
รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6618

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา ดนตรีศึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640104101  นายเกรียงศักดิ์  สูงชู1. 10
  6640104102  นายเจตนพัิทธ์  ดวงสา2. 10
  6640104103  นายชัยวัฒน ์ อุดอัด3. 10
  6640104104  นายณัชพล  ศรีบุรินทร์4. 10
  6640104105  นายธิติภูมิ  นามกอง5. 10
  6640104106  นายธีร์ดนยั  ปรีชามงคล6. 10
  6640104107  นายประพันธ์  สมวัน7. 10
  6640104108  นายพชรพล  เลิศคอนสาร8. 10
  6640104109  นายพลณรินทร์  สิงหท์องบุญ9. 10
  6640104110  นายภานพุงศ์  มาเร็ว10. 10
  6640104111  นายมนษิุนทร์  ถ่ินเขาชี11. 10
  6640104112  นางสาวเลิศนภากรณ์  ขามเรือง12. 10
  6640104113  นายวงศกร  แสวงหล้า13. 10
  6640104114  นายวทญัญู  เพียซ้าย14. 10
  6640104115  นางสาวศกลวรรณ  พรทพิย์15. 10
  6640104116  นายเศรษฐกร  พิมพ์รัตน์16. 10
  6640104117  นายเสฏฐวุฒิ  แถวบุญตา17. 10
  6640104118  นายอเล็กซ์ซันเดอร์  ไรยะเซน18. 10
  6640104119  นายเอกพล  บุญประคม19. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 1



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6619

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา นาฏศิลป์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640105101  นางสาวกนกนาฎ  ก ามาทอง1. 10
  6640105103  นางสาวกัญญาณัฐ  คุ้มเขว้า2. 10
  6640105104  นายกิตติพงษ์  เหลาธง3. 10
  6640105105  นางสาวกุลธิดา  พันธ์งาม4. 10
  6640105106  นางสาวจุฑารัตน ์ แสนสายเนตร5. 10
  6640105107  นายเจนณรงค์  บุญลอด6. 10
  6640105108  นายชวลิต  แดงภูเขียว7. 10
  6640105109  นางสาวธีราพร  ไกรอ่ า8. 10
  6640105110  นางสาวปานฤดี  ศิริ9. 10
  6640105111  นางสาวปิยธิดา  ทองสน10. 10
  6640105112  นางสาวพรทพิย์  ลีกระจ่าง11. 10
  6640105113  นางสาวพรพิมล  สั นจันดา12. 10
  6640105114  นางสาวพรรณวษา  มีศรี13. 10
  6640105115  นางสาวพรสุดา  ดิลกลาภ14. 10
  6640105116  นางสาวภัทรสุดา  จ าปานลิ15. 10
  6640105117  นายวชิระพันธ์  จันทร์แดง16. 10
  6640105118  นางสาววนสันนัท ์ เพ็ญดา17. 10
  6640105119  นายสิริไพบูลย์  ธนทวี18. 10
  6640105120  นางสาวสุกัญญา  ธรรมกุล19. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 2



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6605

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา สังคมศึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640110101  นางสาวกนกรดา  แก้วจรูญ1. 10
  6640110102  นายก้องภพ  ดวงมณี2. 10
  6640110103  นางสาวกานต์ธีรา  เอกกัณหา3. 10
  6640110104  นายชัชวาลย์  ดวงลีดี4. 10
  6640110105  นางสาวณัฐชญา  ม่ิงพา5. 10
  6640110106  นายณัฐวุฒิ  รันรัติยา6. 10
  6640110107  นางสาวถาวร  โสบุญมา7. 10
  6640110108  นายธนารักษ์  เตียงแก้ว8. 10
  6640110109  นางสาวนศิารัตน ์ ปลื มวงศ์9. 10
  6640110110  นายปรัตถกร  ผานาค10. 10
  6640110111  นางสาวรุ่งรวี  บุญมีวิเศษ11. 10
  6640110112  นางสาววรัญญา  อุทยัเรือง12. 10
  6640110113  นายวีระพล  ศรีบัวรินทร์13. 10
  6640110114  นางสาวศิริญญา  ศรีสังข์14. 10
  6640110115  นางสาวสุภัสสรา  โยธา15. 10
  6640110116  นายอรรณวินทร์  ศรีอุดม16. 10
  6640110117  นางสาวธนวรรณ  ศรีกัน17. 10
  6640110118  นางสาวสุภารัตน ์ ศรีประเสริฐ18. 10
  6640110119  นางสาวชวนา  บัวครื น19. 10
  6640110120  นายนนทกร  พิลาริด20. 10
  6640110121  นายนนัทพัทธ์  ก้อมมณี21. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 3



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6606

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา สังคมศึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640110201  นางสาวกฤติญา  ทรัพย์อุดม1. 10
  6640110202  นางสาวกัลยรัตน ์ ค าภาจูม2. 10
  6640110203  นายจตุรวิทย์  ทองบ าเรอ3. 10
  6640110204  นายฐิตินนัท ์ ช่าลาด4. 10
  6640110205  นางสาวณัฐวดี  อ้วนแก้ว5. 10
  6640110206  นายดรุสัณฑ์  สีสมภาร6. 10
  6640110207  นายทนิกร  กุลดา7. 10
  6640110208  นายนวคุณ  พิธรรม8. 10
  6640110209  นางสาวบุษบา  วงษา9. 10
  6640110210  นางสาวพรลภัส  จ าปานลิ10. 10
  6640110211  นางสาวรุจิรา  นครศรี11. 10
  6640110212  นายวัชรพล  พันเงิน12. 10
  6640110213  นางสาวศศิกานต์  วันดี13. 10
  6640110214  นายศิวนาถ  สิงหส์ าราญ14. 10
  6640110215  นายอัมรินทร์  กอนคอน15. 10
  6640110216  นายณัฐพงษ์  พันพิพัฒน์16. 10
  6640110217  นายชนะชัย  วิลัยลา17. 10
  6640110218  นายกิตตินนัท ์ ทองแบบ18. 10
  6640110219  นางสาวบัณฑิตา  อามาตมูลตรี19. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 4



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6617

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา ศิลปศึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640120101  นายกฤษณะ  แก้วเบ้า1. 10
  6640120102  นางสาวกุลธิดา  บุญประคม2. 10
  6640120103  นางสาวชนาพร  อินทะจร3. 10
  6640120104  นายญาณารณพ  นามสิมมา4. 10
  6640120105  นางสาวนริศรา  ภักดี5. 10
  6640120106  นางสาวนนัทยิา  บุญละ6. 10
  6640120107  นายปราโมช  ศรีรักษา7. 10
  6640120108  นางสาวภัคจิรา  นอ้ยสุข8. 10
  6640120109  นางสาวภัชนดิาย์  ชูทรัพย์9. 10
  6640120110  นางสาวภิรมน  สิงหภ์า10. 10
  6640120111  นางสาววาสนา  พวงโต11. 10
  6640120112  นางสาววิภาวรรณ  ธรรมบุตร12. 10
  6640120113  นางสาวสุพิชฌาย์  สุรันนา13. 10
  6640120114  นางสาวอรปวีณา  แก้วกัน14. 10
  6640120115  นางสาวอริษา  แก้วยาศรี15. 10
  6640120116  นางสาวอารียา  เพ็งท า16. 10
  6640120117  นางสาวอารียา  สมพงษ์17. 10
  6640120118  นางสาวนรินทร์ลักษณ์  นามกันหา18. 10
  6640120119  นางสาวเมญาวี  เพ็ชรนอ้ย19. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 5



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6609

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา เคมี
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640141101  นางสาวกชกร  มีกาละ1. 10
  6640141102  นางสาวปิยะมาศ  ทรัพย์อุดม2. 10
  6640141103  นายวุฒิชัย  ศรียาลัย3. 10
  6640141104  นางสาวสุทธิดา  พิมภากรณ์4. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 6



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6610

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา ชีววิทยา
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640142101  นางสาวจิรัชยาพร  มีโสภา1. 10
  6640142102  นายจิรายุ  สมลือแสน2. 10
  6640142103  นางสาวเจนจิรา  พรมสุวรรณ3. 10
  6640142104  นางสาวชญานศิ  แปนุน่4. 10
  6640142105  นางสาวนภัสร  สืบสิงห์5. 10
  6640142106  นายนสัพงศ์  จิตรโท6. 10
  6640142107  นางสาวบัณฑิตา  ทองแดง7. 10
  6640142108  นางสาวเบญจวรรณ  มูลชาติ8. 10
  6640142109  นางสาวพิชญาภรณ์  เอ่ียมมี9. 10
  6640142110  นางสาวเพชรลดา  ทองเนื อ10. 10
  6640142111  นายภูวดล  ธาดาอิสราพานชิ11. 10
  6640142112  นางสาวศิริโสภา  แก้วภักดี12. 10
  6640142113  นางสาวศุภสุดา  ปุรันต์13. 10
  6640142114  นางสาวสุกัญญา  เกิดนอก14. 10
  6640142115  นายอนนัต์สิทธิ์  ไวเหาะ15. 10
  6640142116  นางสาวอภิญญา  สิงหค์ า16. 10
  6640142117  นางสาววัชรมน  จันศรี17. 10
  6640142118  นายศุภกิตต์  สายบุตร18. 10
  6640142119  นางสาวปพิชญา  สีกา19. 10
  6640142120  นางสาวนนัทกา  สุพรมอินทร์20. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 7



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6611

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา ฟิสิกส์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640143101  นางสาวเฉิดโฉม  ตุ้มทอง1. 10
  6640143102  นางสาวพัชรี  ขวัญชม2. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 8



