
รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  กศ.น.6501

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี กศ.พ.
หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	สาขาวิชา นิติศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6530501101  นายกันตพงศ์  กิตติกมลพันธุ์1. 10
  6530501102  นายกาญจนป์วีร์  สนสุรัตน์2. 10
  6530501103  นายจารุวัฒน ์ โกศรีวงค์3. 10
  6530501104  นางสาวชนนกิาร์  อัศาภูมิ4. 10
  6530501105  นายชานนท ์ เวียงสิมา5. 10
  6530501106  สิบต ารวจเอกธนากร  สอนสุภาพ6. 10
  6530501107  นายนฤเดช  เจดีย์7. 10
  6530501108  สิบต ารวจตรีรัตติโชค  วังคีรี8. 10
  6530501109  สิบต ารวจตรีวัชรากร  ค าสระคู9. 10
  6530501110  นายวัชรากร  บุญประเสริฐ10. 10
  6530501111  นายวัชรินทร์  ศรีหาบุตร11. 10
  6530501112  สิบตรีหญิงศุภาพิชญ์  ไพศาล12. 10
  6530501113  สิบต ารวจตรีอธิคม  เปล่ียนไชยสงค์13. 10
  6530501114  นายอภินนัท ์ บุญชูรัตนภาพ14. 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 ) 20/05/65 16:10  หน้า 1



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  กศ.น.6502T

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี กศ.พ.
หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	สาขาวิชา นิติศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 1/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6550501201  นายณรงค์  คงเชียงซา1. 10
  6550501202  นายต่อลาภ  ผิวชะอุ่ม2. 10
  6550501203  สิบต ารวจตรีวศิน  เพียกุนา3. 10
  6550501204  สิบต ารวจตรีวิรัตน ์ ใคร่นุน่สิงห์4. 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 ) 20/05/65 16:10  หน้า 2



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  กศ.น.6503T

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี กศ.พ.
หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	สาขาวิชา นิติศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6550501101  สิบต ารวจตรีชุติพนธ์  ตะไก่แก้ว1. 10
  6550501102  นายธนวัฒน ์ ยอดพันธ์2. 10
  6550501103  นายธีรวัฒน ์ พันยา3. 10
  6550501104  สิบต ารวจตรีบุลากร  มีบุญล  า4. 10
  6550501105  นายประตินนัท ์ โสประดับ5. 10
  6550501106  นายปราชนา  นามโคตร6. 10
  6550501107  นายยุทธพล  ศรีพล7. 10
  6550501108  นายสยมภู  จวบสุข8. 10
  6550501109  สิบต ารวจตรีอลงกรณ์  จันทะมล9. 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 ) 20/05/65 16:10  หน้า 3



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2565  รุ่น  65  หมู่เรียน  กศ.ร.6501

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี กศ.พ.
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 3/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6530801101  นายณัฐวุฒิ  มาลีสา1. 10
  6530801102  นายธนงเดช  สมณะ2. 10
  6530801103  นางสาวเนตรสกาว  พิมที3. 10
  6530801104  นายปฏิพัทธ์  สอนสุภาพ4. 10
  6530801105  นางสาวปวีณา  คุณนาอ่อน5. 10
  6530801106  นายภัคภูมินทร์  สอนอ่อน6. 10
  6530801107  นางสาวมณีรัตน ์ โสประดิษฐ7. 10
  6530801108  สิบโทยอดฟ้า  บูรณ์โภคา8. 10
  6530801109  นางสาวรินรดา  ภูลายดอก9. 10
  6530801110  นายวีระพงษ์  มุลทากุล10. 10
  6530801111  นางสาวสุมณฑา  ตาสี11. 10
  6530801112  นางสาวอมินตรา  ธิตะปัน12. 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 ) 20/05/65 16:10  หน้า 4


