
 

 

 

 

 

 

รายงานสถานภาพการมีงานทําของบณัฑิต
คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
สําหรับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในป+การศึกษา 2561 

 

 

 
 

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 



คํานํา 

รายงานสถานภาพการไดงานทําของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเลย สําหรับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป.การศึกษา 2561 เล3มน้ี จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานขอมูลสถานภาพ
การไดงานทําของบัณฑิตของแต3ละหลักสูตรที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียด 
ประกอบดวย ขอมูลสถานภาพการไดงานทําของบัณฑิต และรายช่ือของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี หวังเป7นอย3างย่ิงว3ารายงานเล3มน้ีคงจะเป7นประโยชน�กับคณะและ 
แต3ละหลักสูตรเป7นอย3างมากที่จะใชในการดําเนินงานของแต3ละหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต3อไป 

 
 
 

      คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
พฤษภาคม 2563 



สารบัญ 

เร่ือง                    หน�า 

1. ข�อมูลสรุปสถานภาพการได�งานทําของบณัฑิตคณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลย ี

 1.1 สรุปภาพรวมการตอบแบบสํารวจสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิต      1 
คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี ที่สําเรจ็การศึกษาในป.การศึกษา 2561 

 1.2 สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี       2 

ที่สําเร็จการศึกษาในป.การศึกษา 2561 

1.3 สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตสาขาวิชาฟ5สิกส$         3 
ที่สําเร็จการศึกษาในป.การศึกษา 2561 

1.4 สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตสาขาวิชาเคมี         4 

ที่สําเร็จการศึกษาในป.การศึกษา 2561 

1.5 สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา        5 
ที่สําเร็จการศึกษาในป.การศึกษา 2561 

1.6 สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร$        6 

ที่สําเร็จการศึกษาในป.การศึกษา 2561 
1.7 สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร$       7 

ที่สําเร็จการศึกษาในป.การศึกษา 2561 

1.8 สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร$ (ศูนย$การศึกษา    8

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก=น) ทีส่ําเร็จการศึกษาในป.การศึกษา 2561 
1.9 สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      9 

ที่สําเร็จการศึกษาในป.การศึกษา 2561 

1.10 สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร$และเทคโนโลยีสารสนเทศ     10 

ที่สําเร็จการศึกษาในป.การศึกษา 2561 
1.11 สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร$และเทคโนโลยีสารสนเทศ    11 

(ศูนย$การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก=น) ทีส่ําเร็จการศึกษาในป.การศึกษา 2561 

1.12 สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร$      12 

ที่สําเร็จการศึกษาในป.การศึกษา 2561 
1.13 สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร$       13 

ที่สําเร็จการศึกษาในป.การศึกษา 2561 

1.14 สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีการอาหาร   14 
ที่สําเร็จการศึกษาในป.การศึกษา 2561 

 



สารบัญ (ต.อ) 

เร่ือง                    หน�า 

1.15 สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร$สิง่แวดล�อม     15 

ที่สําเร็จการศึกษาในป.การศึกษา 2561 
1.16 สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร$สิง่แวดล�อม     16 

ที่สําเร็จการศึกษาในป.การศึกษา 2561 

1.17 สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร$ (ศูนย$การศึกษา   17

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก=น) ทีส่ําเร็จการศึกษาในป.การศึกษา 2561 
1.18 สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร$การกีฬาและ    18 

การออกกําลงักาย ที่สําเรจ็การศึกษาในป.การศึกษา 2561 

2. ข�อมูลรายชื่อบณัฑิตคณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี ท่ีสําเร็จการศึกษาในป7การศึกษา 2561 

2.1 สรุปรายช่ือบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี ที่สาํเร็จการศึกษา          19-47 
ในป.การศึกษา 2561  (ได�งานทํา) 

2.2 สรุปรายช่ือบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี ที่สาํเร็จการศึกษา          48-49 

ในป.การศึกษา 2561  (ได�งานทําและกําลงัศึกษาต=อ) 
2.3 สรุปรายช่ือบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี ที่สาํเร็จการศึกษา          50-55 

ในป.การศึกษา 2561  (ประกอบอาชีพอสิระ/เจ�าของกิจการ) 

2.4 สรุปรายช่ือบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี ที่สาํเร็จการศึกษา          56-60 

ในป.การศึกษา 2561  (ไม=ได�ทํางาน) 
2.5 สรุปรายช่ือบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี ที่สาํเร็จการศึกษา     61 

ในป.การศึกษา 2561  (ไม=ได�ทํางานและกําลงัศึกษาต=อ) 

2.6 สรุปรายช่ือบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี ที่สาํเร็จการศึกษา     62 

ในป.การศึกษา 2561  (รบัราชการทหารกองประจําการ)     
2.7 สรุปรายช่ือบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี ที่สาํเร็จการศึกษา     63 

ในป.การศึกษา 2561  (อุปสมบท) 

3. ข�อมูลรายชื่อบณัฑิตคณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี ตอบแบบสํารวจสถานภาพการได�งานทํา 

 3.1 สรุปรายช่ือบัณฑิตสาขาวิชาฟ5สิกส$ ตอบแบบสํารวจสถานภาพการได�งานทํา    64 
 3.2 สรุปรายช่ือบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ตอบแบบสํารวจสถานภาพการได�งานทํา          65-66 

 3.3 สรุปรายช่ือบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ตอบแบบสํารวจสถานภาพการได�งานทํา         67-70 

 3.4 สรุปรายช่ือบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร$ ตอบแบบสํารวจสถานภาพการได�งานทํา         71-72 
 3.5 สรุปรายช่ือบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร$ ตอบแบบสํารวจ          73-74 

สถานภาพการได�งานทํา 

 



 สารบัญ (ต.อ) 

เร่ือง                    หน�า 

3.6 สรุปรายช่ือบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร$ (ศูนย$การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   75

จังหวัดขอนแก=น) ตอบแบบสํารวจสถานภาพการได�งานทํา 
 3.7 สรุปรายช่ือบัณฑิตสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ตอบแบบสํารวจสถานภาพการได�งานทํา   76 

 3.8 สรุปรายช่ือบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร$และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบแบบสํารวจ   77 

สถานภาพการได�งานทํา 

3.9 สรุปรายช่ือบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร$และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย$การศึกษา    78 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก=น) ตอบแบบสํารวจสถานภาพการได�งานทํา 

 3.10 สรุปรายช่ือบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร$ ตอบแบบสํารวจสถานภาพการได�งานทํา    79 

 3.11 สรุปรายช่ือบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร$ ตอบแบบสาํรวจสถานภาพการได�งานทํา       80-81 

 3.12 สรุปรายช่ือบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีการอาหาร ตอบแบบสํารวจ   82 
สถานภาพการได�งานทํา 

 3.13 สรุปรายช่ือบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร$สิ่งแวดล�อม ตอบแบบสํารวจ          83-85 

สถานภาพการได�งานทํา 
 3.14 สรุปรายช่ือบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร$ ตอบแบบสํารวจ           86-89 

สถานภาพการได�งานทํา  

 3.15 สรุปรายช่ือบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร$ (ศูนย$การศึกษา             90-92 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจงัหวัดขอนแก=น) ตอบแบบสํารวจสถานภาพการได�งานทํา 
3.16 สรุปรายช่ือบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร$การกีฬาและการออกกําลงักาย           93-95 

ตอบแบบสํารวจสถานภาพการได�งานทํา 

 

 
 

 

 

 
 

   



ท่ี สาขาวิชา
บัณฑิตสําเร็จ

การศึกษา

บัณฑิตตอบแบบ

สํารวจ (%)

บัณฑิตไม ตอบ

แบบสํารวจ (%)

1 ฟ�สิกส� 26 22 (84.62) 4 (15.38)

2 เคมี 29 23 (79.31) 6 (20.69)

3 ชีววิทยา 83 63 (75.90) 20 (24.10)

4 คณิตศาสตร� 46 35 (76.09) 11 (23.91)

วิทยาการคอมพิวเตอร� 47 34 (72.34) 13 (27.66)

วิทยาการคอมพิวเตอร�  (ศูนย�ขอนแก(น) 23 22 (95.65) 1 (4.35)

6 อาหารและโภชนาการ 26 25 (96.15) 1 (3.85)

คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 15 (100) 0 (0.00)

คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย�ขอนแก(น) 11 9 (81.82) 2 (18.18)

8 สัตวศาสตร� 15 12 (80.00) 3 (20.00)

9 เกษตรศาสตร� 34 29 (85.29) 5 (14.71)

10 วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร 19 17 (89.47) 2 (1.53)

11 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล3อม 56 48 (85.71) 8 (14.29)

สาธารณสุขศาสตร� 90 73 (81.11) 17 (18.89)

สาธารณสุขศาสตร� (ศูนย�ขอนแก(น) 74 55 (74.32) 19 (25.68)