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6612

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640144101  นางสาวกัญญามน  ค ามะนติย์1. 10
  6640144102  นางสาวกัลยรัตน ์ ดุงแก้ว2. 10
  6640144103  นายโกเมนทร์  โคตรชาดา3. 10
  6640144104  นายคณุตม์  ธรรมมา4. 10
  6640144105  นายเจษฎาภรณ์  สุโขยะชัย5. 10
  6640144106  นายณัชพล  ลึกล้น6. 10
  6640144107  นายณัฐภัทร  ชินเขว้า7. 10
  6640144108  นายณัฐวุฒิ  คัชเขียว8. 10
  6640144109  นายธีรเมธัส  จันทะวัน9. 10
  6640144110  นายธีรราชย์  สุรภีร์10. 10
  6640144111  นางสาวปริษา  นอ้ยตรีมูล11. 10
  6640144112  นายปิยังกูร  จงใจ12. 10
  6640144113  นางสาวพัชริยา  ขันธะคีรี13. 10
  6640144114  นายพีระฉัตร  ดวงชัย14. 10
  6640144115  นายพีระพล  งามปัญญา15. 10
  6640144116  นายภีระภัทร  พรมรัตน์16. 10
  6640144117  นายรัฐพงศ์  คันธีราช17. 10
  6640144118  นายวุฒิชัย  เนตรวงค์อินทร์18. 10
  6640144119  นางสาวสุภัสสรา  ประมาณเมือง19. 10
  6640144120  นายรัชชานนท ์ วรรณชัย20. 10
  6640144121  นายธนชัย  บุญสอน21. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 9



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6621

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640170101  นางสาวเกวลี  วีระปิด1. 10
  6640170102  นางสาวขวัญสุดา  สุวรรณแสง2. 10
  6640170103  นายธนวัฒน ์ แสนทวีสุข3. 10
  6640170104  นายพีระภัทร  ศรีแก้ว4. 10
  6640170105  นางสาวลลิตาพร  ค าเหนอื5. 10
  6640170107  นางสาวสริตา  ทา้วพา6. 10
  6640170108  นายอมรพล  ต่อศักดิ์7. 10
  6640170109  นางสาวอุทมุพร  โชคบัณฑิต8. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 10



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6601

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640186101  นางสาวจิราพร  สนธิพงษ์1. 10
  6640186102  นางสาวจุฑามาศ  ซองทมุมินทร์2. 10
  6640186103  นางสาวชลธิญากร  ดอนวัน3. 10
  6640186104  นางสาวทกัษิณา  เดชวารี4. 10
  6640186105  นางสาวธัญสุดา  บัวสระ5. 10
  6640186106  นางสาวปภาวรินทร์  กาสี6. 10
  6640186107  นางสาวประพาวรินท ์ นนัจันที7. 10
  6640186108  นางสาวปวีณ์นชุ  ขันลุน8. 10
  6640186109  นางสาวพิยดา  ศรีแสง9. 10
  6640186110  นางสาวภิญญดา  กาญจนสิทธิ์10. 10
  6640186111  นางสาวมาลีวัลย์  ตะนมุงคล11. 10
  6640186112  นางสาวยลรดี  นามวิชิต12. 10
  6640186113  นางสาวเยาวภา  นวลสวาท13. 10
  6640186114  นางสาววรรณิดา  ศรีสุธรรม14. 10
  6640186115  นางสาววาสนา  แก้วมงคล15. 10
  6640186116  นางสาวเสาวรักษ์  หมู่ศิริ16. 10
  6640186117  นางสาวอัยริศรา  สารมะโน17. 10
  6640186118  นางสาวกมลวรรณ  เรืองศรี18. 10
  6640186119  นางสาววิญธุอร  ศรีวรรณวัฒนา19. 10
  6640186120  นางสาวสุทธิกานต์  มูลชาติ20. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 11



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6620

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา การประถมศึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640188101  นางสาวฐานดิา  สกลหล้า1. 10
  6640188102  นางสาวณัฐฐานติา  สร้างช้าง2. 10
  6640188103  นายณัฐวัตร  มีแสนสัตย์3. 10
  6640188105  นางสาวปาลิตา  สิทธิ4. 10
  6640188106  นางสาวปิ่นมณี  พิมคีรี5. 10
  6640188107  นางสาวพัชราภา  ทอ่นแก้ว6. 10
  6640188108  นางสาวไพรวัลย์  มณีโชติ7. 10
  6640188109  นางสาวมณฑิตา  ภิลัยวรรณ์8. 10
  6640188110  นางสาวมีสุข  พรมเวียง9. 10
  6640188111  นางสาววิริยา  ดอกจันทร์10. 10
  6640188112  นางสาวศิริพร  หารก าลัง11. 10
  6640188113  นางสาวศุภรัตน ์ เต้จั น12. 10
  6640188114  นายสราวุธ  ค าก่ า13. 10
  6640188115  นางสาวสิริยากร  ฤทธิ์วิเศษ14. 10
  6640188116  นางสาวสุพัตตรา  ธรรมดา15. 10
  6640188117  นางสาวอังควิตา  อุดมพงษ์16. 10
  6640188118  นางสาวอารีวรรณ  เนตรทพิย์17. 10
  6640188119  นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีแก้ว18. 10
  6640188120  นายวิทวัส  พรมเมืองขวา19. 10
  6640188121  นางสาวบัณฑิตา  บุสทพิย์20. 10
  6640188122  นางสาวปริณดา  นรินทร์21. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 12



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6615

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา พลศึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640189101  นายคงกระพัน  หกสี1. 10
  6640189102  นายเจษฎา  จันทะมี2. 10
  6640189103  นายณัฐนนัท ์ สิงหป์ระเสริฐ3. 10
  6640189104  นายณัฐพล  เมืองบาง4. 10
  6640189105  นายต้นตการณ์  โลหะชาติ5. 10
  6640189106  นายติณณภพ  เรเรือง6. 10
  6640189107  นายนรภัทร  บุตรพรหม7. 10
  6640189108  นางสาวปิยะภรณ์  ศรีค า8. 10
  6640189109  นางสาวภัทรธิดา  สุนทอง9. 10
  6640189110  นายภูตะวัน  แสนวิเศษ10. 10
  6640189111  นายรัชพล  ทมุมาลา11. 10
  6640189112  นายวัชรพล  ด่านขุนทด12. 10
  6640189113  นางสาวศุภกรณ์  วงค์ศรีชา13. 10
  6640189114  นายสวิตต์  ศรีช านาญ14. 10
  6640189115  นายเสฏฐวุฒิ  บุญคุณ15. 10
  6640189116  นายอภิวัฒน ์ มะลิลา16. 10
  6640189117  นายอรรถพล  ทวีร่าง17. 10
  6640189118  นายอานภุาพ  บาลี18. 10
  6640189119  นายอภิวัตร  สุวรรณชาติ19. 10
  6640189120  นายณัฐพล  ชัยภูมูล20. 10
  6640189121  นายพลศาสตร์  แก้วมาตย์21. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 13



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6616

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา พลศึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640189201  นายกิตติธัช  ศรศักดา1. 10
  6640189202  นางสาวคุณัญญา  หนิศิลา2. 10
  6640189203  นายเซดี  โอลิเวอร์  สวัสดิ์พงษ์3. 10
  6640189204  นายณัฐพงศ์  ศรีกระทมุ4. 10
  6640189205  นายดนนุยั  บรรดิษฐภักดิ์5. 10
  6640189206  นายเทวินทร์  มะลาเหลือง6. 10
  6640189207  นายนทัธพล  แก้วสีหา7. 10
  6640189208  นายพีระพงษ์  พรมแพง8. 10
  6640189209  นายภาณุพงศ์  ค าไล้9. 10
  6640189210  นางสาวมณีมาลา  ชิมโพธิ์คลัง10. 10
  6640189211  นายวงศ์ระภี  บุญลือ11. 10
  6640189212  นายวิวัฒนไ์ชย  สราญรมย์12. 10
  6640189213  นายสราวุธ  แสงจันทร์13. 10
  6640189214  นายสุริยา  ทา้วพิณ14. 10
  6640189215  นายอภิรักษ์  ชนะบุญ15. 10
  6640189216  นางสาวอรทยั  ใจคง16. 10
  6640189217  นางสาวอริษา  ชาภักดี17. 10
  6640189218  นายกิตติพัทธ์  โง้นทมุ18. 10
  6640189219  นายณัฐพงศ์  นอ้ยสุข19. 10
  6640189220  นายสุขรวิชญ์  ปาระแก้ว20. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 14



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6613

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา คณิตศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640140101  นางสาวกัลติมา  บุญดี1. 10
  6640140102  นางสาวเขมิสรา  วัฒนราช2. 10
  6640140103  นางสาวจิรัตนป์ินนัท ์ พิมพ์โคตร3. 10
  6640140104  นางสาวญาดา  ศรัทธาคลัง4. 10
  6640140105  นายณัฐวุฒิ  ขุงชัยภูมิ5. 10
  6640140106  นายธนภัทร์  ศรีทา6. 10
  6640140107  นางสาวธิดารัตน ์ แดงตาโคตร7. 10
  6640140108  นางสาวปริญชญา  ดอนบูราญ8. 10
  6640140109  นายพิทวัส  องอาจ9. 10
  6640140110  นายเพชรพัฒน ์ โสมอินทร์10. 10
  6640140111  นายภูมินทร์  ไชยสีหา11. 10
  6640140112  นางสาวมาริสา  ร่องชาติ12. 10
  6640140113  นายวัฒนา  ค าชมภู13. 10
  6640140115  นางสาวสุกัญญา  ดวงปา14. 10
  6640140116  นางสาวอนนัตญา  บัวทมุ15. 10
  6640140118  นายอุดมโชค  มังกรพรสิทธิ์16. 10
  6640140119  นางสาวกนกนชุ  แหวนหล่อ17. 10
  6640140120  นายพีรวิชญ์  พันธสีลา18. 10
  6640140121  นางสาวณัฏฐณิชา  โยธี19. 10
  6640140122  นางสาวญาณธิชา  นามคุณ20. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 15



