
บัญชีรายชื่อนกัศึกษาท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพ่ือขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีการศึกษา  2565 

คร้ังท่ี  11/2565 วันที่อนุมัติผล  25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)  
 สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 31/5/2560 
 1  6080120116  นางสาวศิรินภา  มหาวัน  ภาคปกติ มรล. 0130001/2565 
 2  6080120128  นางสาวอัญพัชญ์  กีรติวิริยะชัย  ภาคปกติ มรล. 0130002/2565 
 สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 16/5/2560 
 1  6080143111  นายปรัธวัฒน์  ทองวัฒน์  ภาคปกติ มรล. 0130003/2565 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 1/12/2559 
 1  6080144101  นายกิตติศักดิ์  บัวงาม  ภาคปกติ มรล. 0130004/2565 
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 16/5/2560 
 1  6080170101  นางสาวกมลทิพย์  ทองดี  ภาคปกติ มรล. 0130005/2565 
 สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 31/5/2560 
 1  6080189109  นายณัฐชนน  แสงชมภู  ภาคปกติ มรล. 0130006/2565 
 2  6080189128  นายศุภวิชญ์  ศรีสุธรรม  ภาคปกติ มรล. 0130007/2565 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 9/10/2560 
 1  6080148124  นายวราวุฒิ  สุธงษา  ภาคปกติ มรล. 0130008/2565 

  



บัญชีรายชื่อนกัศึกษาท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพ่ือขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีการศึกษา  2565 

คร้ังท่ี  11/2565 วันที่อนุมัติผล  25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) วันที่ สกอ. รับทราบ 21/11/2557 
 1  5840330323  นางสาวรุ่งนภา  ศรีสุขา  ภาคปกติ มรล. 0330018/2565 
  

บัญชีรายชื่อนกัศึกษาท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพ่ือขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีการศึกษา  2565 

คร้ังท่ี  11/2565 วันที่อนุมัติผล  25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 8/9/2560 
 1  6140259112  นายนิธิ  ดามงคล  ภาคปกติ มรล. 0230009/2565 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 29/8/2560 
 1  6240248117  นายอรัญธรรม  โมกไธสง  ภาคปกติ มรล. 0230010/2565 
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 29/8/2560 
 1  6140266102  นางสาวณัฐณิชา  จีเวิน  ภาคปกติ มรล. 0230011/2565 
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 29/8/2560 
 1  6140250131  นายวัติกาล  พรมมาวัน  ภาคปกติ มรล. 0230012/2565 
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 24/11/2560 
 1  6140267209  นางสาวนลิน  หงษ์บุดดี  ภาคปกติ มรล. 0230013/2565 
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 28/12/2560 
 1  6140289105  นางสาวชนาภรณ์  สมใจ  ภาคปกติ มรล. 0230014/2565 

  



บัญชีรายชื่อนกัศึกษาท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพ่ือขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีการศึกษา  2565 

คร้ังท่ี  11/2565 วันที่อนุมัติผล  25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 1/12/2559 
 1  6350706115  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิภาพรรณ  ทองนู  ภาคพิเศษ มรล. 0730030/2565 
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วันที่ สกอ. รับทราบ 22/7/2558 
 1  6240705102  นางสาวกรุณา  ศีละวงษ์  ภาคปกติ มรล. 0730031/2565 
 2  6240705105  นางสาวจุฑารัตน์  ทิพย์สอน  ภาคปกติ มรล. 0730032/2565 
 3  6240705104  นางสาวจิรภัทร์  คำมะณีจันทร์  ภาคปกติ มรล. 0730033/2565 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 1/12/2559 
 1  6040707207  นางสาวศิริโสภา  แยงคำ  ภาคปกติ มรล. 0730034/2565 
 สาขาวิชาการบัญชี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 1/12/2559 
 1  6140706213  นางสาวณัฐริกา  สุขราช  ภาคปกติ มรล. 0730035/2565 
 2  6140706215  นายธเนศ  ฮ้อยก่ำ  ภาคปกติ มรล. 0730036/2565 
 3  6140706305  นางสาวขวัญฤดี  เรืองเพชร  ภาคปกติ มรล. 0730037/2565 
 สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 1/12/2559 
 1  6240704122  นางสาวปริฉัตร  โคตรมงคล  ภาคปกติ มรล. 0730038/2565 
 2  6240704127  นางสาวปนัดดา  ไชยโสดา  ภาคปกติ มรล. 0730039/2565 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วันที่ สกอ. รับทราบ 22/7/2558 
 1  6240705101  นางสาวกรรณิการ์  ถาหล้า  ภาคปกติ มรล. 0730040/2565 
 2  6240705109  นายต้อง  แซ่ซ่ง  ภาคปกติ มรล. 0730041/2565 
 3  6240705114  นางสาวปิยฉัตร  สอนพรม  ภาคปกติ มรล. 0730042/2565 
 4  6240705118  นางสาวลักขณา  ชื่นนอก  ภาคปกติ มรล. 0730043/2565 
 5  6240705120  นางสาวอภิญญา  สมบูรณ์  ภาคปกติ มรล. 0730044/2565 
 6  6240705122  นางสาวจิลลาภัทร  อ่อนมีคุณ  ภาคปกติ มรล. 0730045/2565 