13 วิทยาศาสตร�การกีฬาและการออกกําลังกาย 62 57 (91.94) 5 (8.06)

656 539 (82.16) 117 (17.84)

จํานวนบัณฑิตตอบแบบสํารวจ

คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รวม

สําเร็จการศึกษา ป6การศึกษา 2561 

5

7

12



บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

คน ร�อยละ ตรง (ร�อยละ) ไม�ตรง (ร�อยละ)

1 ได�งานทํา 360 66.79 155 (43.06) 205 (56.94)

2 ได�งานทําและกําลังศึกษาต�อ 13 2.41 8 (61.54) 5 (38.46)

3 ประกอบอาชีพอิสระ/เจ�าของกิจการ 57 10.58 17 (29.82) 40 (70.18)

4 ไม�ได�ทํางาน 96 17.81

5 ไม�ได�ทํางานและกําลังศึกษาต�อ 4 0.74

6 รับราชการทหารกองประจําการ 8 1.48

7 อุปสมบท 1 0.19

539 100รวม

สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561 จํานวน 656 คน

จํานวน 539 คน  (ร�อยละ 82.16)

ลําดับท่ี รายการ
จํานวนท้ังหมด

งานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษาหรือไม�



บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

คน ร�อยละ ตรง (ร�อยละ) ไม�ตรง (ร�อยละ)

1 ได�งานทํา 8 36.36 3 (37.50) 5 (62.50)

2 ได�งานทําและกําลังศึกษาต�อ 1 4.55 1 (100) 0 (0.00)

3 ประกอบอาชีพอิสระ/เจ�าของกิจการ 4 18.18 1 (25.00) 3 (75.00)

4 ไม�ได�ทํางาน 7 31.82

5 ไม�ได�ทํางานและกําลังศึกษาต�อ 2 9.09

6 รับราชการทหารกองประจําการ 0 0.00

7 อุปสมบท 0 0.00

22 100รวม

จํานวน 22 คน  (ร�อยละ 84.62)

ลําดับท่ี รายการ
จํานวนท้ังหมด

งานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561

สาขาวิชาฟ?สิกส4

คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561 จํานวน 26 คน



บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

คน ร�อยละ ตรง (ร�อยละ) ไม�ตรง (ร�อยละ)

1 ได�งานทํา 21 91.30 11 (52.38) 10 (47.62)

2 ได�งานทําและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00 0 (0.00) 0 (0.00)

3 ประกอบอาชีพอิสระ/เจ�าของกิจการ 2 8.7 0 (0.00) 2 (100)

4 ไม�ได�ทํางาน 0 0.00

5 ไม�ได�ทํางานและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00

6 รับราชการทหารกองประจําการ 0 0.00

7 อุปสมบท 0 0.00

23 100

จํานวน 23 คน  (ร�อยละ 79.31)

ลําดับท่ี รายการ
จํานวนท้ังหมด

งานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561

สาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561 จํานวน 29 คน

รวม



บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

คน ร�อยละ ตรง (ร�อยละ) ไม�ตรง (ร�อยละ)

1 ได�งานทํา 48 76.19 7 (14.58) 41 (85.42)

2 ได�งานทําและกําลังศึกษาต�อ 3 4.76 3 (100) 0 (0.00)

3 ประกอบอาชีพอิสระ/เจ�าของกิจการ 8 12.7 1 (12.50) 7 (87.50)

4 ไม�ได�ทํางาน 3 4.76

5 ไม�ได�ทํางานและกําลังศึกษาต�อ 1 1.59

6 รับราชการทหารกองประจําการ 0 0.00

7 อุปสมบท 0 0.00

63 100

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561 จํานวน 83 คน

จํานวน 63 คน  (ร�อยละ 75.90)

ลําดับท่ี รายการ
จํานวนท้ังหมด

งานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561

สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รวม



บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

คน ร�อยละ ตรง (ร�อยละ) ไม�ตรง (ร�อยละ)

1 ได�งานทํา 27 77.14 11 (40.74) 16 (59.26)

2 ได�งานทําและกําลังศึกษาต�อ 3 8.57 3 (100) 0 (0.00)

3 ประกอบอาชีพอิสระ/เจ�าของกิจการ 0 0.00 0 (0.00) 0 (0.00)

4 ไม�ได�ทํางาน 5 14.29

5 ไม�ได�ทํางานและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00

6 รับราชการทหารกองประจําการ 0 0.00

7 อุปสมบท 0 0.00

35 100

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561 จํานวน 46 คน

จํานวน 35 คน  (ร�อยละ 76.09)

ลําดับท่ี รายการ
จํานวนท้ังหมด

งานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561

สาขาวิชาคณิตศาสตร4

คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รวม



บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

คน ร�อยละ ตรง (ร�อยละ) ไม�ตรง (ร�อยละ)

1 ได�งานทํา 19 55.88 11 (57.89) 8 (42.11)

2 ได�งานทําและกําลังศึกษาต�อ 1 2.94 1 (100) 0 (0.00)

3 ประกอบอาชีพอิสระ/เจ�าของกิจการ 2 5.88 0 (0.00) 2 (100)

4 ไม�ได�ทํางาน 10 29.41

5 ไม�ได�ทํางานและกําลังศึกษาต�อ 1 2.94

6 รับราชการทหารกองประจําการ 1 2.94

7 อุปสมบท 0 0.00

34 100

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561 จํานวน 47 คน

จํานวน 34 คน  (ร�อยละ 72.34)

ลําดับท่ี รายการ
จํานวนท้ังหมด

งานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร4

คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รวม



บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

คน ร�อยละ ตรง (ร�อยละ) ไม�ตรง (ร�อยละ)

1 ได�งานทํา 15 68.18 7 (46.67) 8 (53.33)

2 ได�งานทําและกําลังศึกษาต�อ 2 9.09 0 (0.00) 2 (100)

3 ประกอบอาชีพอิสระ/เจ�าของกิจการ 4 18.18 2 (50.00) 2 (50.00)

4 ไม�ได�ทํางาน 1 4.55

5 ไม�ได�ทํางานและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00

6 รับราชการทหารกองประจําการ 0 0.00

7 อุปสมบท 0 0.00

22 100

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561 จํานวน 23 คน

จํานวน 22 คน  (ร�อยละ 95.65)

ลําดับท่ี รายการ
จํานวนท้ังหมด

งานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร4

คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี ศูนย4การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก�น

รวม



บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

คน ร�อยละ ตรง (ร�อยละ) ไม�ตรง (ร�อยละ)

1 ได�งานทํา 13 52.00 7 (53.85) 6 (46.15)

2 ได�งานทําและกําลังศึกษาต�อ 1 4.00 0 (0.00) 1 (100)

3 ประกอบอาชีพอิสระ/เจ�าของกิจการ 5 20.00 1 (20.00) 4 (80.00)

4 ไม�ได�ทํางาน 5 20.00

5 ไม�ได�ทํางานและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00

6 รับราชการทหารกองประจําการ 1 4.00

7 อุปสมบท 0 0.00

25 100

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561 จํานวน 26 คน

จํานวน 25 คน  (ร�อยละ 96.15)

ลําดับท่ี รายการ
จํานวนท้ังหมด

งานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รวม



บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

คน ร�อยละ ตรง (ร�อยละ) ไม�ตรง (ร�อยละ)

1 ได�งานทํา 7 46.67 5 (71.43) 2 (28.57)

2 ได�งานทําและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00 0 (0.00) 0 (0.00)

3 ประกอบอาชีพอิสระ/เจ�าของกิจการ 5 33.33 0 (0.00) 5 (100)

4 ไม�ได�ทํางาน 0 0.00

5 ไม�ได�ทํางานและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00

6 รับราชการทหารกองประจําการ 3 20.00

7 อุปสมบท 0 0.00

15 100

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561 จํานวน 15 คน

จํานวน 15 คน  (ร�อยละ 100)

ลําดับท่ี รายการ
จํานวนท้ังหมด

งานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561

สาขาวิชาคอมพิวเตอร4และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รวม



บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

คน ร�อยละ ตรง (ร�อยละ) ไม�ตรง (ร�อยละ)

1 ได�งานทํา 7 77.78 5 (71.43) 2 (28.57)

2 ได�งานทําและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00 0 (0.00) 0 (0.00)

3 ประกอบอาชีพอิสระ/เจ�าของกิจการ 0 0.00 0 (0.00) 0 (0.00)

4 ไม�ได�ทํางาน 1 11.11

5 ไม�ได�ทํางานและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00

6 รับราชการทหารกองประจําการ 1 11.11

7 อุปสมบท 0 0.00

9 100

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561 จํานวน 11 คน

จํานวน 9 คน  (ร�อยละ 81.82)

ลําดับท่ี รายการ
จํานวนท้ังหมด

งานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561

สาขาวิชาคอมพิวเตอร4และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี ศูนย4การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก�น

รวม



บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

คน ร�อยละ ตรง (ร�อยละ) ไม�ตรง (ร�อยละ)