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6614

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา คณิตศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640140201  นางสาวกมลทพิย์  พากุล1. 10
  6640140202  นางสาวกิตติยานนัท ์ นิม่กลาง2. 10
  6640140203  นางสาวจันจิรา  มาลา3. 10
  6640140204  นางสาวชรินรัตน ์ นอ้ยยะ4. 10
  6640140205  นายณพดล  เมืองมูล5. 10
  6640140207  นายธนคิ  ฤทธิ์งาม6. 10
  6640140208  นางสาวธิตาพร  พงเพ็ชร7. 10
  6640140209  นายปริตต์  สิริวิบูลย์กิตติ8. 10
  6640140210  นางสาวพิพัฒธิดา  ตาปราบ9. 10
  6640140211  นางสาวภัคสุดา  ภักดี10. 10
  6640140212  นางสาวมนสัพร  หาระวงศ์11. 10
  6640140213  นางสาวเยาวเรศ  เทยีมไธสง12. 10
  6640140214  นายสรวิศ  ชัยชะนะ13. 10
  6640140215  นายสหรัฐ  ขวัญกุล14. 10
  6640140216  นายสุรนนท ์ ธรรมรังศรี15. 10
  6640140217  นางสาวอริสา  หอมทรัพย์16. 10
  6640140218  นายชุติพนธ์  พรหมภักดี17. 10
  6640140219  นางสาวพิชญาภา  นาบ ารุง18. 10
  6640140220  นางสาวเกตศิน ี ดวงค าบุตร19. 10
  6640140221  นายภูพิรัฐ  สารมโน20. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 16



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6607

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640148101  นางสาวแก้วกัลยา  พิพัฒนบ์ริภัณฑ์1. 10
  6640148102  นางสาวขนษิฐา  ดีมุงคุณวัด2. 10
  6640148103  นางสาวณัฏฐณิชา  กลั งกลาง3. 10
  6640148104  นางสาวณัฐโสภา  สุโพธิ์4. 10
  6640148105  นางสาวธัญลักษณ์  ทพิย์รักษ์5. 10
  6640148106  นางสาวธีรนาฎ  วาลมนตรี6. 10
  6640148107  นายนฤนาท  แฝงบุบผา7. 10
  6640148108  นางสาวปนติตา  ธรรมกุล8. 10
  6640148109  นางสาวปวีณ์พัชร  คมข า9. 10
  6640148110  นางสาวปิยวรรณ  ศิริทาทบั10. 10
  6640148111  นางสาวพัชรธิดา  หล่มเหลา11. 10
  6640148112  นางสาวพุธิตา  หาจันดา12. 10
  6640148113  นายโยธิน  ซ้อนหา13. 10
  6640148115  นายสมรัก  ฮดลือชา14. 10
  6640148116  นางสาวสุนติา  สุวารี15. 10
  6640148117  นางสาวอภิชญาภรณ์  ผิวเหลือง16. 10
  6640148118  นางสาวอรพิน  แซ่อั ง17. 10
  6640148119  นางสาวกฤษติยากร  แบ่งคอนสาร18. 10
  6640148120  นางสาวมุทติา  ธรรมวัติ19. 10
  6640148121  นายธนวัฒน ์ จันทะสม20. 10
  6640148122  นายธันวา  ซินเม21. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 17



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6608

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640148201  นางสาวชนนิาถ  เกาะชัยภูมิ1. 10
  6640148202  นางสาวณัฐธาริน  อินรินทร์2. 10
  6640148203  นายธวัชชัย  ยศธสาร3. 10
  6640148204  นางสาวธิติยา  รุ่งสว่าง4. 10
  6640148205  นางสาวธีริศรา  สารีแก้ว5. 10
  6640148206  นายนทัธพงศ์  ชาวดร6. 10
  6640148207  นางสาวปภัสสร  ปทมุานนท์7. 10
  6640148208  นางสาวปัณฑิตา  นารีศรี8. 10
  6640148209  นางสาวปิยะธิดา  ปางชาติ9. 10
  6640148210  นางสาวพัชรินทร์  ปีนา10. 10
  6640148211  นางสาวภัทรธิดา  บุญเพ็ง11. 10
  6640148212  นางสาววันวิสา  แก้วโกสุม12. 10
  6640148213  นายศตนนัท ์ เคทุม่13. 10
  6640148215  นางสาวสุภิญญา  ดวงแสนพุต14. 10
  6640148216  นางสาวอรปรียา  บุกบ่อง15. 10
  6640148217  นายอิทธิเดช  ศรีอุดร16. 10
  6640148218  นายยุทธนา  สีหา17. 10
  6640148219  นางสาวศุภาพิชญ์  ศรีชัยโย18. 10
  6640148220  นางสาวพัชราภา  เทพแพง19. 10
  6640148221  นางสาววนดิา  จันทร์ภิรมย์20. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 18



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6602

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640102101  นายกฤติภู  เหนอืภูเม็ง1. 10
  6640102102  นางสาวชนกนาฏ  วงศ์บัวพันธุ์2. 10
  6640102103  นางสาวชมพูนชุ  ไพรทอง3. 10
  6640102104  นางสาวชุติมน  พานกระดึง4. 10
  6640102105  นางสาวญานกิา  สระทอง5. 10
  6640102106  นางสาวฑิตฐิตา  โชคบัณฑิต6. 10
  6640102107  นางสาวณฐนนท ์ แก้วสาร7. 10
  6640102108  นายปริวรรต  นาโสก8. 10
  6640102109  นายภัคพล  พงษ์ศรี9. 10
  6640102110  นางสาวภัทรียา  ติดสุข10. 10
  6640102111  นางสาวมยุริญ  ภูธร11. 10
  6640102112  นายรัฐกิจ  เดชแพง12. 10
  6640102113  นางสาววารีรัตน ์ สีหานาถ13. 10
  6640102114  นายสหรัฐ  ปลูกสกุล14. 10
  6640102115  นางสาวสุตาภัทร  ศรีชาทมุ15. 10
  6640102116  นางสาวอภิชญา  หงษ์ประสิทธิ์16. 10
  6640102117  นายอานนท ์ หนบีหลี17. 10
  6640102118  นางสาวจินตนากร  พลช้าง18. 10
  6640102119  นางสาวมินตา  โพธิ์สุวรรณ19. 10
  6640102120  นางสาวศุภกานต์  นอ้ยถนอม20. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 19



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6603

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา ภาษาไทย
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640101101  นางสาวกนกกร  มีตา1. 10
  6640101102  นางสาวกมลวรรณ  พ่ึงสุข2. 10
  6640101103  นางสาวกัญญารัตน ์ ดีแป้น3. 10
  6640101104  นางสาวกิดาการ  สายประกอบ4. 10
  6640101105  นางสาวขวัญชนก  โสดาวิชิต5. 10
  6640101106  นางสาวชนม์นภิา  สุขล  า6. 10
  6640101107  นางสาวญาดา  สูงสุด7. 10
  6640101108  นางสาวตรีดาว  อุปฮาด8. 10
  6640101109  นางสาวนลิน ี ทาเทยีว9. 10
  6640101110  นางสาวนชิานนัท ์ ธนวัชรสันติ10. 10
  6640101111  นายปัณณวิชญ์  วงษ์ชม11. 10
  6640101112  นายพัชรพร  ค าหบี12. 10
  6640101113  นางสาวพีรญาณ์  ศรีสอนมณี13. 10
  6640101114  นางสาวเพียงภัสสร  หงษ์ค า14. 10
  6640101115  นางสาววนดิา  แก้วกันหา15. 10
  6640101116  นางสาววิรัชยาภรณ์  ราชมา16. 10
  6640101117  นางสาวศิริพรรณ  บุญศิริ17. 10
  6640101118  นางสาวสิริกร  พลรัตน์18. 10
  6640101119  นางสาวสุธีธิดา  บุดดา19. 10
  6640101120  นางสาวประนดัดา  พลหาญ20. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 20



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6604

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา ภาษาไทย
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640101201  นางสาวกนกวรรณ  พูลเพ่ิม1. 10
  6640101202  นางสาวกรรณิการ์  พรมรังษี2. 10
  6640101203  นางสาวกาญจนาพร  ภักมี3. 10
  6640101204  นายเกียรติศักดิ์  ศรีบัว4. 10
  6640101205  นางสาวคันธารัตน ์ วังคีรี5. 10
  6640101206  นายชัยณรงค์  แก้วแสนทพิย์6. 10
  6640101207  นางสาวณัฐนกิา  พลซา7. 10
  6640101208  นางสาวนฤมล  สิทธิหาญ8. 10
  6640101209  นายนวพล  โกสูงเนนิ9. 10
  6640101210  นายปรีชา  สุวรรณขวา10. 10
  6640101211  นางสาวพรรณมัย  อาจอาริ11. 10
  6640101212  นางสาวพิมพ์ชนก  ลาภพันแสง12. 10
  6640101213  นางสาวพุทธิดา  มุลที13. 10
  6640101214  นายภาณุพงศ์  สาเตาะ14. 10
  6640101215  นางสาววราลี  ออมกล่ิน15. 10
  6640101216  นายศิรวิทย์  ดีแก้ว16. 10
  6640101217  นางสาวสุธาวัลย์  กันทะกูล17. 10
  6640101218  นางสาวสุรีรัตน ์ หลาบหนองแสง18. 10
  6640101219  นางสาวเจนสุดา  ภูตาลุน19. 10
  6640101220  นางสาวณัฐนนัท ์ เคนพรม20. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ศ.6602

