
บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีการศึกษา  2565 

ครั้งที่  7/2565 วันที่อนุมัติผล  22  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 13/11/2560 
 1  6140302129  นางสาววราภรณ์  ค ารินทร ์  ภาคปกติ มรล. 0330001/2565 
 2  6140302133  นางสาวศิริกัญญา  ลือค าหาญ  ภาคปกติ มรล. 0330002/2565 
 3  6140302201  นางสาวกฤติยา  หล้าโน  ภาคปกติ มรล. 0330003/2565 
 4  6140302202  นางสาวกัญญรัตน์  จงสันเทียะ  ภาคปกติ มรล. 0330004/2565 
 5  6140302230  นางสาววิภารัตน์  ชาลีเปรี่ยม  ภาคปกติ มรล. 0330005/2565 
 สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 2/4/2561 
 1  6140335106  นางสาวชนิดา  หมื่นชนะ  ภาคปกติ มรล. 0330006/2565 
 สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) วันที่ สกอ. รับทราบ 15/1/2558 
 1  5940304108  นายเนติพจน์  เสริฐศร ี  ภาคปกติ มรล. 0330007/2565 
 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 1/12/2559 
 1  6140307128  นางสาววไลพร  วันทองสุข  ภาคปกติ มรล. 0330008/2565 
 2  6140307145  นางสาววัชรี  ปลื้มสายแสง  ภาคปกติ มรล. 0330009/2565 
 สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 20/6/2560 
 1  6140340123  นางสาวมัณฑิตา  ต้นพนม  ภาคปกติ มรล. 0330010/2565 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 9/10/2560 
 1  6140330141  นางสาวอรัญญา  พลบูรณ์  ภาคปกติ มรล. 0330011/2565 
 2  6140330142  นางสาวอวัชฎา  สีด ี  ภาคปกติ มรล. 0330012/2565 
 3  6140330144  นายอภิศักดิ์  สายวัน  ภาคปกติ มรล. 0330013/2565 
 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) วันที่ สกอ. รับทราบ 26/3/2555 
 1  5740339248  นางสาวอัจจิมา  ค างาม  ภาคปกติ มรล. 0330014/2565 

  



บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีการศึกษา  2565 

ครั้งที่  7/2565 วันที่อนุมัติผล  22  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 8/9/2560 
 1  6140259108  นายณัฐวุฒิ  เดชาณุวัฒน์  ภาคปกติ มรล. 0230001/2565 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 29/8/2560 
 1  6140242105  นางสาวฉัตรชมพู  เกษรราช  ภาคปกติ มรล. 0230002/2565 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 8/9/2560 
 1  6140259118  นายรพีพงศ์  ชาค ารุณ  ภาคปกติ มรล. 0230003/2565 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วันที่ สกอ. รับทราบ  
 2  6460259101  นายอดิศร  ปงเมืองแก้ว  ภาคปกติ มรล. 0230004/2565 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 29/8/2560 
 1  6140247102  นางสาวจรัมพร  เมืองวงษ์  ภาคปกติ มรล. 0230005/2565 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 29/8/2560 
 1  6040248130  นางสาววิลาวรรณ  แสนดา  ภาคปกติ มรล. 0230006/2565 
 2  6140248117  นายอานนท์  รอดรักษา  ภาคปกติ มรล. 0230007/2565 

  



บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีการศึกษา  2565 

ครั้งที่  7/2565 วันที่อนุมัติผล  22  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
 สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 1/12/2559 
 1  6350706102  นางสาวจริยา  เฮืองบุญศรี  ภาคพิเศษ มรล. 0730001/2565 
 2  6350706108  นางสาวสุธาสินี  ศรีอรรคพรหม  ภาคพิเศษ มรล. 0730002/2565 
                 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
 สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 1/12/2559 
 1  6350707107  นายอัมรินทร์  จิระวงศ์ประภา  ภาคพิเศษ มรล. 0730003/2565 
 สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 1/12/2559 
 2  6350706106  นางสาวปิยภรณ์  ศรีแก้ว  ภาคพิเศษ มรล. 0730004/2565 
 3  6350706110  นางสาวนันทพร  วิวรรธนกุลรติ  ภาคพิเศษ มรล. 0730005/2565 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 1/12/2559 
 1  6140707125  นางสาวพิมพ์ลภัส  นอแสงสี  ภาคปกติ มรล. 0730006/2565 
 2  6140707165  นางสาวอารียา  โสภ ี  ภาคปกติ มรล. 0730007/2565 
 3  6350707101  นางสาวเกสินี  เลิศบ ารุง  ภาคพิเศษ มรล. 0730008/2565 
 4  6350707103  นายพิสิษฐ์  ธีรจิตกุลศร ี  ภาคพิเศษ มรล. 0730009/2565 
 5  6350707104  จ่าเอกมานิต  ขวาโยธา  ภาคพิเศษ มรล. 0730010/2565 
 6  6350707105  นางสาวศรัญญาเพียรหัด  อริสซี่  ภาคพิเศษ มรล. 0730011/2565 
 7  6350707106  นางสาวอารีรัตน์  มาตเลี่ยม  ภาคพิเศษ มรล. 0730012/2565 
 8  6350707108  นายอรรถพล  โพธิยันต์  ภาคพิเศษ มรล. 0730013/2565 
 9  6350707109  จ่าเอกสุรสิทธิ์  เมืองศรี  ภาคพิเศษ มรล. 0730014/2565 
 10  6350707110  นางสาววิชุดา  ศรีสุแล  ภาคพิเศษ มรล. 0730015/2565 
 11  6350707114  นางสาวสุชาฎา  จันทนา  ภาคพิเศษ มรล. 0730016/2565 
  



สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 1/12/2559 
 1  6040706310  นางสาวศิริวรรณ  ทองนุ่ม  ภาคปกติ มรล. 0730017/2565 
 2  6350706101  นางสาวกานต์พิชชา  บัวกลาง  ภาคพิเศษ มรล. 0730018/2565 
 3  6350706104  นางสาวทิพย์สุดา  มากดี  ภาคพิเศษ มรล. 0730019/2565 
 4  6350706105  นางสาวปานตะวัน  รามศิริ  ภาคพิเศษ มรล. 0730020/2565 
 5  6350706107  นางสาวภัสสิตา  เชือ้ตาหมื่น  ภาคพิเศษ มรล. 0730021/2565 
 6  6350706109  นางสาวสุภาวดี  ไว้ยศ  ภาคพิเศษ มรล. 0730022/2565 
 7  6350706111  นางสาวทิพรส  เสนานุช  ภาคพิเศษ มรล. 0730023/2565 
 8  6350706112  สิบเอกกศินพจณ์  เวียงสงค์  ภาคพิเศษ มรล. 0730024/2565 
 9  6350706113  นางสาววราภรณ์  โกษาจันทร์  ภาคพิเศษ มรล. 0730025/2565 
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วันที่ สกอ. รับทราบ 29/5/2557 
 1  5940708214  นางสาวทอฝัน  เจ้าสกุล  ภาคปกติ มรล. 0730026/2565 



บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีการศึกษา  2565 

ครั้งที่  7/2565 วันที่อนุมัติผล  22  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วันที่ สกอ. รับทราบ 28/2/2563 
 1  6360705103  นางสาวนัฐริตรา  นามพลแสน  ภาคปกติ มรล. 0730027/2565 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีการศึกษา  2565 