1 ได�งานทํา 9 75.00 5 (55.56) 4 (44.44)

2 ได�งานทําและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00 0 (0.00) 0 (0.00)

3 ประกอบอาชีพอิสระ/เจ�าของกิจการ 3 25 2 (66.67) 1 (33.33)

4 ไม�ได�ทํางาน 0 0.00

5 ไม�ได�ทํางานและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00

6 รับราชการทหารกองประจําการ 0 0.00

7 อุปสมบท 0 0.00

12 100

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561 จํานวน 15 คน

จํานวน 12 คน  (ร�อยละ 80.00 )

ลําดับท่ี รายการ
จํานวนท้ังหมด

งานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561

สาขาวิชาสัตวศาสตร4

คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รวม



บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

คน ร�อยละ ตรง (ร�อยละ) ไม�ตรง (ร�อยละ)

1 ได�งานทํา 15 51.72 4 (26.67) 11 (73.33)

2 ได�งานทําและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00 0 (0.00) 0 (0.00)

3 ประกอบอาชีพอิสระ/เจ�าของกิจการ 11 37.93 9 (81.82) 2 (18.18)

4 ไม�ได�ทํางาน 2 6.90

5 ไม�ได�ทํางานและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00

6 รับราชการทหารกองประจําการ 1 3.45

7 อุปสมบท 0 0.00

29 100

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561 จํานวน 34 คน

จํานวน 29 คน  (ร�อยละ 85.29)

ลําดับท่ี รายการ
จํานวนท้ังหมด

งานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561

สาขาวิชาเกษตรศาสตร4

คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รวม



บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

คน ร�อยละ ตรง (ร�อยละ) ไม�ตรง (ร�อยละ)

1 ได�งานทํา 11 64.71 5 (45.45) 6 (54.55)

2 ได�งานทําและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00 0 (0.00) 0 (0.00)

3 ประกอบอาชีพอิสระ/เจ�าของกิจการ 0 0.00 0 (0.00) 0 (0.00)

4 ไม�ได�ทํางาน 6 35.29

5 ไม�ได�ทํางานและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00

6 รับราชการทหารกองประจําการ 0 0.00

7 อุปสมบท 0 0.00

17 100

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561 จํานวน 19 คน

จํานวน 17 คน  (ร�อยละ 89.47)

ลําดับท่ี รายการ
จํานวนท้ังหมด

งานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561

สาขาวิชาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รวม



บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

คน ร�อยละ ตรง (ร�อยละ) ไม�ตรง (ร�อยละ)

1 ได�งานทํา 32 66.67 5 (15.62) 27 (84.38)

2 ได�งานทําและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00 0 (0.00) 0 (0.00)

3 ประกอบอาชีพอิสระ/เจ�าของกิจการ 4 8.33 0 (0.00) 4 (100)

4 ไม�ได�ทํางาน 12 25.00

5 ไม�ได�ทํางานและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00

6 รับราชการทหารกองประจําการ 0 0.00

7 อุปสมบท 0 0.00

48 100

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561 จํานวน 56 คน

จํานวน 48 คน  (ร�อยละ 85.71)

ลําดับท่ี รายการ
จํานวนท้ังหมด

งานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561

สาขาวิชาวิทยาศาสตร4ส่ิงแวดล�อม

คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รวม



บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

คน ร�อยละ ตรง (ร�อยละ) ไม�ตรง (ร�อยละ)

1 ได�งานทํา 48 65.75 16 (33.33) 32 (66.67)

2 ได�งานทําและกําลังศึกษาต�อ 1 1.37 0 (0.00) 1 (100)

3 ประกอบอาชีพอิสระ/เจ�าของกิจการ 3 4.11 0 (0.00) 3 (100

4 ไม�ได�ทํางาน 21 28.77

5 ไม�ได�ทํางานและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00

6 รับราชการทหารกองประจําการ 0 0.00

7 อุปสมบท 0 0.00

73 100

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561 จํานวน 90 คน

จํานวน 73 คน  (ร�อยละ 81.11)

ลําดับท่ี รายการ
จํานวนท้ังหมด

งานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร4

คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รวม



บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

คน ร�อยละ ตรง (ร�อยละ) ไม�ตรง (ร�อยละ)

1 ได�งานทํา 33 60.00 12 (36.36) 21 (63.64)

2 ได�งานทําและกําลังศึกษาต�อ 1 1.82 0 (0.00) 1 (100)

3 ประกอบอาชีพอิสระ/เจ�าของกิจการ 2 3.64 1 (50.00) 1 (50.00)

4 ไม�ได�ทํางาน 19 34.55

5 ไม�ได�ทํางานและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00

6 รับราชการทหารกองประจําการ 0 0.00

7 อุปสมบท 0 0.00

55 100

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561 จํานวน 74 คน

จํานวน 55 คน  (ร�อยละ 74.32)

ลําดับท่ี รายการ
จํานวนท้ังหมด

งานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร4

คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี ศูนย4การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก�น

รวม



บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

คน ร�อยละ ตรง (ร�อยละ) ไม�ตรง (ร�อยละ)

1 ได�งานทํา 47 82.46 41 (87.23) 6 (12.77)

2 ได�งานทําและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00 0 (0.00) 0 (0.00)

3 ประกอบอาชีพอิสระ/เจ�าของกิจการ 4 7.02 0 (0.00) 4 (100)

4 ไม�ได�ทํางาน 4 7.02

5 ไม�ได�ทํางานและกําลังศึกษาต�อ 0 0.00

6 รับราชการทหารกองประจําการ 1 1.75

7 อุปสมบท 1 1.75

57 100รวม

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561 จํานวน 62 คน

จํานวน 57 คน  (ร�อยละ 91.94)

ลําดับท่ี รายการ
จํานวนท้ังหมด

งานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

สรุปสถานภาพการได�งานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ป1การศึกษา 2561

สาขาวิชาวิทยาศาสตร4การกีฬาและการออกกําลังกาย

คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

1 นางสาว สุภาภรณ� ศรีจําปา 58402581 ฟ�สิกส� 0855838479 องค�การบริหารส!วนจังหวัดเลย กองการศึกษา องค�การบริหารส!วนจังหวัดเลย ไม!ตรงสาขา

2 นาย ธนาวุฒิ ศรพรหม 5840243106 ฟ�สิกส� 0610312593 บริษัทฮอนด4าเมือง จํากัด 28 ถนนชุมสาย ต.กุดป9อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 ไม!ตรงสาขา

3 นางสาว มลธิดา นันท�คํา 5840243119 ฟ�สิกส� 0883342254 Kerry Express 79/2 ม.7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม! 50140 ไม!ตรงสาขา

4 นางสาว วิลาวัลย� กองสิงห� 5840243121 ฟ�สิกส� 0893750264 โรงเรียนวรราชวิทยา 114/11 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 ตรงสาขา

5 นางสาว สิริทรา บัวมี 5840243123 ฟ�สิกส� 0872194882 โรงเรียนเทพกาญจนา
5/22 ซ.อิสรภาพ39แขวงบ4านช!างหล!อ เขตบางกอกน4อย

ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

5 นางสาว สิริทรา บัวมี 5840243123 ฟ�สิกส� 0872194882 โรงเรียนเทพกาญจนา
5/22 ซ.อิสรภาพ39แขวงบ4านช!างหล!อ เขตบางกอกน4อย

 กรุงเทพมหานคร 10700
ตรงสาขา

6 นางสาว สุปราณี ขามธาตุ 5840243126 ฟ�สิกส� 0928979047 คุมองเมืองเลย 35/52ถ.นกเเก4วอ.เมืองจ.เลย ไม!ตรงสาขา

7 นางสาว สุภาวิณี จันที 5840243128 ฟ�สิกส� 0991699312 โรงเรียนบ4านคลองบอน ม.5

 

 ต.คอนสาร  อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ ไม!ตรงสาขา

8 นางสาว พักตร�พิมล สายสี 5840243134 ฟ�สิกส� 0956832808 ตรงสาขา

9 นาย กรวิชณ� โยธวงษ� 5840280102 เคมี 0966962293
บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอม

เพล็กซ� จํากัด

965 หมู!ที่2 ซอย3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม! อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

10280

ตรงสาขา

10 นางสาว กาญจนา ภูมิฐาน 5840280103 เคมี 0939237469
72 ซ.รังสิต-นครนายก32 ต.ประชาธิปNตย� อ.ธัญบุรี        

  จ.ปทุมธานี 12130
ตรงสาขา

11 นางสาว เจนจิรา มหาโยธี 5840280107 เคมี 0910170883 ทริปเป�Oลวาย เรซิเดนซ� สามย!านมิตรทาวน� ไม!ตรงสาขา

12 นางสาว ฐิติภาลักษณ� นามหงษ� 5840280110 เคมี 0610303975 โรงเรียนบ4านกุดกวางสร4อย ไม!ตรงสาขา