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

	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640302101  นายกอบโชค  บุญน า1. 10
  6640302102  นางสาวเกียรติยาวดี  ลีแวง2. 10
  6640302103  นางสาวจรรยพร  หอมหวล3. 10
  6640302104  นายจิรภัทร  เหมเมือง4. 10
  6640302105  นายจีรภัทร  ศรีประเสริฐ5. 10
  6640302106  นางสาวณัฏฐ์อาภา  พิทกัษ์วงษ์โยธิน6. 10
  6640302108  นายณัฐวุฒิ  ประทมุชัย7. 10
  6640302109  นายธนกร  ประเสริฐ8. 10
  6640302111  นายธนวัฒน ์ ชาเคน9. 10
  6640302112  นางสาวธันยานชุ  ภวัตชุติพนธ์10. 10
  6640302113  นายธีรเดช  เดชเถร11. 10
  6640302114  นายนพวิชญ์  สุวรรณสิงห์12. 10
  6640302115  นางสาวนภิสสรา  บัวเฟ่ือง13. 10
  6640302116  นางสาวพรชิตา  ศรีเมือง14. 10
  6640302117  นายพรวชิระ  พิทยะค าวงศ์15. 10
  6640302118  นางสาวพีรญา  ศรีจันทะ16. 10
  6640302119  นางสาวมลฤดี  โนนฤษี17. 10
  6640302120  นายยศวริศ  เลวงษ์18. 10
  6640302121  นายรพีภัทร  เลนนาแซง19. 10
  6640302122  นางสาววรัญญา  ยศสุธรรม20. 10
  6640302123  นายวิทวัส  ฮ้อยก่ า21. 10
  6640302124  นางสาววิยะดา  ค ามุงคุณ22. 10
  6640302125  นายศุภณัฏฐ์  ไชยโสดา23. 10
  6640302126  นางสาวศุภธิดา  รัตนโกสุม24. 10
  6640302127  นางสาวอภิสรา  ศรีทอง25. 10
  6640302128  นางสาวอริสา  พูลสวัสดิ์26. 10
  6640302129  นางสาวอริสา  สีทาสังข์27. 10
  6640302130  นางสาวอัจจิมา  สรรพอาษา28. 10
  6640302131  นางสาวอัจฉราภรณ์  มณีรัตน์29. 10
  6640302132  นายธนภัทร  ศรีวิจารย์30. 10
  6640302133  นายอภิรักษ์  ศรีชมษร31. 10
  6640302134  นางสาวกัญญาณัฐ  พลโท32. 10
  6640302135  นายจีรศักดิ์  พรหมพิทกัษ์33. 10
  6640302136  นางสาววิชญาพร  จอดนอก34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640302137  นางสาววราลักษณ์  ปองไป35. 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:พ้นสภาพ
นกัศึกษา(เนือ่งจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ข้อมูล
เกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษาหลักฐานไม่ถกูต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยงัไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศกึษา
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รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  บ.6607

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

	สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640708101  นางสาวกนกวรรณ  ลุนราช1. 10
  6640708102  นางสาวกมลลักษณ์  ทรงพุฒิ2. 10
  6640708103  นางสาวกานต์พิชชา  เอกสูงเนนิ3. 10
  6640708104  นายคมนศ์ักดิ์  มูลถวิล4. 10
  6640708105  นายชนาภัทร  ชูเนยีม5. 10
  6640708106  นางสาวชมพูนทุ  บุตรโคตร6. 10
  6640708107  นางสาวณฐพร  หอมอ่อน7. 10
  6640708108  นางสาวณัฐฑริกา  เหล่าอัน8. 10
  6640708109  นางสาวณัฐณิชา  ฤทธิศักดิ์9. 10
  6640708110  นายณัฐวุฒิ  ทมุสงคราม10. 10
  6640708111  นายนภัส  ล้อมวงษ์11. 10
  6640708112  นางสาวนฤภัทร  ภาจ ารงค์12. 10
  6640708113  นางสาวนนัทวัลย์  จันดี13. 10
  6640708114  นางสาวพัชรินทร์  แสงขาน14. 10
  6640708115  นางสาวรัญชิดา  ศรีบุรินทร์15. 10
  6640708116  นางสาววนดิา  ทพิประวงค์16. 10
  6640708117  นางสาวสุทธิดา  ขุนแก้วพระเนาว์17. 10
  6640708118  นางสาวสุนดิา  กรมแสง18. 10
  6640708120  นายอิศรา  ไป่ทาฟอง19. 10
  6640708121  นางสาวไอรดา  สุขข า20. 10
  6640708122  นางสาวอัศราวดี  หนนุวงศ์21. 10
  6640708123  นายนติิพงศ์  มุ่งมาตร22. 10
  6640708124  นายภัทรดนยั  นาโสก23. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 23



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  วศ.6601

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

	สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6641101101  นายกิตติพิชญ์  สุนาทร1. 10
  6641101102  นางสาวจารุวรรณ  สิทธิโห2. 10
  6641101103  นางสาวธนพร  บับภาเอก3. 10
  6641101104  นายธนภัทร  มหามณี4. 10
  6641101105  นายปริวัฒน ์ สุวรรณ5. 10
  6641101106  นายพีรทตั  ปลัดกอง6. 10
  6641101107  นางสาวมณฑิรา  ค าคุณา7. 10
  6641101108  นางสาวรัตติมา  โทมนสั8. 10
  6641101109  นางสาวกุลสตรี  ศรีเชียงสา9. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 24



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  น.6601

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

	สาขาวิชา นิติศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640501101  นางสาวกชกร  อันทะชัย1. 10
  6640501102  นายกฤตนยั  วันนา2. 10
  6640501103  นางสาวเกศราภรณ์  สุวรรณลอย3. 10
  6640501104  นางสาวจิราภรณ์  วันทองสุข4. 10
  6640501105  นางสาวชนดิาภา  อรรคฮาด5. 10
  6640501106  นายชินวัตร  นาสิงคาน6. 10
  6640501107  นายชูเกียรติ  สมศรี7. 10
  6640501108  นางสาวณัฐริกา  ชาวน  าปาด8. 10
  6640501109  นายธนฤกษ์  ชฎาวงศ์9. 10
  6640501110  นางสาวธิดารัตน ์ ผิวศิริ10. 10
  6640501111  นายนทกีานต์  พิมพ์สารี11. 10
  6640501112  นายนฐันนท ์ โสแก้ว12. 10
  6640501113  นางสาวปรมาพร  เงินคูณด้วง13. 10
  6640501114  นายปรวิทย์  ไพยา14. 10
  6640501115  นางสาวปราถนา  วอแพง15. 10
  6640501116  นางสาวปิยากร  บัวแก้ว16. 10
  6640501117  นายพงศ์ภัทร  ฤทธิศักดิ์17. 10
  6640501118  นายพ๊ฒนด์นยั  วาริพัฒน์18. 10
  6640501119  นางสาวพิชญาพร  ประสานทอง19. 10
  6640501120  นางสาววิลาสิน ี สุขสะอาด20. 10
  6640501121  นายวุฒิพงษ์  ดวงดี21. 10
  6640501122  นางสาวศศิกานต์  ศรีสุภักดิ์22. 10
  6640501123  นางสาวศิริรัตน ์ ศรีทนนาง23. 10
  6640501124  นางสาวสมฤทยั  อุนาจันทร์24. 10
  6640501125  นางสาวสุดารัตน ์ วรรณพงษ์25. 10
  6640501126  นายอภิรักษ์  มุงคุณ26. 10
  6640501127  นางสาวอริศรา  โสดา27. 10
  6640501128  นางสาวอุษณิษา  เขาลาด28. 10
  6640501129  นางสาววารุณี  อนนัต์29. 10
  6640501130  นางสาวสุธาสิน ี จันเบาะ30. 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:พ้นสภาพ
นกัศึกษา(เนือ่งจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ข้อมูล
เกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษาหลักฐานไม่ถกูต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยงัไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 25



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  บ.6605

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

	สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640705101  นายกิตติศักดิ์  กันหาวรรณ1. 10
  6640705102  นางสาวณัฐธยาน ์ ศึกสงคราม2. 10
  6640705103  นายธนวัตน ์ แสนสมบัติ3. 10
  6640705104  นางสาวบุญญาดา  ธัญญารักษ์4. 10
  6640705105  นายภูริทตัถ์  เสือสิงห์5. 10
  6640705106  นายภูวดล  ชูศักดิ์6. 10
  6640705107  นางสาววราศิริลย์  ภากระจ่าง7. 10
  6640705108  นายศุภกร  สังฆะธาตุ8. 10
  6640705109  นายศุภชัย  สมบัติวงศ์9. 10
  6640705110  นางสาวสุนชิา  คุณวงค์10. 10
  6640705111  นายณัชชานนท ์ ชาญรบ11. 10
  6640705112  นางสาวชลธิชา  จูมวันนา12. 10
  6640705113  นางสาวศิริลักษณ์  ภูโททพิย์13. 10
  6640705114  นางสาวสายฝน  แก้วสุวรรณ์14. 10
  6640705115  นางสาวมริสสา  บุญประคม15. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 26



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  บ.6606T

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

	สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6660705101  นางสาวณัฐธิดากัลยากุล  ผิวศิริ1. 10
  6660705102  นายธิติสรณ์  บัวโคก2. 10
  6660705103  นายเสฎฐวุฒิ  วงษ์ลา3. 10
  6660705104  นายอภิชัย  สิงหฉ์ลาก4. 10
  6660705105  นายอนริุนทร์  ดวงพิมพ์5. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 27



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ค.6622

มรล. จ.เลย ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
คณะ ครุศาสตร์

	สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640103101  นายกิตติพงษ์  โคจะณีย์1. 10
  6640103102  นางสาวฐิติมา  ค าพิมพ์2. 10
  6640103103  นางสาวนฤมล  ตัญญาภักดิ์3. 10
  6640103104  นางสาวศิรประภา  วงษ์จ าปา4. 10
  6640103105  นางสาวสุธิมา  อัคลา5. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 28