ครั้งที่  7/2565 วันที่อนุมัติผล  22  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
 สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 9/10/2560 
 1  6130501102  นางสาวจันทภา  โสประดิษฐ  ภาคพิเศษ มรล. 0530001/2565 
 2  6130501109  สิบต ารวจโทธัชพล  สุภาพ  ภาคพิเศษ มรล. 0530002/2565 
 นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
 สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 9/10/2560 
 1  6130501115  นางสาวพรสุภา  ลือมอญ  ภาคพิเศษ มรล. 0530003/2565 
 2  6130501116  นายธนวัฒน์  แสงขาว  ภาคพิเศษ มรล. 0530004/2565 
 นิติศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 9/10/2560 
 1  6130501104  สิบต ารวจโทชลทิศ  รัตนมงคล  ภาคพิเศษ มรล. 0530005/2565 
 2  6130501122  สิบต ารวจโทวิศวะ  ศรีชัย  ภาคพิเศษ มรล. 0530006/2565 
 3  6130501124  สิบต ารวจโทศิวกร  แพงไธสง  ภาคพิเศษ มรล. 0530007/2565 
 4  6140501102  นายก าพล  วรรณิวาส  ภาคปกติ มรล. 0530008/2565 
 5  6140501112  นายธนาวุฒิ  ศิลาคม  ภาคปกติ มรล. 0530009/2565 
 6  6140501142  นายรัชโยธิน  จอมจอหอ  ภาคปกติ มรล. 0530010/2565 
 7  6140501232  นายสรพัศ  แซ่ตั้ง  ภาคปกติ มรล. 0530011/2565 
 8  6230501109  ดาบต ารวจอัครพงษ์  สงมูลนาค  ภาคพิเศษ มรล. 0530012/2565 
 9  6230501112  สิบต ารวจโทประสิทธิ์  กอบัว  ภาคพิเศษ มรล. 0530013/2565 
 10  6230501201  สิบต ารวจโทกิตตศิักดิ์  ยศปัญญา  ภาคพิเศษ มรล. 0530014/2565 
 11  6230501301  จ่าสิบเอกรพีพัฒน์  คงพนัส  ภาคพิเศษ มรล. 0530015/2565 



บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีการศึกษา  2565 

ครั้งที่  7/2565 วันที่อนุมัติผล  22  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 17/5/2560 
 1  6130801111  นางสาวเสาวลักษณ์  สุพรมอินทร์  ภาคพิเศษ มรล. 0830001/2565 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที ่สกอ. รับทราบ 17/5/2560 
 1  6030801140  นายอรรถสิทธิ์  แสงกล้า  ภาคพิเศษ มรล. 0830002/2565 
 2  6030801331  นางสาวสุกัญญา  ดวงสว่าง  ภาคพิเศษ มรล. 0830003/2565 
 3  6040801219  นายปฏิภาณ  ศาสนสุพินธุ ์  ภาคปกติ มรล. 0830004/2565 
 4  6130801104  นายพิชญดนย์  โคตสี  ภาคพิเศษ มรล. 0830005/2565 
 5  6130801105  นายฤทธิศักดิ์  จันทร์ศรีอ่อน  ภาคพิเศษ มรล. 0830006/2565 
 6  6130801107  นายวิศิษฏ์  ชาศรีราช  ภาคพิเศษ มรล. 0830007/2565 
 7  6130801110  นางสาวสร้อยระย้า  ช่อเมืองดี  ภาคพิเศษ มรล. 0830008/2565 
 8  6130801112  นางสาวณภัทร์ชญา  นันทะแพทย์  ภาคพิเศษ มรล. 0830009/2565 
 9  6130801113  นางสาวอินทุอร  สุโขยชัย  ภาคพิเศษ มรล. 0830010/2565 
 10  6130801114  นางสาวธิดารัตน์  วิชัยวงษ ์  ภาคพิเศษ มรล. 0830011/2565 
 11  6130801115  สิบต ารวจเอกวิศนุกรณ์  โพธิสาขา  ภาคพิเศษ มรล. 0830012/2565 
 12  6130801124  นายเกรียงไกร  แก้ววิไล  ภาคพิเศษ มรล. 0830013/2565 
 13  6140801211  นายชัยณรงค์  สะอาดชื่อ  ภาคปกติ มรล. 0830014/2565 
 14  6140801310  นายชวลิต  ศรีหาเบ้า  ภาคปกติ มรล. 0830015/2565 
 15  6140801320  นางสาวนัยนา  พิมภา  ภาคปกติ มรล. 0830016/2565 

  



บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีการศึกษา  2565 

ครั้งที่  7/2565 วันที่อนุมัติผล  22  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 นิเทศศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วันที่ สกอ. รับทราบ 1/12/2559 
 1  6141002102  นางสาวเกวลี  ประสพ  ภาคปกติ มรล. 1030001/2565 
 2  6141002118  นางสาวสุวีรยา  สนธิมูล  ภาคปกติ มรล. 1030002/2565 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีการศึกษา  2565 