13 นางสาว ณัฐชา นาหนองตูม 5840280111 เคมี 0885601538 ไม!ตรงสาขา

14 นางสาว ณัฐภรณ� สอนจันทร� 5840280113 เคมี 0872383001 Aditya burka chemicals 

 77 หมู!ที่ 6 ซอยสุขาภิบาล 1 ถนนปู9เจ4าสมิงพราย        

  ตําบลสําโรง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 10130

ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

15 นาย ธนู  ึคําคลี่ 5840280116 เคมี 0854580075 บริษัท เอส ที อาร� อาร� เอ็นจิเนียริง
สํานักงานใหญ! 108 ถนนคุ4มเกล4าแสนแสบ มีนบุรี 

กรุงเทพ 10510
ไม!ตรงสาขา

16 นางสาว ธัญดา ธนโชติชนิต 5840280117 เคมี 0887389331 Nexus property marketing .co.th สาทรใต4 เขตทุ!งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ไม!ตรงสาขา

17 นางสาว ธิดารัตน� นามวงษ� 5840280118 เคมี 0981461969 ไม!ตรงสาขา

18 นางสาว ปวีณา แน!นอุดร 5840280122 เคมี 0964283822 โรงงานน้ําตาลมิตรผล (ภูหลวง) อ.วังสะพุง ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

18 นางสาว ปวีณา แน!นอุดร 5840280122 เคมี 0964283822 โรงงานน้ําตาลมิตรผล (ภูหลวง) อ.วังสะพุง ตรงสาขา

19 นางสาว พุฒินันท� ลือกําลัง 5840280125 เคมี 0923697904
บริษัท กรัณฑ� คอลเลคชั่น แอนด� เอาท�

สอร�ซิ่ง เซอร�วิส จํากัด
ไม!ตรงสาขา

20 นางสาว มาลี จานลาน 5840280128 เคมี 0945495283
ห4องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร 

คณะวิทยาศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

ชั้น 16 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร� จุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ตรงสาขา

21 นางสาว ยุวดี จันทร�พาณิชย� 5840280129 เคมี 0927042509 ไม!ตรงสาขา

22 นางสาว รัตนาภรณ� วงศ�ประโคน 5840280131 เคมี 0620122702
บริษัท เอ็นไวรอนท�แมน รีเสิร�ช แอนด�

เทคโนโลยี จํากัด
ตรงสาขา

23 นางสาว ลดาวัลย� สิงห�เงา 5840280132 เคมี 0938303316
อีสเทิรน� ซีบอร�ด เอนไวรรอนเมนทอล คอม

เพล็กซ� จํากัด
88 หมู! 8 ต. บ!อวิน อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230 ตรงสาขา

24 นางสาว วรรณพร โพธิ์ชัย 5840280134 เคมี 0918732897 TUV-SUT (Thailand) Limited
111 Thailand Science Park  Moo 9 Paholyothin 

Rd.,Klong 1, Klong Luang,Pathumthani 12120
ตรงสาขา

25 นางสาว ศรีอุบล เค4าแก4ว 5840280136 เคมี 0621065839 บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด
อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย 111 หมู!9 ถ.พหลโยธิน

 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

27 นางสาว สุวดี สารพันธ� 5840280144 เคมี 0952185553 รร.วิทยาศาสตร�จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 129  หมู! 5 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 ตรงสาขา

28 นางสาว สุวนันท� วงษ�ศรีเทพ 5840280145 เคมี 0933899126
ห4องวิจัยและทดสอบอาหาร  จุฬาลงกรณ� 

มหาวิทยาลัย 
ตรงสาขา

29 นางสาว หัศจารี จันทะคุณ 5840280146 เคมี 0621026457 ไม!ตรงสาขา

30 นางสาว จารวี ดอกบัว 5840242106 ชีววิทยา 0992020404 ร4านกาแฟอเมซอน
 23/6 ถ.เพาะนิยม หน4า รพ.อุดรธานี ต.หมากแข4ง        

ไม!ตรงสาขา

(บัณฑิตได	งานทํา)

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

30 นางสาว จารวี ดอกบัว 5840242106 ชีววิทยา 0992020404 ร4านกาแฟอเมซอน
 23/6 ถ.เพาะนิยม หน4า รพ.อุดรธานี ต.หมากแข4ง        

   อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ไม!ตรงสาขา

31 นางสาว ชลธิชา ทองล4น 5840242111 ชีววิทยา 0628692892 เทศบาลเมืองชุมแพ
สํานักงานเทศบาลเมืองชุมแพ ถนนมลิวรรณ ต.ชุมแพ    

     อ.ชุมแพ จ.ขอนแก!น 40130
ไม!ตรงสาขา

32 นางสาว ทิพากร จุลปาน 5840242116 ชีววิทยา 0981083736 โรงเรียนจําปาโมงวิทยาคาร
เลขที่ 226 หมู! 3 ตําบลจําปาโมง อําเภอบ4านผือ          

   จังหวัดอุดรธานี, 41160
ตรงสาขา

33 นางสาว นาถฤดี ศรีอุดร 5840242118 ชีววิทยา 0639602727 บจก.นิติรัฐ ลอว�แอนด� คอลเลคชั่น
8/289 ซอยติวานนท�48 ถนนติวานนท�-ปากเกร็ด         

      ต.บ4านใหม! อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ไม!ตรงสาขา

34 นางสาว นิดน4อย บุญธรรม 5840242119 ชีววิทยา 0981490641 โรงเรียนบ4านห4วยทอง ม.3 ต.โพนสูง อ.ด!านซ4าย จ.เลย ไม!ตรงสาขา

35 นางสาว สายใจ พิมดา 5840242135 ชีววิทยา 0935373346
บริษัท อินเตอร�คอนทิเนนทัล จิวเวลเลอรี่ 

แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (มหาชน)

 700/108 หมู! 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร             

    ต.คลองตําหรุ อ.เมือง ชลบุรี 20000
ไม!ตรงสาขา

36 นางสาว สุดารัตน� พิมพ�โคตร 5840242138 ชีววิทยา 0933279683 โรงเรียนบ4านวังเลาหัวฝาย 304 ม.4 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 ไม!ตรงสาขา

37 นางสาว อุมาวรรณ จันทร�งาม 5840242144 ชีววิทยา 0916812781 โรงเรียนมิตรภาพ2 หมู!7

 

 ต.โนนข!า  อ.พล  จ.ขอนแก!น  40120 ตรงสาขา

38 นางสาว กัญญารัตน� วังมี 5840242203 ชีววิทยา 0997609018 บริษัท ไนซ� แอพพาเรล จํากัด
219 หมู! 2 ถ.มะลิวัลย� ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก!น 

40130
ไม!ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

39 นางสาว จริยา คลังวงษ� 5840242205 ชีววิทยา 0801706867 บริษัทเพชรนาวังจํากัด หนองบัวลําภู ไม!ตรงสาขา

40 นางสาว จิราพร มูลชาติ 5840242207 ชีววิทยา 0982213958 พี.เค. ฟลอริช กฎหมายและธุรกิจ จํากัด
48/152-154 ซอยรามคําแหง 104 แขวงสะพานสูง       

   เขตสะพานสูง กทม. 10240
ไม!ตรงสาขา

41 นางสาว เจนจิรา แสงปNญญา 5840242209 ชีววิทยา 0613639616
โรงเรียนบ4านแสงภา ต.แสงภา อ.นาแห4ว จ.

เลย
โรงเรียนบ4านแสงภา ต.แสงภา อ.นาแห4ว จ.เลย ไม!ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

เลย

42 นางสาว ชมัยพร จํารัสแนว 5840242210 ชีววิทยา 0621606947 DTS
7/118ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอมะตะซิตี้ ต.มาบยางพร    

    อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ไม!ตรงสาขา

43 นางสาว ชลธิชา หาญวรรณา 5840242211 ชีววิทยา 0828467548 E&H Precision (Thailand) Co.,Ltd.
700/387หมู!6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.ดอนหัวฬ!อ

   อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ไม!ตรงสาขา

44 นางสาว ทัชรีย� กุณวงษ� 5840242215 ชีววิทยา 0933896419 โรงเรียนหทัยคริสเตียน เมืองเลย ตรงสาขา

45 นาย ธวัชชัย มะริศ 5840242216 ชีววิทยา 0936533187 บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จํากัด มหาชน
103/23 ถ.แก!นตูมประชาราษฏร� ต.ในเมือง อ.เมือง      

    จ.ขอนแก!น
ไม!ตรงสาขา

46 นางสาว นุจนันท� พันธุตา 5840242220 ชีววิทยา 0630319697 โรงเรียนหทัยคริสเตียน 18 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 ไม!ตรงสาขา

47 นางสาว เบญจมาศ พลดงนอก 5840242221 ชีววิทยา 0610396396 กรมส!งเสริมการปกครองท4องถิ่น
ที่ว!าการอําเภอหนองหาน อําเภอหนองหาน                