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ว.6603

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

	สาขาวิชา ฟิสิกส์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640243101  นายธีรเทพ  ทองจบ1. 10
  6640243102  นางสาวอัสรีนา  สายสล า2. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 29



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ว.6602

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

	สาขาวิชา เคมีประยุกต์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640286101  นางสาวชลธิชา  พรหมรักษา1. 10
  6640286102  นางสาวนฤมล  พันทะบัวศรี2. 10
  6640286103  นางสาวปณิตา  โทอะรัญ3. 10
  6640286104  นางสาววรนชุ  ศรีวิชา4. 10
  6640286105  นางสาวหทยักาญจน ์ แก้วสังข์5. 10
  6640286106  นางสาวอภิญญา  หมู่ทอง6. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 30



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ว.6604

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

	สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640284101  นางสาวนพรัตน ์ แก้วกงพาน1. 10
  6640284102  นางสาวปิ่นฤทยั  แพทย์ธุระ2. 10
  6640284103  นางสาววิภาพร  สุวรรณคาม3. 10
  6640284104  นางสาวศศมน  ดวงรัตน์4. 10
  6640284105  นางสาวรัชนพีร  นจิจ านงค์5. 10
  6640284106  นางสาวณัฐนชิา  เขียวพิมพ์6. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 31



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ว.6607

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

	สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640259101  นางสาวกัลยกร  สิทธิสาร1. 10
  6640259102  นายจักรภัทร  รามศิริ2. 10
  6640259103  นายชิติพัทธ์  พยัคฆิน3. 10
  6640259104  นางสาวณัฐนนัท ์ ศรีพรม4. 10
  6640259105  นายปิยวัฒน ์ ภูดินดง5. 10
  6640259106  นางสาวภิญญารัตน ์ โสพุฒอ่อน6. 10
  6640259107  นายวงศวัส  คะปัญญา7. 10
  6640259108  นางสาวสิริยากร  คุชนชุ8. 10
  6640259109  นางสาวภัทรวดี  ทะพา9. 10
  6640259110  นายบัญชา  ทองดา10. 10
  6640259111  นายปฏิภาณ  ปัญญะ11. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ว.6608T

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

	สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6660259101  นายกมล  แก้วสาคร1. 10
  6660259102  นายกรกฤช  จันทร์อ่อน2. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ว.6612

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

	สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640285101  นางสาวธัญญารัตน ์ นนทะโคตร1. 10
  6640285102  นางสาวสุติมา  นาไชยลาน2. 10
  6640285103  นางสาวกิตติมา  จันสามารถ3. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ว.6605

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

	สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640248101  นางสาวกนดิา  อุ้ยพรมมา1. 10
  6640248102  นางสาวจิรฎา  อ้วนสิงห์2. 10
  6640248103  นายชวัฒนชั์ย  สร้อยพรม3. 10
  6640248104  นายชัยสิทธิ์  ฉัตรวงศ์ทอง4. 10
  6640248105  นายณฐนนท ์ คงสุข5. 10
  6640248106  นายณพิชญ์  เอกทศัน์6. 10
  6640248107  นางสาวณัฐณิชา  มาตรังศรี7. 10
  6640248108  นายณัฐนนท ์ ดาวงษา8. 10
  6640248109  นางสาวธนพร  แก้วมีสี9. 10
  6640248110  นายธิติวุฒิ  แสนชูปา10. 10
  6640248111  นายธีรภัทร์  ชุมค า11. 10
  6640248112  นายนฤสรณ์  มนตรี12. 10
  6640248113  นายภานวัุชว์  คิดถูก13. 10
  6640248114  นายภูริภัทร  ศรีมงคล14. 10
  6640248115  นายภูวรินทร์  ศิริเวช15. 10
  6640248116  นางสาวยลดา  ค ามงคุณ16. 10
  6640248117  นายรัชชานนท ์ จันทร์พาณิชย์17. 10
  6640248118  นายรามิล  ไสเสริม18. 10
  6640248119  นายวัชรศักดิ์  จิตรกล้า19. 10
  6640248120  นางสาววิรดา  คุณุ20. 10
  6640248121  นางสาวสกุลรัตน ์ บุผู21. 10
  6640248122  นายสิทธิโชค  ช่ืนกล่ิน22. 10
  6640248123  นางสาวสุกานดา  สมเสียง23. 10
  6640248124  นางสาวสุทตัตา  ก่ิงแก้ว24. 10
  6640248125  นางสาวสุวรรณา  โทมนสั25. 10
  6640248126  นายอภิสิทธิ์  มูลนามนอ้ย26. 10
  6640248127  นางสาวอัญชนา  อาจหาญ27. 10
  6640248128  นางสาวอินทริา  ไชยโสดา28. 10
  6640248129  นายธีระพัฒน ์ ศรีบุรินทร์29. 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:พ้นสภาพ
นกัศึกษา(เนือ่งจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ข้อมูล
เกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษาหลักฐานไม่ถกูต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยงัไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศกึษา
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รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ว.6614

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

	สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640283101  นางสาวกมลทพิย์  สุ่ยหล้า1. 10
  6640283102  นายกฤษฎิณ  หร่องบุตสี2. 10
  6640283103  นายคมสันต์  อ่อนมาสาย3. 10
  6640283104  นายเจนภพ  ปิ่นสุวรรณ4. 10
  6640283105  นายชินวัตร  แสนเหลา5. 10
  6640283106  นายฐิติพงศ์  กอบัว6. 10
  6640283107  นางสาวณัฏฐธิดา  เถ่ือนคุณข า7. 10
  6640283108  นายณัฐพงษ์  วังคีรี8. 10
  6640283109  นายณัฐวุฒิ  สุโขยชัย9. 10
  6640283110  นายธนพล  ฝนธง10. 10
  6640283111  นายธนวัฒน ์ ดวงศรี11. 10
  6640283112  นายธิปไตย  สิงวิสุทธ์12. 10
  6640283113  นายธีระดล  แผ้วสูงเนนิ13. 10
  6640283114  นายนพณัฐ  สุวรรณสิงห์14. 10
  6640283115  นายนรินธร  สอนพรหม15. 10
  6640283116  นายนติิภูมิ  กันหาเรียง16. 10
  6640283117  นายนภัิทธ์  โพธิข า17. 10
  6640283118  นางสาวพรลภัส  สาโรจน์18. 10
  6640283119  นายภูธเนศ  หาญมะโน19. 10
  6640283120  นายอภิรักษ์  ล าพะบุตร20. 10
  6640283121  นายอรรตพล  บุญประสิทธิ์21. 10
  6640283122  นางสาวอุไรรัตน ์ คุณเศษ22. 10
  6640283123  นายกิตติพัฒน ์ พลดาหาญ23. 10
  6640283124  นางสาวนรภัทร  บรรดิษฐภักดิ์24. 10
  6640283125  นางสาวพิมพ์ญาดา  ปาระกา25. 10
  6640283126  นายรัชชานนท ์ นอ้ยทา26. 10
  6640283127  นายพงศกร  โกฎิศรี27. 10
  6640283128  นางสาวมนทกานติ  วุธนู28. 10
  6640283129  นายนรากร  บ ารุงบุญ29. 10
  6640283130  นายพันเอก  สงวนทรัพย์30. 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:พ้นสภาพ
นกัศึกษา(เนือ่งจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ข้อมูล
เกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษาหลักฐานไม่ถกูต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยงัไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศกึษา
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รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ว.6611

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

	สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640255101  นางสาวชัญญา  ลานนท์1. 10
  6640255102  นางสาวธารีรัตน ์ แก้วเมืองกลาง2. 10
  6640255103  นางสาวพรชนติว์ตา  บาระมี3. 10
  6640255104  นายศุภวิชญ์  แต่งเอ่ียม4. 10
  6640255105  นายอัครวัฒน ์ สุธงษา5. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ว.6613

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

	สาขาวิชา สัตวศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640266101  นายกานต์ยุพน  สังข์ทอง1. 10
  6640266102  นายนธิิโชติ  ค าซ่อน2. 10
  6640266103  นางสาวพัชริดา  โคตรเทิ ง3. 10
  6640266104  นางสาวพิณรดา  สดด้วง4. 10
  6640266105  นางสาวศศิธร  สง่าศิลป์5. 10
  6640266106  นางสาวศิรดา  สุธงษา6. 10
  6640266107  นางสาวสุชญา  กามล7. 10
  6640266108  นายสุรกานต์  กามล8. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ว.6609

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

	สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640250101  นายกิตติศักดิ์  จันดี1. 10
  6640250102  นายคดิศร  ลีคะ2. 10
  6640250103  นางสาวชนาธิป  ค าไพเล่ือน3. 10
  6640250104  นายณัชพล  ผดุงโกเม็ด4. 10
  6640250106  นางสาวดวงพร  ฐิติธีรโรจน์5. 10
  6640250107  นางสาวดาราวัลย์  บุญไชยสิทธิ์6. 10
  6640250109  นางสาวธิดาพร  ศรีทอง7. 10
  6640250110  นางสาวปนดิา  ช านาญ8. 10
  6640250111  นางสาวพรทพิย์  จันทะค าแพง9. 10
  6640250112  นางสาวภิมลวรรณ์  ไสยภาค10. 10
  6640250113  นางสาวศิริรัตน ์ หมู่หาญ11. 10
  6640250114  นายสุธิภัทร  ศรีทมุสุข12. 10
  6640250115  นายอนสุรณ์  ลาภสถิตย์13. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ว.6610

