
รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  วศ.6501

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6541101101  นายจิรายุ  สุวรรณสนธิ์1. 10
  6541101102  นางสาวจิราวรรณ  ใจเอ้ือ2. 10
  6541101103  นายชวัลวิทย์  แทนไธสง3. 10
  6541101104  นางสาวฐานดิตา  สาระค า4. 10
  6541101105  นายธนพนธ์  สุพรมอินทร์5. 10
  6541101106  นายนฐัวุฒิ  เย็นอก6. 10
  6541101107  นางสาวปณิตา  ภูมิศรี7. 10
  6541101108  นายพงศกร  สายแก้ว8. 10
  6541101109  นายพงษ์ณพัฒน ์ วิไลสอน9. 10
  6541101110  นางสาวภาวิณี  ศรีเชียงหวาง10. 10
  6541101111  นางสาวรินรดา  พุทธสิมมา11. 10
  6541101112  นางสาวศรสวรรค์  เป้าวงษ์12. 10
  6541101113  นางสาวสริตา  เสวิสิทธิ์13. 10
  6541101114  นายอัครเดช  ฦาชา14. 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 20:04  หน้า 1



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  วศ.6504

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6541103101  นายกฤษดา  มะลิถอด1. 10
  6541103102  นายกิตติโชค  ผลสุวรรณ์2. 10
  6541103103  นายชนะภูมิ  แสวงผล3. 10
  6541103104  นายเดชาวัต  แก้วเขียว4. 10
  6541103105  นายธนบดี  ปานสุวรรณ5. 10
  6541103106  นายธนพล  สอนสุภาพ6. 10
  6541103107  นายปฏิภาณ  ยะเสนา7. 10
  6541103108  นายปิยวัฒน ์ จินเจ้ิน8. 10
  6541103109  นายพันธกานต์  ศรีเจริญไพบูลย์9. 10
  6541103110  นายพิทยาธร  ปางชาติ10. 10
  6541103111  นายพิทกัษิณ  รูปเหล่ียม11. 10
  6541103112  นายภรัณยู  หม่ืนภักดี12. 10
  6541103113  นายภูดิศ  ผางมา13. 10
  6541103114  นายภูวดล  จันทมาตย์14. 10
  6541103115  นายรติกร  ตั้งใจดี15. 10
  6541103116  นางสาวรวิสรา  สายบุญจันทร์16. 10
  6541103117  นางสาววิมพ์วิภา  พรหมมาวัน17. 10
  6541103118  นายวีรชัย  พันมะแพทย์18. 10
  6541103119  นายอดิเทพ  จันทะมี19. 10
  6541103120  นายทนากร  เนธิบุตร20. 10
  6541103121  นายธนพล  ภาคภูมิ21. 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 20:04  หน้า 2



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

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2566

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6561103101  นายกนกพล  ศรีมงคล1. 10
  6561103102  นายไกรลาศ  เลิศสพุง2. 10
  6561103103  นายคมชาญ  สมีพวง3. 10
  6561103104  นายเจษฎากร  วันทอง4. 10
  6561103105  นายชุติพงษ์  พรมมาวรรณา5. 10
  6561103106  นางสาวชุติมา  ลักษณะวงค์6. 10
  6561103107  นายตะวัน  เย็นขัน7. 10
  6561103108  นายธวัชชัย  สุขปื้อ8. 10
  6561103109  นางสาวปภาวดี  ศรีหาภูธร9. 10
  6561103110  นางสาวพลอยประกาย  โยธาตรี10. 10
  6561103111  นางสาวเพชรรพี  ก้อนนอ้ย11. 10
  6561103112  นายภัทรพงษ์  ดวงแก้ว12. 10
  6561103113  นายภัทรพงษ์  ทองหม่ืนไวย13. 10
  6561103114  นายฤทธิรุจ  สงคราม14. 10
  6561103115  นายวิรวัฒน ์ แสนเหวิม15. 10
  6561103116  นายอลงกรณ์  กะสิบุตร16. 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 20:04  หน้า 3



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  วศ.6502

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	สาขาวิชา วิศวกรรมการออกแบบและผลิต
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6541102101  นางสาวกนกนภิา  จันปิตุ1. 10
  6541102102  นายคมกฤติ  สีเชียงสา2. 10
  6541102103  นายจิรวัฒน ์ ใจทน3. 10
  6541102104  นายฐิติกรณ์  ประนนท์4. 10
  6541102105  นายณัฐกิตติ์  พิมพา5. 10
  6541102106  นางสาวณัฐริกา  พิมคีรี6. 10
  6541102107  นายธนกร  วิชานนท์7. 10
  6541102108  นางสาวปวีณ์นชุ  ผางสา8. 10
  6541102109  นายพลเทพ  ศรีพรหม9. 10
  6541102110  นายภัทรชัย  แสนงาม10. 10
  6541102111  นายภูมิมรินทร์  จันมณีย์11. 10
  6541102112  นางสาวเมธิณี  วันทองสุข12. 10
  6541102113  นางสาวศัลยมน  ศรีมารัตน์13. 10
  6541102114  นายอนวัุช  วงษ์สามารถ14. 10
  6541102115  นายอภิสิทธิ์  กรรณลา15. 10
  6541102116  นางสาวอาธิตญา  สิงหส์ถิตย์16. 10
  6541102117  นางสาวเอริกา  ภู่ทอง17. 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 20:04  หน้า 4



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

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	สาขาวิชา วิศวกรรมการออกแบบและผลิต
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 1/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6561102101  นายชัยณรงค์  โป้บุญมา1. 10
  6561102102  นายธนภัทร์  ไชยโสดา2. 10
  6561102103  นายวิษณุพงศ์  หม่ืนระบน3. 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 20:04  หน้า 5



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  วศ.6506

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	สาขาวิชา วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6561104101  นายกิตินนัท ์ กุลวงษ์1. 10
  6561104102  นางสาวจิดาภา  แสนลูกทอง2. 10
  6561104103  นางสาวจิราภรณ์  ดวงโนแสน3. 10
  6561104104  นายจีระวัฒน ์ อุทธบูรณ์4. 10
  6561104105  นายญาณพัฒน ์ ทศันยิม5. 10
  6561104106  นายณัฐดนยั  ยามา6. 10
  6561104107  นายณัฐพล  โสภา7. 10
  6561104108  นายด ารงศักดิ์  เสวิสิทธิ์8. 10
  6561104109  นายธณัศพัทธ์  ไชยนนัทน์9. 10
  6561104110  นายธนานนท ์ เสวิสิทธิ์10. 10
  6561104111  นายนฤพาน  สมวัน11. 10
  6561104112  นางสาวนนัทน์ภัส  หลักม่วง12. 10
  6561104113  นางสาวนริชา  หมู่โสภิญ13. 10
  6561104114  นายปัฐณิกข์  พจนป์สิทธิ์14. 10
  6561104115  นายพศิน  จริญกุล15. 10
  6561104116  นางสาวพัชรินทร์  แซงราชา16. 10
  6561104117  นายภาณุเดช  ภูมิพัฒน์17. 10
  6561104118  นางสาวมัณฑิตา  สุนทราวิรัตน์18. 10
  6561104119  นางสาววรรณภา  ปร้องนอก19. 10
  6561104120  นางสาววรารัตน ์ พันสนทิ20. 10
  6561104121  นายวีรภัทร  ส่วยลี21. 10
  6561104122  นางสาวสุกัญญา  พรมชู22. 10
  6561104123  นางสาวอรปรียา  เพ็งนรินทร์23. 10
  6561104124  นายปวรรัชดล  ศรีบุญเรือง24. 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
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