  



บัญชีรายชื่อนกัศึกษาท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพ่ือขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีการศึกษา  2565 

คร้ังท่ี  11/2565 วันที่อนุมัติผล  25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 นิติศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วันที่ สกอ. รับทราบ  
 1  6330501301  จ่าสิบเอกพีรพล  พลอามาตย์  ภาคพิเศษ มรล. 0530017/2565 
 2  6330501309  สิบตำรวจโทกฤษณะ  กองแก้ว  ภาคพิเศษ มรล. 0530018/2565 
  

บัญชีรายชื่อนกัศึกษาท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพ่ือขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีการศึกษา  2565 

คร้ังท่ี  11/2565 วันที่อนุมัติผล  25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
นิเทศศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วันที่ สกอ. รับทราบ 1/12/2559 
 1  6141002110  นางสาวปิยะดา  โสมะภา  ภาคปกติ มรล. 1030003/2565 
  

บัญชีรายชื่อนกัศึกษาท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพ่ือขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีการศึกษา  2565 

คร้ังท่ี  11/2565 วันที่อนุมัติผล  25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 1/12/2559 
 1  6240901101  นางสาวกรรณิการ์  กาวน  ภาคปกติ มรล. 0930001/2565 
 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 1/12/2559 
 1  6240901102  นางสาวเจนจิรา  จุลทัศน์  ภาคปกติ มรล. 0930002/2565 
 2  6240901103  นางสาวบัณฑิตา  สุทธิกุล  ภาคปกติ มรล. 0930003/2565 
 3  6240901104  นางสาวเพ็ญนภา  เฮียงคำ  ภาคปกติ มรล. 0930004/2565 
 4  6240901108  นายสถาพร  บุญหลาย  ภาคปกติ มรล. 0930005/2565 
 5  6240901109  นางสาวสุธิษา  กองสิงห์  ภาคปกติ มรล. 0930006/2565 
 6  6240901110  นางสาวสุนิตา  สารวงษ์  ภาคปกติ มรล. 0930007/2565 
 7  6240901112  นายวิศณุ  สอนสี  ภาคปกติ มรล. 0930008/2565 

  



บัญชีรายชื่อนกัศึกษาท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพ่ือขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีการศึกษา  2565 

คร้ังท่ี  11/2565 วันที่อนุมัติผล  25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 23/12/2559 
 1  6361103107  นายสหรัฐ  เศษสุวรรณ์  ภาคปกติ มรล. 1130008/2565 
                 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วันที่ สกอ. รับทราบ 20/1/2560 
 1  6361102102  นายเจษฎาภรณ์  สารีแก้ว  ภาคปกติ มรล. 1130009/2565 
 2  6361102103  นายธวัชชัย  ต้นพนม  ภาคปกติ มรล. 1130010/2565 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 23/12/2559 
 1  6141103101  นายเอลีซา  สีแสงจัน  ภาคปกติ มรล. 1130011/2565 
 2  6361103101  นายกฤษฎา  แสงดี  ภาคปกติ มรล. 1130012/2565 
 3  6361103103  นายจิตรภาณุ  นามวงษ์  ภาคปกติ มรล. 1130013/2565 
 4  6361103105  นายธีรวัฒน์  นาฬิกาวิทย์  ภาคปกติ มรล. 1130014/2565 
 5  6361103109  นายอิสระ  มีแพง  ภาคปกติ มรล. 1130015/2565 
 6  6361103110  นายสุชน  โพธ์ิป้อม  ภาคปกติ มรล. 1130016/2565 
 7  6361103111  นายวิษณุ  กุดกัญญา  ภาคปกติ มรล. 1130017/2565 
 8  6361103112  นางสาววิภาวี  สนธิรมย์  ภาคปกติ มรล. 1130018/2565 

  


