540248115  นายณัฐวุฒิ  ภาษี15. 10
  6540248116  นายณัฐวุฒิ  รัตนรินทร์16. 10
  6540248117  นายทรงพล  สังข์เจริญ17. 10
  6540248118  นายทวิพัฒน ์ ไชยศรีฮาด18. 10
  6540248119  นายธนกฤต  อินทสุทธิ์19. 10
  6540248120  นายธีระพงษ์  จุลาบุตรดี20. 10
  6540248121  นายนนทวัฒน ์ จันทะวัน21. 10
  6540248122  นายนทัภพ  ศรีภักดี22. 10
  6540248123  นายนนัทธัราวุฒิ  เสมอบุญ23. 10
  6540248125  นายปกรณ์เกียรติ  ไชยปะ24. 10
  6540248126  นายปรัตถกร  วิศัลย์พิทยากร25. 10
  6540248127  นายพงศ์พิสุทธิ์  ประทมุชัย26. 10
  6540248128  นายพงสธร  ปองไป27. 10
  6540248129  นายพัชรพงศ์  แสนแก้ว28. 10
  6540248130  นายภาณุวัฒน ์ พลซา29. 10
  6540248131  นายรังสรรค์  วรรณมูล30. 10
  6540248132  นายรัชชานนท ์ สรีเมือง31. 10
  6540248133  นายวงศกร  แสงชมภู32. 10
  6540248134  นายวัชระ  เทพอินทร์33. 10
  6540248135  นายวัฒนเวคิน  ไชยคีนี34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540248136  นายศรยุทธ์  สุนเสียง35. 10
  6540248137  นายศราวุธ  กฏมัจฉา36. 10
  6540248138  นายสหรัฐ  กองแก้ว37. 10
  6540248139  นายสิทธิโชค  ทองค้าพงษ์38. 10
  6540248140  นายสุรสิทธิ์  พิมสีดา39. 10
  6540248141  นายอนนัต์สิทธิ์  สุทธิสอน40. 10
  6540248142  นายอนชิุต  เหลืองทอง41. 10
  6540248143  นายอนทุนิ  เลิศจิตอารี42. 10
  6540248144  นายอภินทัธ์  พิมพ์โคตร43. 10
  6540248145  นางสาวอัญชนา  กองมณี44. 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 6



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ว.6511

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540283101  นายกิตติศักดิ์  มาลาแสง1. 10
  6540283102  นายเขมณัฐ  คุ้มเขว้า2. 10
  6540283103  นางสาวจันทมิา  วิปัสสา3. 10
  6540283104  นายจิรพงศ์  โลหติยา4. 10
  6540283105  นายจีรศักดิ์  ไชยสิทธิ์5. 10
  6540283106  นายเจษฎา  พรมเลสสุนทร6. 10
  6540283107  นายเจษฎาภรณ์  สุโพธิ์7. 10
  6540283108  นายญาณภัทร  ดอนมะลา8. 10
  6540283109  นายณภัทร  ม่ันคง9. 10
  6540283110  นายณัฐชนน  สิริวิศิฎฐกุล10. 10
  6540283111  นายต้นน ้า  สุขปื้อ11. 10
  6540283112  นายธนพล  บุญยะกลม12. 10
  6540283113  นายธนาคาร  กัณเรศ13. 10
  6540283114  นายธีรภัทร  โภคานติย์14. 10
  6540283115  นายนฐัชยา  จันทร์มูลตรี15. 10
  6540283116  นายปฎิพนธ์  ปัจจัง16. 10
  6540283117  นายพงศ์นรินทร์  จันดาศรี17. 10
  6540283118  นางสาวพิยดา  อุทยัดา18. 10
  6540283119  นายพีลพล  เต๊ะชัน19. 10
  6540283120  นายภัทรกร  โคตรตาแสง20. 10
  6540283121  นายภูมิรพี  มัสสุตรี21. 10
  6540283122  นางสาวมณีรัตน ์ ซ้ายสุข22. 10
  6540283123  นางสาวเยาวดี  เพียค้า23. 10
  6540283124  นายรัฐภูมิ  ทองอาจ24. 10
  6540283125  นายวรพล  ลูกโม25. 10
  6540283126  นายวัชระพล  ช้านาญ26. 10
  6540283127  นายสกล  พุ่มมะลิ27. 10
  6540283128  นายสหรัฐ  วงศ์เอนก28. 10
  6540283129  นายสุทธิศักดิ์  โยชสุวรรณ์29. 10
  6540283130  นายอธิป  พิมพ์ดี30. 10
  6540283131  นายอธิวัฒน ์ ทศิอาจ31. 10
  6540283132  นายอนพุล  แฝงทรัพย์32. 10
  6540283133  นายอภิสิทธิ์  ประสมทรัพย์33. 10
  6540283134  นายเอกไทย  สกุลปัน34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540283135  นายเอกบรุุษ  ขัติสอน35. 10
  6540283136  นายเอกสิทธิ์  จันทนาม36. 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 7