     จังหวัดอุดรธานี 41130
ไม!ตรงสาขา

48 นางสาว ลัดดาวรรณ ทิศนอก 5840242228 ชีววิทยา 0935120492 โรงเรียนบ4านหนองวัดป9า

โรงเรียนบ4านหนองวัดป9า หมู!ที่4 บ4านหนองวัดป9า ตําบล

ดอนดั่ง อําเภอหนองสองห4อง จังหวัดขอนแก!น 

รหัสไปรษณีย�40190

ตรงสาขา

49 นาย วายุ ศรจันทร� 5840242230 ชีววิทยา 0973014530 สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดเลย สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดเลย ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

50 นางสาว แววมณี สาครเจริญ 5840242232 ชีววิทยา 0883064767 Be ez english โรงเรียนบ4านรักภาษา
340/2 ซ. ศรีชัยภูมิ ถ. โพธิ์ศรี  ต.บ4านเลื่อม อ. เมือง     

     จ. อุดรธานี 41000
ไม!ตรงสาขา

51 นางสาว ศศินภา จวบโชค 5840242233 ชีววิทยา 0825501784 โรงแรมภูหลวง จ.เลย ไม!ตรงสาขา

52 นางสาว ศิรัญญา ชามนตรี 5840242234 ชีววิทยา 0808054175 บิ๊กซีซูเปอร�เซ็นเตอร�
มินิบิ๊กซีดอนหัวฬ!อ เลขที่ 27/12-15  ม.1 ต.ดอนหัวฬ!อ  

   อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ไม!ตรงสาขา

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

   อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

53 นางสาว สาวิตรี รัศมีจันทร� 5840242235 ชีววิทยา 0821377151 ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวง ม.4 บ.โนนตุ!น ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก!น ไม!ตรงสาขา

54 นางสาว สุทธินันท� ทวีโชติ 5840242238 ชีววิทยา 0610453237 บริษัท KMD japan จํากัด 247/470 หมู! 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไม!ตรงสาขา

55 นางสาว หทัยณัฐ สารีบุตร 5840242240 ชีววิทยา 0833263147 Mongni cafe loei 27/6 ถนนร!วมใจ ตําบลกุดป9อง อ.มือง จ.เลย ไม!ตรงสาขา

56 นางสาว อริยา ภูมิเพ็ง 5840242242 ชีววิทยา 0935324954 โรงเรียนร!มเกล4า2
113 หมู! 7 บ4านหนองตูม ตําบลไชยวาน อําเภอไชยวาน 

จังหวัดอุดรธานี 41290
ไม!ตรงสาขา

57 นางสาว อารียา ไขยวาด 5840242243 ชีววิทยา 0959511274 ต!างประเทศ ไม!ตรงสาขา

58 นางสาว นงลักษณ� รัตนชัย 5840242244 ชีววิทยา 0854683165 บริษัท ปามาทอย บริษัท ปามาทอย จํากัด ไม!ตรงสาขา

59 นางสาว กฤษณา กองเกิด 5840242302 ชีววิทยา 0833485686 บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด�) ไม!ตรงสาขา

60 นางสาว กานดา ชํานาญพล 5840242303 ชีววิทยา 0870268830 โรงเรียนการศึกษาเอกชน
214 หมู!10 บ4านหนองไผ! ต.หนองไผ! อ.ชุมแพ             

   จ.ขอนแก!น 40130
ไม!ตรงสาขา

61 นางสาว ชรินรัตน� พระประเสริฐ 5840242310 ชีววิทยา 0612834664 สตาร�เฟล็ก จํากัด มหาชน
470/3-4 หมู! 5 ตําบลแพรกษาใหม! อําเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
ไม!ตรงสาขา

62 นางสาว ธิดาวรรณ พลบูรณ� 5840242316 ชีววิทยา 0613762950 สถานีควบคุมไฟป9าภูเก4า-ภูพานคํา
หมู!6 บ4านท!าศิลา ตําบลบ4านค4อ อําเภอโนนสัง             

  จังหวัดหนองบัวลําภู 39140
ไม!ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

64 นางสาว นิลุบล คําสิมมา 5840242319 ชีววิทยา 0951171712
บริษัท ชิโคนี่ อีเล็คทรอนิคส� (ประเทศไทย)

 จํากัด
700/60 ม.1 ต.บ4านเก!า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ไม!ตรงสาขา

65 นางสาว เบญจวรรณ โคกสันเทียะ 5840242321 ชีววิทยา 0947812570 โรงพยาบาลบางละมุง 669 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ไม!ตรงสาขา

66 นางสาว รานี จันทปะโคตร 5840242327 ชีววิทยา 0933320247 ไม!ตรงสาขา

67 นางสาว วนิตตรา เทวสัตย� 5840242328 ชีววิทยา 0639783439 สตาร�เฟล็ก จํากัดมหาชน
470/3-4 หมู! 5 ต.แพรกษาใหม! อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ไม!ตรงสาขา

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

67 นางสาว วนิตตรา เทวสัตย� 5840242328 ชีววิทยา 0639783439 สตาร�เฟล็ก จํากัดมหาชน
470/3-4 หมู! 5 ต.แพรกษาใหม! อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

 10280
ไม!ตรงสาขา

68 นางสาว วาสนา ใคร!นุ!นโพธิ์ 5840242330 ชีววิทยา 0934533404 บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด 111 หมู! 9 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.หาสารคาม 44160 ไม!ตรงสาขา

69 นาย ศราวุฒิ ดีเดิม 5840242332 ชีววิทยา 0982285867 ศูนย�วิจัยการอนุรักษ�ป9าไม4ที่1 171/6 บ4านใหม!ธานี ต.บ4านหวด อ.งาว จ.ลําปาง 52110 ตรงสาขา

70 นางสาว สุกัญญา อ!วมนุสนธิ์ 5840242336 ชีววิทยา 0631968303 บริษัท นิติรัฐ ลอว� แอนด�คอลเลคชั่น จํากัด 8/298 ม.3 ถ.ติวานนท� อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ไม!ตรงสาขา

71 นางสาว สุวนันท� อินทร�ชัยศรี 5840242339 ชีววิทยา 0653389173 องค�การบริหารส!วนตําบลหนองคัน ไม!ตรงสาขา

72 นางสาว เอื้องพร โสประดิษฐ 5840242343 ชีววิทยา 0962373887 โรงเรียนบ4านห4วยทอง ต.โพนสูง อ.ด!านซ4าย จ.เลย ไม!ตรงสาขา

73 นางสาว ภัทรพรรณ มีดอนไทย 5840242126 ชีววิทยา 0928544062 ร4านวัตสัน ไม!ตรง

74 นางสาว สุนิตรา หาญสมบัติ 5840242139 ชีววิทยา 0918732326 สวนพฤกศาสตร� ขอนแก!น ตรง

75 นางสาว เกศวรินทร� รัตนะ 5840242204 ชีววิทยา 0610934268 ไม!ตรง

76 นางสาว อภัสรา โยธะวงค� 5840242241 ชีววิทยา 0913634148 ร4านแฟมิลี่มาร�ท ไม!ตรง

77 นาย ณัฐวุฒิ แก4วกล4า 5840242314 ชีววิทยา 0610451285 7-11 หนองเรือ ไม!ตรง

78 นางสาว จุฑามาศ แก!นสาลี 5740270109 คณิตศาสตร� 0930545251 โรงเรียนวรราชวิทยา วังสะพุง ตรงสาขา

79 นางสาว ศุภลักษณ� ทองคําแสน 5740270137 คณิตศาสตร� 0908467959 ค4าขาย - ไม!ตรงสาขา

80 นางสาว กมลลักษณ� ศรีบุรินทร� 5740270203 คณิตศาสตร� 0910710848 โรงเรียนบ4านท!าศาลา หมู!5 ต.ท!าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 ไม!ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

82 นาย วีระพงษ� พิลา 5740270234 คณิตศาสตร� ไม!ตรงสาขา

83 นางสาว กรรณิการ� กลางเดช 5840270102 คณิตศาสตร� 0981137332 โรงเรียนบ4านทางพาดเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง ตรงสาขา

84 นางสาว กลรัตน� แถลงกัณฑ� 5840270103 คณิตศาสตร� 0828489826 ร4านครัวบ4านเพื่อน
689 หมู!4 ซอยแพรกษา 10/2 ตําบลแพรกษา             

   อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10820
ไม!ตรงสาขา

85 นาย จักรพันธุ� บุดดาวงษ� 5840270105 คณิตศาสตร� 0628960187 บริษัท อิออน (ไทยแลนด�) - ไม!ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

85 นาย จักรพันธุ� บุดดาวงษ� 5840270105 คณิตศาสตร� 0628960187 บริษัท อิออน (ไทยแลนด�) - ไม!ตรงสาขา

86 นางสาว นิธิชา ผะสมพืช 5840270114 คณิตศาสตร� 0916823224 โรงเรียนสมคิดวิทยา ตรงสาขา

87 นางสาว ปภัสรา ทิพย�ทํามา 5840270117 คณิตศาสตร� 0914167644 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
580 หมู! 2 ตําบลกุดเค4า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก!น 40160
ไม!ตรงสาขา

88 นางสาว มินตรา วิลัยเลิศ 5840270123 คณิตศาสตร� 0621833634
ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต4 บอดี้ เวิร�ค สาขา