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

	สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640289102  นางสาวณัฐกร  โกศรีวงค์1. 10
  6640289103  นางสาวบุญยาพร  วาทโยธา2. 10
  6640289104  นางสาวปัญญรัตน ์ บุรินทร์รัตน์3. 10
  6640289105  นางสาวปิยะนชุ  ประจันนวล4. 10
  6640289106  นางสาวพรรณกาญจน ์ บุญมีวิเศษ5. 10
  6640289108  นางสาวรวมทอง  จิตรเสง่ียม6. 10
  6640289109  นางสาววรรณวิสา  เกตุสิตร7. 10
  6640289110  นางสาวศรุตา  รัตนเพชร8. 10
  6640289112  นางสาวสิริดา  แสงรัตนวั์ชรา9. 10
  6640289113  นางสาวพรพีรยา  สุทธิ10. 10
  6640289114  นางสาวณัฐนชิา  แก้วดวงดี11. 10
  6640289115  นางสาวปนดัดา  ยะเสน12. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 40



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ส.6601

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

	สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6641201101  นางสาวกมลรัตน ์ คนตรง1. 10
  6641201102  นางสาวกัญณิกา  สีหา2. 10
  6641201103  นางสาวกัลยาณี  กางถ่ิน3. 10
  6641201104  นางสาวจิญาดา  เนตรแสงศรี4. 10
  6641201105  นางสาวจิรภิญญา  เทพอินทร์แดง5. 10
  6641201106  นางสาวจีรนนัท ์ วังยายฉิม6. 10
  6641201107  นายเฉลิมวุฒิ  พุฒกลาง7. 10
  6641201108  นางสาวชลดา  สารมะโน8. 10
  6641201109  นางสาวฐิติวรดา  แสนใจวุฒิ9. 10
  6641201111  นางสาวธิดารัตน ์ ศรีค า10. 10
  6641201112  นายนนทพิ์เชษฐ  วาริกุด11. 10
  6641201113  นายนฐัวุฒิ  แสงกล่ า12. 10
  6641201114  นายเบญจรงค์  โนหลักหม่ืน13. 10
  6641201115  นางสาวปพิชญา  แก้วทอง14. 10
  6641201116  นางสาวปวริศา  แก้วนอก15. 10
  6641201117  นางสาวปิยธิดา  ขันพฤกษา16. 10
  6641201118  นางสาวพรชิตา  ทาป้อง17. 10
  6641201119  นางสาวพรรณภษา  บุญพรม18. 10
  6641201120  นางสาวพรรณิษา  ชมภูทอง19. 10
  6641201121  นางสาวพัชราภา  ศรีม่วง20. 10
  6641201122  นางสาวพิมพ์พรรณ  จันบุลม21. 10
  6641201123  นางสาวพิมพ์อัมพร  ช านยัินต์22. 10
  6641201124  นางสาวเพชรรัตน ์ เทพรักษ์23. 10
  6641201125  นางสาวเมลดา  พละโท24. 10
  6641201126  นางสาวรุ่งศิริ  เสามา25. 10
  6641201127  นางสาววรกมล  แซ่หว้า26. 10
  6641201128  นางสาววริษา  เขียนสีอ่อน27. 10
  6641201129  นางสาววิลัยวรรณ  จันทโข28. 10
  6641201130  นางสาวศรัญญา  ค าบุดดา29. 10
  6641201131  นางสาวศิริลักษณ์  เสนา30. 10
  6641201132  นางสาวศิวาภรณ์  กองทา31. 10
  6641201133  นางสาวศุภิสรา  แก้วชัด32. 10
  6641201134  นางสาวสิรินญา  ศิริ33. 10
  6641201135  นางสาวสุชาดา  แสนค าเฮียง34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6641201136  นางสาวสุธีธิดา  บตุรแวง35. 10
  6641201137  นางสาวสุพรรษา  กิจนกุร36. 10
  6641201138  นางสาวเสาวลักษณ์  ค าสุญแสง37. 10
  6641201139  นางสาวอรพรรณ  ปดิเคราะห์38. 10
  6641201140  นางสาวอาเทตยา  โทธรรมพาด39. 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:พ้นสภาพ
นกัศึกษา(เนือ่งจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ข้อมูล
เกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษาหลักฐานไม่ถกูต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยงัไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 41



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ส.6602

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

	สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6641201201  นางสาวกมลรัตน ์ ชานนทเ์มือง1. 10
  6641201202  นางสาวกัญธิมา  ม่วงจ าปา2. 10
  6641201203  นางสาวกุลสิน ี นาโรสี3. 10
  6641201204  นางสาวจิดาภา  ภาษี4. 10
  6641201205  นางสาวจิระประภา  วงขวาหนุ5. 10
  6641201206  นางสาวฉันหทยั  ค ามูล6. 10
  6641201207  นางสาวชญาพร  สอนเต็ม7. 10
  6641201208  นายชัยวัฒน ์ จุลอาภา8. 10
  6641201209  นางสาวณัฐสุดา  วงษ์ก่ิง9. 10
  6641201210  นางสาวธนญัศิริ  หารค าแพง10. 10
  6641201211  นางสาวนงนภัส  เหล่ากวางโจน11. 10
  6641201212  นางสาวนฤมล  โคตรนมิิตร12. 10
  6641201213  นางสาวนจิจารีย์  ศรีวิรัตน์13. 10
  6641201214  นางสาวปนดัดา  แก้วพิลา14. 10
  6641201215  นางสาวประภัสสร  เสริฐศรี15. 10
  6641201216  นางสาวปัดฐมาภรณ์  ฝนธง16. 10
  6641201217  นางสาวปีญาพัฒน ์ มาอ่อน17. 10
  6641201218  นางสาวพรธิตา  มารี18. 10
  6641201219  นางสาวพรรณิกา  โสธรรมมงคล19. 10
  6641201220  นางสาวพัชราภา  ลุนะหา20. 10
  6641201221  นางสาวพัชรี  มฤคมาตร21. 10
  6641201222  นางสาวพิมพ์วิภา  ลือแก้วมา22. 10
  6641201223  นางสาวพิยดา  วิเชียรชัย23. 10
  6641201224  นางสาวมัลลิกา  กันนอก24. 10
  6641201225  นางสาวรักษ์สิมา  อดิศักดิ์สดใส25. 10
  6641201226  นางสาวรุจิรา  ธนกุาร26. 10
  6641201227  นางสาววรรศิการ  นามรุ้ง27. 10
  6641201228  นางสาววารุณี  ศรีสุวะ28. 10
  6641201229  นายวีราพัชร์  พงเพ็ชร29. 10
  6641201230  นางสาวศศิธร  พันเดช30. 10
  6641201231  นางสาวศิริลักษณ์  หาญสงคราม31. 10
  6641201232  นางสาวศุณัฐชา  ก ามหาวงค์32. 10
  6641201233  นางสาวสิรินญา  นามสมบูรณ์33. 10
  6641201234  นางสาวสิรินทรา  คะเรียงรัมย์34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6641201235  นางสาวสุฐิตา  นามมุงคุณ35. 10
  6641201236  นางสาวสุพรรณี  เกตะวันดี36. 10
  6641201237  นางสาวสุภารัตน ์ มหาหงิส์37. 10
  6641201238  นางสาวอรนชุ  แก้งดาภา38. 10
  6641201239  นางสาวอัมราภรณ์  สารมะโน39. 10
  6641201240  นางสาวอ านวยพร  หลักหาญ40. 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:พ้นสภาพ
นกัศึกษา(เนือ่งจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ข้อมูล
เกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษาหลักฐานไม่ถกูต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยงัไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 42



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ส.6603

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

	สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6641201301  นางสาวธิดารัตน ์ แก้วเกิด1. 10
  6641201302  นางสาวรัตนาพร  อินทะสิทธิ์2. 10
  6641201303  นางสาวสุชาดา  นามคาน3. 10
  6641201304  นางสาวอินอร  รัตนมงคล4. 10
  6641201305  นางสาวเอมิกา  จันทร์ทา้ว5. 10
  6641201306  นางสาวสุพัตรา  แนน่อุดร6. 10
  6641201307  นางสาวอาภัสรา  วาดวงค์7. 10
  6641201308  นางสาวธัญรัตน ์ อุ่นแก้ว8. 10
  6641201309  นางสาวขนษิฐา  เนาหนองไผ่9. 10
  6641201310  นางสาวจิรภิญญา  นนัทะข้อ10. 10
  6641201311  นางสาวกัญญาณัฐ  ศรพรหม11. 10
  6641201312  นางสาวสุพรรษา  จันทะพินจิ12. 10
  6641201313  นางสาวหฤทยั  เขียวล า13. 10
  6641201314  นางสาวเพชรลดา  ชินชัยภูมิ14. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 43



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ศ.6606

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

	สาขาวิชา ภาษาไทย
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640335101  นางสาวขวัญตา  พิลามาตร์1. 10
  6640335102  นางสาวนชิาดา  คุรุโคตร2. 10
  6640335103  นายภูริเดช  อุปปะดง3. 10
  6640335104  นางสาวมลทวิา  นอ้ยอ่อนโพธิ์4. 10
  6640335105  นางสาวอารยา  ภูผา5. 10
  6640335106  นางสาวสุธิดา  พันธุตา6. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 44



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ศ.6601

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

	สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640307101  นางสาวกมลรัตน ์ บุญมา1. 10
  6640307102  นางสาวจุฑามาศ  ตรงดี2. 10
  6640307103  นางสาวฐิดาพร  จันทหิล้า3. 10
  6640307104  นางสาวธนพร  ฟ้าเสดื่อง4. 10
  6640307105  นางสาวนนัณิภา  ทลูนนัตา5. 10
  6640307106  นางสาวรัชฎา  สนอุป6. 10
  6640307107  นางสาวศศิปรียา  ประดิษฐ์แทน่7. 10
  6640307108  นายศิริมงคล  สอนสุ่ย8. 10
  6640307109  นางสาวสุรีพร  เพียเทพ9. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 45