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ว.6512

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540283201  นายกฤษณพงศ์  นสัิยตรง1. 10
  6540283202  นายไกรสิทธิ  ทวิตชาติ2. 10
  6540283203  นายจักรินทร์  ประตาทะกัง3. 10
  6540283204  นายจิรโชติ  คณะแก้ว4. 10
  6540283205  นายจิราพัชร  โสดาโคตร5. 10
  6540283206  นายจีระพัฒน ์ ตาดภูเขียว6. 10
  6540283207  นายเจษฎา  แสงส่อง7. 10
  6540283208  นายชนภัทท ์ รุจิรานพุงศ์8. 10
  6540283209  นางสาวฐิติพร  เทนิไพร9. 10
  6540283210  นายณัฏฐกิตติ์  ช่วยปุ้ง10. 10
  6540283211  นายณัฐวัฒน ์ สุวะรัตน์11. 10
  6540283212  นายธนพล  นลิโอโล12. 10
  6540283213  นายธนวัฒน ์ มณีแผลงทวีชัย13. 10
  6540283214  นายธรรมรัตน ์ อ่วมเจริญ14. 10
  6540283215  นายธีรวุฒิ  ก้าเนดิจันทร์15. 10
  6540283216  นางสาวบุญญาพร  แซ่เหล้า16. 10
  6540283217  นางสาวปิยธิดา  พุทธมาตย์17. 10
  6540283218  นายพิพัฒนชัย  แคว้นนอ้ย18. 10
  6540283219  นายพีรพัฒน ์ วงชัยยา19. 10
  6540283220  นายไพศาล  ปัดเสน20. 10
  6540283221  นายภัทรพงศ์  อันทะสีดา21. 10
  6540283222  นายภูวสิทธิ์  ภูพวก22. 10
  6540283223  นางสาวเมค์ฆินนัท ์ ล้่าดี23. 10
  6540283224  นายรพีพัฒน ์ ไตรรัตน์24. 10
  6540283225  นางสาวริญลณี  เวียงเงิน25. 10
  6540283226  นายวรรณลภย์  รุ่งสว่าง26. 10
  6540283227  นายวายุภักดิ์  ตันทอง27. 10
  6540283228  นางสาวสมปรารถนา  มุลทากุล28. 10
  6540283229  นายสิทธิศักดิ์  ลังไธสง29. 10
  6540283230  นายสุภกร  เตมาชิก30. 10
  6540283231  นายอธิราช  ศรีบัวรินทร์31. 10
  6540283232  นายอนวัิฒน ์ ไทยขัน32. 10
  6540283233  นายอภิวุฒิ  บุญทองแพง33. 10
  6540283234  นายอภิสิทธิ์  เวทย์จรัส34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540283235  นายวุฒิไกร  ไชยวรรณ35. 10
  6540283236  นางสาวนนันภัทร  กุลเทยีนประดิษฐ์36. 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 8