ระยอง

ซอย 3 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร�น ซีบอร�ด   อ.ปลวกแดง

    จ.ระยอง 21140
ตรงสาขา

89 นางสาว วาสนา โสรส 5840270126 คณิตศาสตร� 0934363360 โรงเรียนสงวนศึกษา 137/5ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู ตรงสาขา

90 นางสาว สุดารัตน� เกตุนา 5840270131 คณิตศาสตร� 0828523505 บริษัทพีคพ4อยท� เพอร�ฟอร�มแมนซ� 136/32 ม.2 ต.บ4านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ไม!ตรงสาขา

91 นาย สุรพล คอนหาว 5840270133 คณิตศาสตร� 0954869575 บริษัท เจพีซี พาวเวอร� รีเทล จํากัด
138/67 อ.จูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร� ชั้น 16c ถนนเนรศ       

      แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ไม!ตรงสาขา

92 นาย อนุศักดิ์ สาวิสัย 5840270136 คณิตศาสตร� 0823828071 เทศบาลตําบลบ4านโคก
ตําบลบ4านโคก  อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู

 39270
ไม!ตรงสาขา

93 นางสาว เอมอร เพชรป�อ 5840270139 คณิตศาสตร� 0986255087 โรงเรียนบ4านป9าข4าวหลาม ม.6 บ.ป9าข4าวหลาม ต.นาโป9ง อ.เมือง จ.เลย 42000 ไม!ตรงสาขา

94 นางสาว เจนจิรา บุญประครอง 5840270141 คณิตศาสตร� 0941465683 VAS Garment Co.,Ltd.  30 หมู! 13 ต.แก!งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ไม!ตรงสาขา

95 นาย ตะวัน แผนใหญ!ธนา 5840270208 คณิตศาสตร� 0909510868 ศูนย�การศึกษาโลจิสติกส�เเละการค4าชาย 234 ม.11 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

96 นางสาว นฤมล วรรณศรี 5840270212 คณิตศาสตร� 0951854826 โรงเรียนสามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนน เลย-เชียงคาน ตําบล เมือง อําเภอเมืองเลย 

จังหวัด เลย 42000
ตรงสาขา

97 นางสาว นารีรัตน� มีวันคํา 5840270213 คณิตศาสตร� 0636308601 โรงเรียนเทพนุสรณ�
34 ม.5 โรงเรียนเทพนุสรณ� ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ

 จ.อุดรธานี 41360
ตรงสาขา

98 นางสาว นิสาชล สายคําแต!ง 5840270215 คณิตศาสตร� 0611364514 โรงเรียนอนุบาลธีรญาฟ�าใส 395 หมู! 2 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 ตรงสาขา

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

(บัณฑิตได	งานทํา)

98 นางสาว นิสาชล สายคําแต!ง 5840270215 คณิตศาสตร� 0611364514 โรงเรียนอนุบาลธีรญาฟ�าใส 395 หมู! 2 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 ตรงสาขา

99 นาย บารมี อุ!นเที่ยว 5840270217 คณิตศาสตร� 0917260596 Tesco Lotus 36/2 ต.ลําภู อ.เมือง จ.หนองบัวลําภํ ไม!ตรงสาขา

100 นางสาว ปรางทิพย� ขวัญพุก 5840270218 คณิตศาสตร� 0989293430 สนามบินสุวรรณภูมิ
999 ซอย หมู!บ4านนครทอง 1 หนองปรือ อําเภอบางพลี 

สมุทรปราการ 10540
ไม!ตรงสาขา

101 นางสาว พรนภา โพธิ์สุวรรณ 5840270219 คณิตศาสตร� 0935380292 โรงเรียนบ4านสมประสงค�
โรงเรียนบ4านสมประสงค� ตําบลโนนทอง อําเภอนายูง  

จังหวัดอุดรธานี
ตรงสาขา

102 นาย วรศักดิ์ ไลไทสงค� 5840270225 คณิตศาสตร� 0647951186 Thong Thai Textile (Myanmar) Co.,Ltd - ไม!ตรงสาขา

103 นางสาว ศิริญญา วิจิตรปNญญา 5840270229 คณิตศาสตร� 0842987898 บริษัท ทรู คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ทรูช4อปเทสโก4โลตัสเลย 2 ไม!ตรงสาขา

104 นาย อนุรักษ� เประกันยา 5840270236 คณิตศาสตร� 0902270277 รัฐบาล ตรงสาขา

105 นางสาว กัญธิญา วงษ�เวียน 5840248103 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0801318861 บริษัทยูซีคอนเนคจํากัด
บ4านเลขที่ 3/104 ซอยลาดพร4าว 31 ถนนลาดพร4าว      

    แขวงจันทรเกษตม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

10900

ตรงสาขา

106 นางสาว เกษกานดา กุลสิม 5840248105 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0934376030 หจก.รุ!งโรจน�ชัชวาล 27 ม.2 ต.น้ําแคม อ.ท!าลี่ จ.เลย 42140 ไม!ตรงสาขา

107 นาย จักรกฤษณ� เกตุทอง 5840248107 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0803139205 โรงเรียนพิชญบัณฑิต
171 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู 

49000
ตรงสาขา

108 นางสาว ณัฐตรา ไฟรถแสง 5840248111 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0909520753 ไทยเหรียญ ฟอคลิฟท� จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา ไม!ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

109 นาย ณัฐสิทธิ์ พาภักดี 5840248113 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0984367700 บริษัท ยูเนียนคาร�ตอนอินดัสทรีย� จํากัด
เลขที่ 86 หมู! 5 ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
ไม!ตรงสาขา

110 นาย ทศวรรษ พรหมรักษา 5840248115 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0886261974 บริษัท เอก-ชัยดีสทริบิวชั่นซิสเทม จํากัด
TESCO Lotus Express สาขา 3012 นากลาง2 

หนองบัวลําภู
ไม!ตรงสาขา

111 นาย ธราธร ชอบไร! 5840248118 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0998951872 อุทยานแห!งชาติภูเรือ อุทยานแห!งชาติภูเรือ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 ไม!ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

111 นาย ธราธร ชอบไร! 5840248118 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0998951872 อุทยานแห!งชาติภูเรือ อุทยานแห!งชาติภูเรือ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 ไม!ตรงสาขา

112 นาย นนทชัย เลิศขามป�อม 5840248119 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0630357423 ยุทธศาสตร�และสารสนเทศทางการแพทย�
 555 หมู!ที่ 1  ตําบลบ4านยาง  อําเภอเกษตรสมบูรณ�  

จังหวัดชัยภูมิ 36120
ตรงสาขา

113 นางสาว น้ําอ4อย เรืองมี 5840248122 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0969187231 องค�การบริหารส!วนตําบลดงขุย

ที่ทําการองค�การบริหารส!วนตําบลดงขุย แผนก

สํานักงานปลัด หมู! 14 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ� 

67190
ไม!ตรงสาขา

114 นาย นิติพงษ� อินทร�สกุล 5840248123 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0618428445 Meehai Group
168/136 หมู!ที่ 4 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง     

   จ.ขอนแก!น 40000
ตรงสาขา

115 นางสาว ปวีณา คําจันทร� 5840248126 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0880518327 J&T Express 279/1 ม.8 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย ตรงสาขา

116 นาย
นายป�ยะ

พงษ�
บรรพลา 5840248127 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0612073348 บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร� ลีส จํากัด

เลขที่ 172 ถนนผดุงวิถี ตําบลตลาด อําเภอเมือง          

       จังหวัดมหาสารคาม 44000
ตรงสาขา

117 นาย พรระติชัย
ไวโรจนะ

พุทธะ
5840248128 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0842329162 smartsoft asia company

Asoke towers 16th floor Sukhumvit road

(Asoke) klongtoey nue, wattana,

Bangkok 10110 Thailand

ตรงสาขา

118 นางสาว พัทธ�ธีรา แก4วพิภพ 5840248130 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0651202417 Ppbookandcom
Ppbookandcom  51 ถนนนคร อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

ไม!ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

119 นาย ภาณุพงศ� แสนสะนา 5840248133 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0969983586 ไปรษณีย�สามเสนใน 1549 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ไม!ตรงสาขา

120 นาย วัฒนา สร4อยสาวะ 5840248135 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0895771044
Siammakro Public Pompany limited 

(Loei)

บจก.สยามแม็คโคร 118 ม.11 ต.นาอาน อ.เมืองเลย      

   จ.เลย 42000
ตรงสาขา

121 นาย วิทยา สารมโน 5840248137 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0647259177 โรงแรมฮักจังเลยการ�เด4น ตรงสาขา

122 นางสาว ศิริรัตน� จัดนอก 5840248138 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0883341657 บริษัทนินจาโอม - ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

122 นางสาว ศิริรัตน� จัดนอก 5840248138 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0883341657 บริษัทนินจาโอม - ตรงสาขา

123 นาย อดิศร สาริยา 5840248144 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0944683534 บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 107/1 หมู! 1 ถนนบางนา-ตราด กม.27

ต.บางเพรียง อ.บางบ!อ จ.สมุทรปราการ 10560
ตรงสาขา

124 นางสาว ดาวใจ ภักตะไชย 5730248108
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