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ศ.6605

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

	สาขาวิชา ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640340101  นางสาวธัญชนก  ศรีทนั1. 10
  6640340102  นางสาวนริศา  จันตรุง2. 10
  6640340103  นางสาวบัณฑิตา  ฉิมลี3. 10
  6640340104  นางสาวศิรินภา  แก้วแสนเมือง4. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 46



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ศ.6604

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

	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640330101  นางสาวกุลนภา  แสงจันดา1. 10
  6640330102  นางสาวขนษิฐา  พรมสิทธิ์2. 10
  6640330103  นางสาวณัฐรินทร์  ค าแสงมาตย์3. 10
  6640330104  นางสาวเนตรนภัทร  ศรีคูณ4. 10
  6640330105  นางสาวประภารัตน ์ เบ้าโพธิ์5. 10
  6640330106  นางสาวปวีณา  ดอนละคร6. 10
  6640330107  นางสาวปิยฉัตร  บงแก้ว7. 10
  6640330108  นางสาวพิยดา  สอนพรหม8. 10
  6640330109  นายภาสพงศ์  วัฒนศิริโกมล9. 10
  6640330110  นายภูบดินทร์  สุขปื้อ10. 10
  6640330111  นายอัศวิน  ป้องขัน11. 10
  6640330112  นายศาสตรพล  จักรไชย12. 10
  6640330113  นางสาวภัทรธิดา  จันทะคุณ13. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 47



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ร.6601

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

	สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640801101  นางสาวกัญญาณัฐ  ค าบ้านฝ้าย1. 10
  6640801102  นางสาวกัลยาณี  ค ามา2. 10
  6640801103  นางสาวจันทปัปภา  จินา3. 10
  6640801104  นางสาวจินตนา  แสงชมภู4. 10
  6640801105  นางสาวจิรัศยา  นามศิวิชา5. 10
  6640801106  นางสาวจิราภา  อินทร์ปัน6. 10
  6640801107  นางสาวชลธิชา  ไชโยแสง7. 10
  6640801108  นายชัยพฤกษ์  สุวรรณศรี8. 10
  6640801109  นางสาวชาลิสา  แก้วบุตรดี9. 10
  6640801110  นางสาวณัฐฐินนัท ์ พลซา10. 10
  6640801111  นายณัฐวัตร  โสประดิษฐ์11. 10
  6640801112  นางสาวดาราวรรณ  อุเหล่า12. 10
  6640801113  นายทศพล  เหล่าศรีชัย13. 10
  6640801114  นายทวัิตถ์  วิจิตรปัญญา14. 10
  6640801115  นายแทนคุณ  จันทองพะเนาว์15. 10
  6640801116  นายธนกฤต  หรัิญอร16. 10
  6640801117  นายธันวา  กรมทอง17. 10
  6640801118  นายธิติสรร  สีหะวงษ์18. 10
  6640801119  นายเธียรวิทย์  แก้วอาสา19. 10
  6640801120  นายนนทวัฒน ์ สิงหส์ถิตย์20. 10
  6640801121  นางสาวนพวรรณ  ศรีบัวหลวง21. 10
  6640801122  นางสาวน  าทพิย์  ทองช านาญ22. 10
  6640801123  นางสาวน  าฝน  อินทร์มนเทยีร23. 10
  6640801124  นางสาวบุญยวีร์  พลซา24. 10
  6640801125  นางสาวปณิดา  ปัญญจามร25. 10
  6640801126  นางสาวปนดัดา  สีนาทมุ26. 10
  6640801127  นายปรารินทร์  พรมนอก27. 10
  6640801128  นางสาวพัชราภรณ์  พลดี28. 10
  6640801129  นายพัทธดนย์  ประทปีเมือง29. 10
  6640801130  นายพิพัฒน ์ แก้วดวงดี30. 10
  6640801131  นางสาวพิมพ์ลภัส  เนตรแสงศรี31. 10
  6640801132  นางสาวเมษิณี  วงษา32. 10
  6640801133  นายรดิศ  บุตรอินทร์33. 10
  6640801134  นางสาวรินรดา  ฝ่ายเคนนา34. 10

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640801135  นายวิธวินท ์ ถ่างกระโทก35. 10
  6640801136  นายศุภกฤษฏ์  ปสัสา36. 10
  6640801137  นายศุภวรรธน ์ ศรีค าภา37. 10
  6640801138  นางสาวสุนนัทา  สุวรรณสนธิ์38. 10
  6640801139  นายอรรถชัย  ไชยสุทธิ์39. 10
  6640801140  นางสาวอรอนงค์  จุตะโน40. 10
  6640801141  นางสาวอาฒยา  โสภา41. 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:พ้นสภาพ
นกัศึกษา(เนือ่งจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ข้อมูล
เกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษาหลักฐานไม่ถกูต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยงัไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 48



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ร.6602

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

	สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640801201  นางสาวยุวันนา  แก้วแสนทพิย์1. 10
  6640801203  นางสาวศศิธร  แก้ววิเชียร2. 10
  6640801204  นางสาวธิดารัตน ์ อองภา3. 10
  6640801205  นางสาวนยัชนก  ดาวลอย4. 10
  6640801206  นางสาวศศิวิมล  ก๋าวิชา5. 10
  6640801207  นายพฤฒินนัท ์ นติิพันธ์6. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 49



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ศป.6602

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

	สาขาวิชา ดิจิทัลอาร์ต
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640602101  นายธีรภัทร์  วงษ์เจริญ1. 10
  6640602102  นายศุภเสกข์  เจริญวนวิจิตร2. 10
  6640602103  นางสาวสร้อยทอง  จองชัย3. 10
  6640602104  นางสาวอรไพลิน  โกมลไสย4. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 50



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ศป.6601

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

	สาขาวิชา ทัศนศิลป์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640601101  นางสาวกัลญาณีย์  เย็นพงค์ศักดิ์1. 10
  6640601102  นายพงศธร  ทองมี2. 10
  6640601103  นางสาวอริยา  สุรินทร์3. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 51



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ศ.6607

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

	สาขาวิชา การท่องเท่ียวและการโรงแรม
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640339101  นางสาวเขมนภิาส์  สีหโชติวัฒน์1. 10
  6640339102  นายชาคริต  เสนาแปลง2. 10
  6640339103  นางสาวธิดาพร  วงค์ใหญ่3. 10
  6640339105  นางสาวปนดัดา  นามผา4. 10
  6640339106  นางสาวมนสันนัท ์ สิงหส์ถิตย์5. 10
  6640339107  นายรพีภัทร  สารบุญ6. 10
  6640339108  นางสาวลลิตา  ศรีจันทวงษ์7. 10
  6640339109  นางสาววรรณษา  บุญสะอาด8. 10
  6640339110  นางสาววรัญญา  สะดาแนน9. 10
  6640339111  นางสาวสุชานาถ  สาตร์สมบุญ10. 10
  6640339112  นางสาวสุวัจน ี มาตุ้ม11. 10
  6640339113  นางสาวอริศา  เบียนขุนทด12. 10
  6640339114  นางสาวอิสรารัตน ์ เกษภูเขียว13. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 52



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  บ.6602

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

	สาขาวิชา การจัดการ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640707101  นางสาวกนกพร  บุญไชยสิทธิ์1. 10
  6640707102  นางสาวจิราพร  ดอนลี2. 10
  6640707103  นางสาวจุฑามาศ  มีมุข3. 10
  6640707104  นายณภัทรพงษ์  พงษ์เหล็ง4. 10
  6640707105  นางสาวธัญนศิญาน ์ เข้มเอ่ียม5. 10
  6640707106  นางสาวธัญลักษณ์  โคกสว่าง6. 10
  6640707107  นางสาวธิดารัตน ์ อานนุาม7. 10
  6640707108  นายนวพล  สุวรรณชาติ8. 10
  6640707109  นางสาวนสิารัตน ์ ค าแกม9. 10
  6640707110  นางสาวพรพิมล  จุ้ยเปี่ยม10. 10
  6640707111  นางสาวมุธิตา  สุภา11. 10
  6640707112  นางสาวพรประภา  มณีศรี12. 10
  6640707113  นายศุภชัย  ทองศูนย์13. 10
  6640707114  นางสาวสาริสา  ทบัเอ่ียม14. 10
  6640707115  นางสาวสุทธิดา  บัวระภา15. 10
  6640707116  นางสาวโสภิตนภา  โสภาพันธ์16. 10
  6640707117  นางสาวหนึง่ฤทยั  สิมสวัสดิ์17. 10
  6640707118  นางสาวอารยา  พันสอน18. 10
  6640707119  นางสาวธัญรัตน ์ พรมศิริ19. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 53



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  บ.6604T

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

	สาขาวิชา การจัดการ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6660707101  นางสาวนรีรัตน ์ มีแจ้ง1. 10
  6660707102  นางสาวเกศกนก  เทพกิจ2. 10
  6660707103  นางสาวจุฑาทพิย์  ก้อมมะณี3. 10
  6660707104  นางสาวปิยธิดา  โสภาจันทร์4. 10
  6660707105  นางสาวสุพรรษา  เจือจันทร์5. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  บ.6601