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ว.6501

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา คณิตศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540270101  นางสาวกมลลักษณ์  ค้าศรี1. 10
  6540270102  นางสาวกวินธิดา  มูลทาประดิษฐ์2. 10
  6540270103  นางสาวจิตรทวิา  มีแสวง3. 10
  6540270104  นางสาวจิรวรรณ  จันทพล4. 10
  6540270105  นางสาวชนดิา  เวียงแก5. 10
  6540270106  นางสาวนริศรา  สาริยา6. 10
  6540270107  นางสาวนพัิทธ์ติยา  ศรีจันทร์แก้ว7. 10
  6540270108  นางสาวพิมพ์ผกา  สิงหแ์ก้ว8. 10
  6540270109  นางสาวพิยดา  ใยแก้ว9. 10
  6540270110  นางสาวภัครดา  นลิแก้ว10. 10
  6540270111  นางสาวมณีรัตน ์ สุขชาติ11. 10
  6540270112  นางสาวลภัสรดา  พลเทพ12. 10
  6540270113  นางสาวสุมิตรา  เครือนาค13. 10
  6540270115  นางสาวศศิธร  อุปถัมภ์14. 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 9



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ว.6510

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา สัตวศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540266101  นายกฤตถัค  ชุมนอ้ย1. 10
  6540266102  นางสาวกันติชา  ชัยบุตร2. 10
  6540266103  นางสาวทพิานนั  ชัยฤทธิ์3. 10
  6540266104  นายนพพิพัฒน ์ ศิริมา4. 10
  6540266105  นายนฏัฐดนยั  เขียนชานาจ5. 10
  6540266106  นายนนัทวัตร  บุญสะอาด6. 10
  6540266108  นางสาววรีรัตน ์ เพชรจันทร์ธเนศ7. 10
  6540266109  นางสาวศศิธร  สอนม่ัน8. 10
  6540266110  นายศักดิ์สิทธิ์  ผิวศิริ9. 10
  6540266111  นางสาวหฏัฐะการ  กลมประโคน10. 10
  6540266112  นายอลังการ  ยิ มยันยงค์11. 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 10



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ว.6507

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540250101  นางสาวกนกพร  รัตนในโกมล1. 10
  6540250102  นายก้องภพ  แสนนาม2. 10
  6540250103  นางสาวคัทลียา  สอนพรม3. 10
  6540250104  นางสาวชลดา  พวงแก้ว4. 10
  6540250105  นายชิณบัญชร  สมณา5. 10
  6540250106  นายณภัทร  ศรีทรงเมือง6. 10
  6540250107  นายณัฐนนท ์ อุดชาชน7. 10
  6540250108  นางสาวธิดารัตน ์ วันทองสุข8. 10
  6540250109  นายธีรพรรณ  แววศรี9. 10
  6540250110  นายนนัทวุฒิ  ขวาซุย10. 10
  6540250111  นายปริญญา  ดวงทา11. 10
  6540250112  นางสาวปัทมพร  ศิริเงินยวง12. 10
  6540250113  นางสาวเพียงขวัญ  ย่องวังปลา13. 10
  6540250114  นายภูริพัฒน ์ ชมภูโคตร14. 10
  6540250115  นางสาวเมธาภรณ์  ผดุงโกเม็ด15. 10
  6540250116  นางสาวเมธาวดี  อาษาราช16. 10
  6540250117  นายรัชต  วิจิตรเจริญ17. 10
  6540250118  นายวัชชิระ  ดวงสิมมา18. 10
  6540250119  นางสาววิยะดา  จ้าปาอ่วม19. 10
  6540250120  นายวิราช  มาตย์นอก20. 10
  6540250121  นางสาวศรีนดัดา  ไชยสุข21. 10
  6540250122  นางสาวศิริวรรณ  ทองวรรณ22. 10
  6540250123  นายศุภกร  แพงพุย23. 10
  6540250124  นางสาวสาวิณีย์  หลอดกระโทก24. 10
  6540250125  นางสาวสุภรัตน ์ พลดาหาร25. 10
  6540250126  นางสาวสุภาวดี  ค้าสมบัติ26. 10
  6540250127  นายสุรกานต์  กามล27. 10
  6540250128  นางสาวอรอุมา  วรรณลี28. 10
  6540250129  นางสาวอริสา  เกยสุวรรณ29. 10
  6540250130  นางสาวอัจฉราพร  บังสา30. 10
  6540250131  นางสาววรินทรา  แป้นวงศ์31. 10
  6540250132  นางสาวกิตติยารัตน ์ เคนบ้านเป้า32. 10
  6540250133  นายพัทธพล  นนัทะนา33. 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 11