(ขอนแก!น)
0877216876 Slim up center

เลขที่ 57 ถนนศรีจันทร� ตําบลในเมือง อําเภอเมือง        

     จังหวัดขอนแก!น
ไม!ตรงสาขา

125 นาย วัลลภ พันธ�บุปผา 5730248120
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

(ขอนแก!น)
0621511889 Kerry Express Thailand

138/30-31-32 ม.14 อําเภอเมืองขอนแก!น ขอนแก!น 

40000
ไม!ตรงสาขา

126 นาย อภิณัฏฐ� อุ!นโสดา 5830248142
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

(ขอนแก!น)
0934569009 บุญถาวร ตรงสาขา

127 นางสาว สไบแพร ภูวิหาร 5830248128
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

(ขอนแก!น)
0910522652 สํานักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก!น

308 หมู!2 ถ.เหล!านาดี ต.เมืองเก!า อ.เมือง จ.ขอนแก!น 

40000
ตรงสาขา

128 นาย ศรายุทธ พลศักดิ์ 5830248126
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

(ขอนแก!น)
0834188388 SICU ตึก สว.1 ชั้น7

รพ.ศรีนครินทร� คณะแพทยศาสตร� มข. 123 ม.16        

    ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก!น 4002
ไม!ตรงสาขา

129 นางสาว สาธิยา ศรีสําอางค� 5830248129
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

(ขอนแก!น)
0986412061 156 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแก!น ไม!ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

130 นางสาว ฐิติรัตน� เชิญชัยภูมิ 5830248109
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

(ขอนแก!น)
090-8517203 Nice apparel 

219.333 หมู!.2 ถ.มะลิวัลย�  ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ          

   จ.ขอนแก!น
ตรงสาขา

131 นาย จักรพันธ� กองจันทร� 5830248137
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

(ขอนแก!น)
0892186870 โรงเรียนบ4านหินเหิบศิลาทิพย�

ม.7 บ4านหินเหิบ  ต.พระยืน อ. พระยืน  จ.ขอนแก!น      

  40320
ตรงสาขา

132 นางสาว วาธิณี ดาก่ํา 5830248125
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

0836693721 ไปรษณย� ขอนแก!น 153/8 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก!น 40000 ไม!ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

132 นางสาว วาธิณี ดาก่ํา 5830248125
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

(ขอนแก!น)
0836693721 ไปรษณย� ขอนแก!น 153/8 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก!น 40000 ไม!ตรงสาขา

133 นาย อธิวัฒน� สุทธิศักดิ์ 5830248133
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

(ขอนแก!น)
0629159529 ตรี โซลูชั่นส� ตรงสาขา

134 นาย ทิคัมพร หอมสมบัติ 5730248110
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

(ขอนแก!น)
0885180037

ศูนย�ววิจัยและพัฒนาการแพทย�ทางเลือก

แบบบูรณาการ

ศูนย�วิจัยและพัฒนาการแพทย�ทางเลือกแบบบูรณาการ 

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร� 

มหาวิทยาลัยขอนแก!น 40002

ไม!ตรงสาขา

135 นาย สุวิทย� ปะกาเวสา 5730248125
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

(ขอนแก!น)
0621786619 สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก!น สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก!น ตรงสาขา

136 นางสาว อะถิชญา สังกะคพ 5830248145
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

(ขอนแก!น)
0804178786 โรงเรียนพัฒนาเด็กประชาสโมสร 178/73โรงเรียนพัฒนาเด็กประชาสโมสร ไม!ตรงสาขา

137 นาง ชลสุภา บาส 5830248106
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

(ขอนแก!น)
0972582691 โรงพยาบาลส!งดสริมประจําตําบล ม.1บ4านห4วยเตย อ.ซําสูง จ.ขอนแก!น ตรงสาขา

138 นางสาว แก4วใจ พิมพ�บึง 5730248103
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

(ขอนแก!น)
0877716351 บริษัทอิออนธนสินทรัพย� ไม!ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

140 นางสาว อชิรญา เข็มกลัด 5840289135 อาหารและโภชนาการ 0621035895 โรงแรมเดอปริ้นเซสอุดรธานี
135/135 ถ นิตโย ต หมากแข4ง อ เมือง จ อุดรธานี 

41000
ตรงสาขา

141 นางสาว ฉันทนา พรมหญ4าคา 5840289104 อาหารและโภชนาการ 0878537810 บริษัทดัชมิลล�
137/6 หมู! 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 8 ตําบลขุนแก4ว       

       อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
ไม!ตรงสาขา

142 นางสาว ป�ยรัตน� แทนแสง 5840289118 อาหารและโภชนาการ 0972322209 The Bazaar Hotel Bangkok
5 ถนนรัชดาภิเษก แขวง จอมพล เขตจตุจักร 

ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

(บัณฑิตได	งานทํา)

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

142 นางสาว ป�ยรัตน� แทนแสง 5840289118 อาหารและโภชนาการ 0972322209 The Bazaar Hotel Bangkok
5 ถนนรัชดาภิเษก แขวง จอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900
ตรงสาขา

143 นางสาว ศุภกานต� เลือดไทย 5840289128 อาหารและโภชนาการ 0630718011 บริษัท แสงไชเช!าสินเชื่อ จํากัด ประเทศลาว ไม!ตรงสาขา

144 นางสาว พัชรพร พรหมรักษา 5840289120 อาหารและโภชนาการ 0979272490 AMAZON Big c สัตหีบ ตรงสาขา

145 นาย ภาสกร สุทธิพรรณกุล 5840289133 อาหารและโภชนาการ 0610764699 โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ� ตรงสาขา

146 นางสาว ดรุณี ราชภักดี 5840289106 อาหารและโภชนาการ 0934470176 บริษัท สปาช!า สลิมมิ่ง เซนเตอร� จํากัด
ห4างเซนทรัลพัทยาบีช 333/99ม.9 ร4านสปาช!า            

 ห4อง407-408 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
ไม!ตรงสาขา

147 นางสาว มินตรา สีระชุม 5840289137 อาหารและโภชนาการ 0833412946 โรงแรมพลูแมน ราชา ออคิด
9/9 ถ.ประชาสําราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก!น      

     40000
ตรงสาขา

148 นางสาว จริญญา ศรีรักษ� 5840289102 อาหารและโภชนาการ 0653028045 Compassskyview hotel 12 สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 ตรงสาขา

149 นางสาว รวิสุดา สีมาทอง 5840289122 อาหารและโภชนาการ 0857513901 ไม!ตรงสาขา

150 นางสาว วรรณนิภา แก4ววงษ� 5840289123 อาหารและโภชนาการ 0935435369 CPAll 28/1 หมู! 9 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 ตรงสาขา

151 นางสาว ป�ยธิดา ใจสัตย� 5840289117 อาหารและโภชนาการ 0914097949 ACACIA 49/9 ถ.รื่นจิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก!น 40000 ไม!ตรงสาขา

152 นางสาว ศิวาพร ภูมิมิตร 5840259121
คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี

สารสนเทศ
0933083863 MFEC

อาคาร KBTG  46/6 ถนนป�อปปูล!า ต.บางพูด             

   อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120
ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

153 นาย ชัยมงคล โสกันทัต 5840259133
คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี

สารสนเทศ
0986527192 ไม!ตรงสาขา

154 นาย พิรเดช ผิวกลม 5840259117
คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี

สารสนเทศ
0986140776 Anet

23 ซอย เจริญนคร 14 คลองต4นไทร เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร 10600
ตรงสาขา

155 นางสาว สุรัมภา เสวิสิทธิ์ 5840259125
คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี

0935697965 บริษัทอารมณ�ดีฟาร�ม จํากัด 137 หมู!1 ต.หนองไผ! อ.แก4งคร4อ จ.ชัยภูมิ ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

155 นางสาว สุรัมภา เสวิสิทธิ์ 5840259125
คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี

สารสนเทศ
0935697965 บริษัทอารมณ�ดีฟาร�ม จํากัด 137 หมู!1 ต.หนองไผ! อ.แก4งคร4อ จ.ชัยภูมิ ตรงสาขา

156 นาย ภีมวิชญ� ชัยชนะ 5840219118
คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี

สารสนเทศ
0800071035

บริษัท ทีโอทีเอาท�เซอร�สซิ่ง จํากัด(บริษัท 

ลูกของ บริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน)
129 ม.4 ต.นาโป9ง อ.เมือง จ.เลย 42000 ตรงสาขา

157 นาย เอกวุฒิ บุตรราช 5840259127
คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี

สารสนเทศ
0982947880 บิ๊กกิม 567/11 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 ตรงสาขา

158 นางสาว วิจิตรา คุณประทุม 5840259128
คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี

สารสนเทศ
0854123519 แม็คโคร 118 ตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย ไม!ตรงสาขา

159 นาย มิตรภาพ เตียวเซ!งฮวด 5730268119
คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ขอนแก!น)
0648528845 ตรงสาขา