ครั้งที่  7/2565 วันที่อนุมัติผล  22  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) วันที่ สกอ. รับทราบ 3/10/2556 
 1  5940601114  นายวทัญญู  ขันตี  ภาคปกติ มรล. 0630001/2565 
 สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 13/11/2560 
 1  6040601115  นายสุทัศน์  ฤทธิ์นวน  ภาคปกติ มรล. 0630002/2565 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีการศึกษา  2565 

ครั้งที่  7/2565 วันที่อนุมัติผล  22  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 23/12/2559 
 1  6141103103  นายจตุพงษ์  บุตรดีสุวรรณ  ภาคปกติ มรล. 1130001/2565 
 2  6141103104  นายจิรายุทธ  นิลศุภนิมิต  ภาคปกติ มรล. 1130002/2565 
 3  6141103109  นายปัณณวิชญ์  ศรีทา  ภาคปกติ มรล. 1130003/2565 
 4  6141103110  นายผลวัต  จันประเทศ  ภาคปกติ มรล. 1130004/2565 
 5  6141103112  นายเมธา  ตรุษด ี  ภาคปกติ มรล. 1130005/2565 

  



บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีการศึกษา  2565 
ครั้งที่  9/2565 วันที่อนุมัติผล  30  กันยายน พ.ศ. 2565 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 13/11/2560 
 1  6040302318  นางสาวสุพรรษา  วัฒนะ  ภาคปกติ มรล. 0330015/2565 
 2  6140302314  นายธีรภัทร  ดีอุดมจันทร์  ภาคปกติ มรล. 0330016/2565 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 9/10/2560 
 1  6140330104  นางสาวกิติยา  เปาวนา  ภาคปกติ มรล. 0330017/2565 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีการศึกษา  2565 
ครั้งที่  9/2565 วันที่อนุมัติผล  30  กันยายน พ.ศ. 2565 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 29/8/2560 
 1  6140243104  นายบรรหาร  สุโขยะชัย  ภาคปกติ มรล. 0230008/2565 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีการศึกษา  2565 
ครั้งที่  9/2565 วันที่อนุมัติผล  30  กันยายน พ.ศ. 2565 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 1/12/2559 
 1  6140707127  นายภูริเดช  เกณฑ์สระคู  ภาคปกติ มรล. 0730028/2565 
 2  6360707108  นายอนุกรณ์  ค ามุงคุณ  ภาคปกติ มรล. 0730029/2565 

  



บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีการศึกษา  2565 
ครั้งที่  9/2565 วันที่อนุมัติผล  30  กันยายน พ.ศ. 2565 

 นิติศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 9/10/2560 
 1  6140501125  นางสาวรัชนีกร  รูปช้าง  ภาคปกติ มรล. 0530016/2565 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีการศึกษา  2565 
ครั้งที่  9/2565 วันที่อนุมัติผล  30  กันยายน พ.ศ. 2565 

 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) วันที่ สกอ. รับทราบ 4/5/2555 
 1  5940801304  นายกิตติศักดิ์  สมณะ  ภาคปกติ มรล. 0830017/2565 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 13/11/2560 
 2  6140801221  นางสาวนุชจรีย์  วงศ์ค าจันทร์  ภาคปกติ มรล. 0830018/2565 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีการศึกษา  2565 
ครั้งที่  9/2565 วันที่อนุมัติผล  30  กันยายน พ.ศ. 2565 

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 13/11/2560 
 1  6040601117  นายอนุชา  สิงห์เวียง  ภาคปกติ มรล. 0630003/2565 

  
  



บัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อขออนุมัติให้ปริญญา 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีการศึกษา  2565 
ครั้งที่  9/2565 วันที่อนุมัติผล  30  กันยายน พ.ศ. 2565 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วันที่ สกอ. รับทราบ 20/1/2560 
 1  6141102113  นายสหัสวรรษ  ราชแข็ง  ภาคปกติ มรล. 1130006/2565 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ สกอ. รับทราบ 23/12/2559 
 1  6141103105  นายตวงสิทธิ์  บรรจง  ภาคปกติ มรล. 1130007/2565 

  