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ว.6508

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6540289101  นางสาวกชกร  จ้าปาม่วง1. 10
  6540289102  นางสาวกรรณิการ์  พรมดี2. 10
  6540289103  นางสาวจันจิรา  เจริญทรัพย์3. 10
  6540289104  นายเฉลิมขวัญ  ด้าข้า4. 10
  6540289105  นางสาวชณิดา  โยธากุล5. 10
  6540289106  นายธนากร  ผิวใส6. 10
  6540289107  นายธนากรณ์  ขะพินจิ7. 10
  6540289108  นางสาวธัญรักษ์  บุตรวิไล8. 10
  6540289109  นางสาวนรีนชุ  พุทโธทา9. 10
  6540289110  นางสาวปิ่นจันทร์  ชูชัย10. 10
  6540289111  นางสาวปิยธิดา  ศรีบุรินทร์11. 10
  6540289112  นางสาวภัททยิา  แนวสุภาพ12. 10
  6540289113  นางสาวภัสราภรณ์  ปานใจนาม13. 10
  6540289114  นายรุ่งอรุณ  ประเสริฐ14. 10
  6540289116  นางสาววลินดา  ชลิตชโนดม15. 10
  6540289117  นางสาวศุภวรรณ  ผิวนวน16. 10
  6540289118  นางสาวสุดาพร  เชื อบุญมี17. 10
  6540289119  นายอดิศักดิ์  ชาลี18. 10
  6540289120  นายอภิชาติ  หารินไสล19. 10
  6540289121  นางสาวอารยา  เคหงั20. 10
  6540289122  นางสาวเอวิกา  ขวัญชอบ21. 10
  6540289123  นางสาวพฤทธิดา  อ่อนใจ22. 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 12



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ส.6501

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6541201101  นางสาวกนกวรรณ  อ่ึงหนองบัว1. 10
  6541201102  นางสาวกิตติญา  รามฤทธิ์2. 10
  6541201103  นางสาวแก้วตา  ยอดกันทา3. 10
  6541201104  นางสาวคณิศร  พิมแจ้ง4. 10
  6541201105  นางสาวชนม์ชนก  ศรีบุรินทร์5. 10
  6541201106  นางสาวชลธิชา  การถ6. 10
  6541201107  นางสาวณวพร  ก้านพลูกลาง7. 10
  6541201108  นางสาวณัฐกมล  แพทย์ไชโย8. 10
  6541201109  นางสาวณัฐริกา  บัวระภา9. 10
  6541201110  นายณัฐวุฒิ  โคตรทมุ10. 10
  6541201111  นางสาวทาริกา  เหล่าบัวดี11. 10
  6541201112  นางสาวธัญญา  รูปยิ ม12. 10
  6541201113  นางสาวนวรัตน ์ จิตรเสง่ียม13. 10
  6541201114  นางสาวนติยา  ประเสริฐสุข14. 10
  6541201115  นางสาวบัณฑิตา  ไชยสงค์15. 10
  6541201116  นางสาวปวีณา  พิลาวัน16. 10
  6541201117  นางสาวปิยดา  รองศักดิ์17. 10
  6541201118  นายพีระวิทย์  บัวบานบุตร18. 10
  6541201119  นางสาวเพ็ญประภา  สารวงษ์19. 10
  6541201120  นางสาววรนชุ  จ้าปานลิ20. 10
  6541201121  นางสาววราภรณ์  นามวงษา21. 10
  6541201122  นางสาววิกานดา  ฤทธิศักดิ์22. 10
  6541201123  นางสาวศิริกร  วิจันทร์23. 10
  6541201124  นางสาวศิริพร  แอแดง24. 10
  6541201125  นางสาวสาวิน ี วังคีรี25. 10
  6541201126  นางสาวสุกัญญา  โพธิ์พูล26. 10
  6541201127  นางสาวสุนติา  โฮมนา27. 10
  6541201128  นางสาวสุรัชฎา  ไชยศรีทา28. 10
  6541201129  นางสาวอภิญญา  ลีกระจ่าง29. 10
  6541201130  นายอภิวัฒน ์ แสงรุ่ง30. 10
  6541201131  นางสาวอมรรัตน ์ สมศรี31. 10
  6541201132  นางสาวอรัญญา  ค้าผาเคน32. 10
  6541201133  นางสาวอัญชลี  แสนค้า33. 10
  6541201134  นางสาวชลลดา  เหล่าวงษา34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6541201135  นางสาววราภรณ์  เหล่าวงษา35. 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 13