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

	สาขาวิชา การตลาดดิจิทัล
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640704101  นางสาวกมลชนก  วงษ์ศรีรัตน์1. 10
  6640704102  นางสาวเกสราภรณ์  เทพชมภู2. 10
  6640704103  นางสาวจันทร์จิรา  พิมพามา3. 10
  6640704104  นางสาวจันทราทพิย์  ศรีเมืองแก้ว4. 10
  6640704105  นางสาวชนญัญา  สุแดงนอ้ย5. 10
  6640704106  นางสาวชมพูนชุ  ศรีบุตร6. 10
  6640704107  นางสาวฐิติชญา  ศรีม่วง7. 10
  6640704108  นางสาวณัฐนนัท ์ สุปันโน8. 10
  6640704109  นางสาวทอฝัน  ศาสนา9. 10
  6640704110  นางสาวธนญัญา  สายบุญเลิศ10. 10
  6640704111  นายธีรพงศ์  พงษ์เพชร11. 10
  6640704112  นางสาวเนตนภา  ทองอรุณ12. 10
  6640704113  นายบุญชัย  พิมโคตร13. 10
  6640704114  นางสาวบุษบา  แสงส่อง14. 10
  6640704115  นางสาวปนดัดา  คะสุดใจ15. 10
  6640704116  นางสาวปัณฎาพร  สายประเสริฐ16. 10
  6640704117  นางสาวปัณณพร  วันณา17. 10
  6640704118  นางสาวพิรดี  เหลาค าโคก18. 10
  6640704119  นางสาวภัทรวดี  ผาม่ัน19. 10
  6640704120  นางสาวรัตนด์ามาส  โพธิ์แก้ว20. 10
  6640704121  นางสาววันวิสาข์  กันยาประสิทธิ์21. 10
  6640704122  นางสาวสุพัฒตรา  ผาระนตัย์22. 10
  6640704123  นางสาวอติพร  ศรีพิทลูพาทย์23. 10
  6640704124  นางสาวอมรา  เนตรแสงศรี24. 10
  6640704125  นางสาวอรดา  คงแสนค า25. 10
  6640704126  นางสาวอัญณิสา  ลาเสือ26. 10
  6640704127  นายอิสมาแอน  ขาวแย้ม27. 10
  6640704128  นายเนติธร  ชาสังข์28. 10
  6640704129  นางสาวธนภรณ์  สุวรรณภักดี29. 10
  6640704130  นายรัฐพงษ์  พิมพ์สาลี30. 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:พ้นสภาพ
นกัศึกษา(เนือ่งจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ข้อมูล
เกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษาหลักฐานไม่ถกูต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยงัไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 55



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  นศ.6601

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

	สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6641002101  นางสาวกิตติยา  มุขอาษา1. 10
  6641002102  นางสาวขวัญพจี  อัตชู2. 10
  6641002103  นางสาวชุติมา  พรมลับ3. 10
  6641002104  นางสาวฐิตินนัท ์ คณากัน4. 10
  6641002105  นางสาวธนพร  แสงขาว5. 10
  6641002106  นางสาวรัตนากร  จันทง6. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ศบ.6601

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

	สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640901101  นายเจษฎา  ธรรมรังษี1. 10
  6640901102  นางสาวปาณิศา  ศรีเมืองแก้ว2. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 57



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  บช.6601

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

	สาขาวิชา การบัญชี
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6641301101  นางสาวกุลนดิา  โสภาวัฒน์1. 10
  6641301102  นางสาวกุลภรณ์  ป้องสุภาพ2. 10
  6641301103  นางสาวชรินรัตน ์ สุธงษา3. 10
  6641301104  นายญาณพัฒน ์ มนตรี4. 10
  6641301105  นางสาวฐิติพร  เสาร์สูงเนนิ5. 10
  6641301106  นางสาวณัฐฐินนัท ์ ธนสุวรรณพงษ์6. 10
  6641301107  นางสาวณัฐริณีย์  กองกุล7. 10
  6641301108  นายทรงฤทธิ์  นสีิดา8. 10
  6641301109  นางสาวทฆัิมพร  กันยาประสิทธิ์9. 10
  6641301110  นางสาวนริศรา  เรืองเจริญ10. 10
  6641301111  นางสาวนวรัตน ์ ตัญญาภักดิ์11. 10
  6641301112  นางสาวนนัทนา  สิงหะเดชะ12. 10
  6641301113  นางสาวปัทมาภรณ์  ประสงค์13. 10
  6641301114  นางสาวพิมพ์อัปสร  ชัยค า14. 10
  6641301115  นางสาวฟ้าใส  ทรัพย์มาก15. 10
  6641301116  นางสาววรรณรัตน ์ ประภาวะนงั16. 10
  6641301117  นางสาววันวิสา  สอนตาง17. 10
  6641301118  นางสาววาสนา  แสงสว่าง18. 10
  6641301119  นางสาววิชุดา  เพลิดนอก19. 10
  6641301120  นายสิริชัย  ไมตรีสวัสดิ์20. 10
  6641301121  นายอนนัตศักดิ์  ชุมเมฆ21. 10
  6641301122  นางสาวอรุณรัตน ์ จักรดี22. 10
  6641301123  นางสาวอารยา  ส านวนเลิศ23. 10
  6641301124  นางสาวศิริรัตน ์ สีนาเลา24. 10
  6641301125  นางสาวนริสา  ลังกาวงค์25. 10
  6641301126  นางสาวฐิติยา  จ าปา26. 10
  6641301127  นางสาวศิริลักษณ์  วันดา27. 10
  6641301128  นางสาวจริยา  นาภูทศั28. 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:พ้นสภาพ
นกัศึกษา(เนือ่งจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนกัศึกษา (ข้อมูล
เกา่),76:พ้นสภาพนกัศึกษาหลักฐานไม่ถกูต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยงัไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศกึษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 58



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  บช.6603T

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

	สาขาวิชา การบัญชี
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6661301101  นางสาวจิดาภา  ใจแดง1. 10
  6661301102  นางสาวประกายฟ้า  บุตรเต2. 10
  6661301103  นางสาวประภัทสร  เพ็ชรมีค่า3. 10
  6661301104  นางสาวเวธน ี วงศ์ค านนท์4. 10
  6661301105  นางสาวศศิธร  สร้อยตา5. 10
  6661301106  นางสาวสริตา  เอกตาแสง6. 10
  6661301107  นางสาวสุฑามาศ  ขวัญแจ่ม7. 10
  6661301108  นางสาวสุธาสิน ี บุตรเต8. 10
  6661301109  นางสาวอนญัญา  ตาแก้ว9. 10
  6661301110  นางสาวอรษา  ศรีบุรินทร์10. 10
  6661301111  นางสาวมัณฑิตา  ขะพินจิ11. 10
  6661301112  นางสาวขวัญอนงค์  ป้านภูมิ12. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 59



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  วศ.6604

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

	สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6641103101  นายเจษฎา  สายค าภา1. 10
  6641103102  นายฉัตรชัย  สุขสบาย2. 10
  6641103103  นายชินวัตร  นลิเขตร3. 10
  6641103104  นายทศพล  จิราวงษ์4. 10
  6641103105  นายธนพัฒน ์ ยางศรี5. 10
  6641103106  นายธีระศักดิ์  เจือมา6. 10
  6641103107  นายนนทวัฒน ์ ชมพบ7. 10
  6641103108  นางสาวอภิญญา  รัตนมงคล8. 10
  6641103109  นายอรรถพร  ทองมณี9. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 60



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  วศ.6605T

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

	สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 3/2567

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6661103101  นายไกรวิชญ์  เเสดคง1. 10
  6661103102  นายไคไทย  ยัง2. 10
  6661103103  นายจีรวุฒิ  มุ่งดี3. 10
  6661103104  นายธีรนพ  อินทนนท์4. 10
  6661103105  นายวิรชัย  ศรีบุรินทร์5. 10
  6661103106  นายศุทธนนัท ์ เกตุนาค6. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 61



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  วศ.6602

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

	สาขาวิชา วิศวกรรมการออกแบบและผลิต
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6641102101  นายธิปไตย  อุ่นผาง1. 10
  6641102102  นายพลวัฒน ์ ชุมพล2. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 62



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  วศ.6603T

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

	สาขาวิชา วิศวกรรมการออกแบบและผลิต
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 1/2568

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6661102101  นายเข่ือนเพชร  เจนไพร1. 10
  6661102102  นายทศัพล  วังโปร่ง2. 10
  6661102103  นายพิชิตชัย  มาลากอง3. 10
  6661102104  นายเจษฎา  ค าแสน4. 10
  6661102105  นายศุภวิชญ์  พลดาหาญ5. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 63



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  ศป.6603

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

	สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6640603101  นายธนภัทร  แก้วบุตรดี1. 10
  6640603102  นางสาวสมัชญา  เมืองสมบูรญ์2. 10
  6640603103  นายธาดา  ไหมสมบุญ3. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา

REG:R10-12-11 ( รายงานนักศึกษา ) 03/03/66 16:09  หน้า 64



รายช่ือนักศึกษา
 ภาคการศึกษาท่ีเข้า 1 / 2566  รุ่น  66  หมู่เรียน  วศ.6606

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

	สาขาวิชา วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จตามแผน 2/2569

ระบบฐานข้อมูลหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  รหัส   ช่ือ - นามสกุลท่ี สถานะ

  6641104101  นายณัฐวุฒิ  ชมชาลี1. 10
  6641104102  นายณัฐวุฒิ  ศรีมะณี2. 10
  6641104103  นายพรชัย  ประจิตร3. 10
  6641104104  นายภูวดล  ต้นค า4. 10
  6641104105  นายมีชัย  คุรุนนัท์5. 10
  6641104106  นางสาววธัญญา  สร้อยจิตร6. 10
  6641104107  นายวุฒิภัทร  นกลอย7. 10
  6641104108  นายสรยุทธ  สติเลิศมงคล8. 10
  6641104109  นางสาวสุชัญญา  ราชแก้ว9. 10
  6641104110  นายอนนัต์  สารวงษ์10. 10
  6641104111  นางสาวน  าฝน  ขันทองไชย11. 10
  6641104112  นายกฤษณะ  ศรีสวัสดิ์12. 10
  6641104113  นายธวัชชัย  กองสี13. 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:พ้นสภาพ
นักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา),75:พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูล
เก่า),76:พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง,85:เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงาน
ตัว,91:ยกเลิก,92:ยกเลิกช่ือซ  า

สถานะนักศึกษา
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