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  ส.6502

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6541201201  นางสาวกิตติกานต์  สาศรีรัตน์1. 10
  6541201202  นางสาวกิตติยา  ลุนะหา2. 10
  6541201203  นายไกรวิน  วรรณไชย3. 10
  6541201204  นางสาวจิฬาภรณ์  ศรีบุรินทร์4. 10
  6541201205  นางสาวชรินรัตน ์ ริพา5. 10
  6541201206  นางสาวฐิติรัตน ์ บุญสร้อย6. 10
  6541201207  นางสาวณัฎฌา  สิงหา7. 10
  6541201208  นางสาวณัฐธิดา  ปิ่นค้า8. 10
  6541201209  นายณัฐวัตร  หมู่โสภิญ9. 10
  6541201210  นางสาวดุสิตา  รวยป้อม10. 10
  6541201211  นางสาวธนชัพร  วิชัด11. 10
  6541201212  นายนลธวัช  ศรีภูธร12. 10
  6541201213  นางสาวนนัณภัทร  วงษ์ชมภู13. 10
  6541201214  นางสาวนศิารัตน ์ จันทะรักษ์14. 10
  6541201215  นางสาวปรียดา  ยศมงคล15. 10
  6541201216  นางสาวปวีณา  ฤทธิ์อิน16. 10
  6541201217  นายปุญญพัฒน ์ ขวัญพรม17. 10
  6541201218  นางสาวเพ็ญนภา  โสประดิษฐ18. 10
  6541201219  นางสาวมุธิตา  ศรีภูทอง19. 10
  6541201220  นางสาววรรณษา  ศรีกล่อม20. 10
  6541201221  นางสาววริศรา  แสงอุบล21. 10
  6541201222  นางสาววิชุดา  อินปัญญา22. 10
  6541201223  นางสาวศิรินธร  บุดดาซุย23. 10
  6541201224  นางสาวศุภิสรา  บุตรโคตร24. 10
  6541201225  นางสาวสิรินภา  สีขาว25. 10
  6541201226  นางสาวสุธิมา  ดอนชาลี26. 10
  6541201227  นางสาวสุภาวดี  วิชิตสูงเนนิ27. 10
  6541201228  นางสาวอธิพร  ทองดี28. 10
  6541201229  นางสาวอภิญญา  สีหะ29. 10
  6541201230  นางสาวอมรรัตน ์ เจริญสุข30. 10
  6541201231  นางสาวอรทยั  เปรมประยูร31. 10
  6541201232  นางสาวอริสา  วงค์อนนัต์32. 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 14