160 นาย ปรีชา ธนะโชติ 5730268112
คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ขอนแก!น)
0854671693 ค!ายศรีพัชรินทร 100 หมู! 13 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก!น 40000 ตรงสาขา

161 นางสาว ยุพิน ไชยนารถ 5730268120
คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ขอนแก!น)
093-3197577 สํานักงานนายสุชาติ ศศิภัทรพงศ�

371/2 หมู! 14 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก!า             

   อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก!น 40000
ตรงสาขา

162 นาย สมศักดิ์ โคตรวุฒิ 5730268129
คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี

0619584797 ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

163 นาย ป�ติญาภรณ� ยาลี 5735268114
คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ขอนแก!น)
0934385223 ฝ9ายปกครองหมู!บ4าน บ4านคําเกิ่ง ไม!ตรงสาขา

164 นาย อนันตชาติ ศรีกุลวงษ� 5730268129
คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ขอนแก!น)
0836601629 โรงพยาบาลบ4านฝาง

330 หมู!ที่ 9 ตําบลบ4านฝาง อําเภอบ4านฝาง                

   จังหวัดขอนแก!น 40270
ตรงสาขา

165 นางสาว ปาริฉัตร คุณกิตติ 5730268113
คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี

0959054860 บริษัท นภาก!อสร4าง จํากัด
539/60 ถ.เลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวง.บางขุนศรี        

ไม!ตรงสาขา

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

165 นางสาว ปาริฉัตร คุณกิตติ 5730268113
คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ขอนแก!น)
0959054860 บริษัท นภาก!อสร4าง จํากัด

539/60 ถ.เลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวง.บางขุนศรี        

     เขต.บางกอกน4อย กรุงเทพมหานคร 107000
ไม!ตรงสาขา

166 นางสาว นุชรา เสมอวงษ� 5840266110 สัตวศาสตร� 0943465903
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร�ปอเรชั่น เลขที่105/5 

ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี41130

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร�ปอเรชั่น เลขที่105/5 ต.พังงู           

     อ.หนองหาน จ.อุดรธานี41130
ไม!ตรงสาขา

167 นางสาว นันทินี จันทิหล4า 5840266109 สัตวศาสตร� 0986606575 ตรงสาขา

168 นาย ภานุรุจ ศรีหงษ� 5840266113 สัตวศาสตร� 0845668767 โรงพยาบาลสัตว�เพ็ทสิเด4น
34/29-31 หมู! 10 ถ.บางรักใหญ!-บ4านใหม! ต.บางแม!นาง

 อ.บางใหญ! จ.นนทบุรี 11140
ไม!ตรงสาขา

169 นางสาว กานจรินทร� แสนบุตร 5840266102 สัตวศาสตร� 0874288794 โรงพยาบาลสัตว�วังหิน กรุงเทพมหานคร ตรงสาขา

170 นางสาว กาญจนา บุตรดีสุวรรณ 5840266101 สัตวศาสตร� 0621341785 โรงพยาบาลสัตว�เพ็ทซิเดนซ� โรงพยาบาลสัตว�เพ็ทซิเดนซ� ตรงสาขา

171 นางสาว ธนาพร จันทะคุณ 5840266107 สัตวศาสตร� 0612864706 บริษัท ยู!สูง จํากัด
906/2 ม.2 ถนนเทพารักษ� ตําบลเทพารักษ� อ.เมือง       

  จ.สมุทรปราการ 10270
ตรงสาขา

172 นางสาว สุธิตา ขุนทอง สัตวศาสตร� 0626583230 ไอริส ขอนแก!น 680/16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก!น 40000 ไม!ตรงสาขา

173 นางสาว ศิรินทร� ราชรี 5840266116 สัตวศาสตร� 0924185136 เทศบาลตําบลนายูง
170เทศบาลตําบลนายูง  ม.2

 

 บ.สว!าง  ต.นายูง  อ.นายูง    

  จ.อุดรธานี  41380
ตรงสาขา

174 นางสาว สุจิตรา ทีมา 5840266118 สัตวศาสตร� 0613609406 คลีนิคบ4านหมอโบรักษาสัตว� 501/1หมู!6 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ไม!ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

175 นาย กู4เกียรติ นาทันรีบ 584250103 เกษตรศาสตร� 0857425033 บริษัทไบเออร�ไทยจํากัด 130/1ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลมเขตบางรัก กทม 10500 ตรงสาขา

176 นาย ชาตรี บํารุงชัย 5840250109 เกษตรศาสตร� 064-9250632 บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
327-328 หมู!ที่ 1 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 

30120
ไม!ตรงสาขา

177 นาย ดนัยภัทร ฤทธินวล 5840250114 เกษตรศาสตร� 9798037079 บริษัทน้ําตาลเอราวัณ จํากัด 111 ม.12 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

177 นาย ดนัยภัทร ฤทธินวล 5840250114 เกษตรศาสตร� 9798037079 บริษัทน้ําตาลเอราวัณ จํากัด 111 ม.12 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู ตรงสาขา

178 นางสาว ธิดารัตน� โกติรัมย� 5840250116 เกษตรศาสตร� 0637763634 ไม!ตรงสาขา

179 นางสาว พรนภา เผยศิริ 5840250117 เกษตรศาสตร� 0880356066 บริบัท ที.เอช.ไอ. แอสเซ็ท จํากัด
289/2 หมู!.2 ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก!น

 40130
ไม!ตรงสาขา

180 นางสาว มุกจรินทร� จันทะคุณ 5840250119 เกษตรศาสตร� 0934259435 ห4างหุ4นส!วนจํากัด บิ๊กโฮม นิวทรีชั่น
16/12 ซอย 1 (ถนนพิพัฒนมงคล) ตําบลกุดป9อง          

     อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ไม!ตรงสาขา

181 นาย รัตนโชติ โชติ รัตน� 5840250122 เกษตรศาสตร� 0945929375

 

บริษัทร!วมใจ mg หนองบัวลําภู
บจก.ร!วมใจเอ็มจีหนองบัวลําภู  228  ม.

 

10

 

 ต.หนองภัย

ศูนย�  อ.เมือง  จ.หนองบัวลําภู  39000
ไม!ตรงสาขา

182 นางสาว วิจิตรา วัฒนะ 5840250128 เกษตรศาสตร� 0986018132 โรงเรียนหทัยคริสเตียนา
รร.หทัยคริสเตียน เลขที่18 ม.13 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 

42000
ไม!ตรงสาขา

183 นางสาว สุภาพร ป�องปา 5840250135 เกษตรศาสตร� 0647865292 ร!วมใจมอเตอร�เซลล� 329ม. 6ต. นาอาน อ. เมือง จ. เลย ไม!ตรงสาขา

184 นาย สุรชัย ชัยสิทธิ์ 5840250136 เกษตรศาสตร� 0990280584 บริษัท เศรษฐีน้ําใจโกมลค4าไม4 บ4านไชยามงคุน เมืองปากลาย แขวงไชยบุรี สปป.ลาว ไม!ตรงสาขา

185 นางสาว อรัญญา นามปNญญา 5840250139 เกษตรศาสตร� 0986867544
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด   

    ภูเมี่ยง ภูสอยดาว2

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอย

ดาว(2) ต.แสงภา อ.นาแห4ว จ.เลย
ตรงสาขา

186 นางสาว อุมาพร ลาลู4 5840250141 เกษตรศาสตร� 0903352257 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน� จังหวัดเลย
19/6 ถนนเลย-เชียงคาน ตําบลกุดป9อง อําเภอเมือง      

ไม!ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

187 นาย รัชชานนท� สุขรักษา 5840250120 เกษตรศาสตร� 0650298654
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS 

PUBLIC CO.,LTD
292/239 ม.10 อ.ทุ!งสุขลา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ไม!ตรงสาขา

188 นางสาว จุฑาไล อันทะนัย 5840250108 เกษตรศาสตร� 0934700368 องค�การบริหารส!วนตําบลละหานนา หมู!ที่9 ต.ละหานนา อ.แวงน4อย จ.ขอนแก!น 40230 ตรงสาขา

189 นางสาว จิตติมณฑ� พวงไพวัน 5842050118 เกษตรศาสตร� 0807978144 เทศบาลตําบลคอนสา
99 หมู! 4 ถนนเชียงกลม-สงาว บ4านคอนสา ตําบลเชียง

กลม อําเภอปากชม จังหวัดเลย. 42150
ไม!ตรงสาขา

(บัณฑิตได	งานทํา)

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

กลม อําเภอปากชม จังหวัดเลย. 42150

190 นางสาว ธาริณี ภักดี 5840258107
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

การอาหาร
0647370653 บริษัทหนองคายเพาเวอร�ดริ๊งก�

174/1 ม.11 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 

43000
ตรงสาขา

191 นางสาว นรมน แก4วเกษศรี 5840258119
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

การอาหาร
0995879516 บริษัท โมเดิร�นเทจ จํากัด 34 ม.8 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย ไม!ตรงสาขา

192 นางสาว ณัฐณิชา เหล!าวง 5840258105
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

การอาหาร
0933965105 ร4านชาบูชิ สาขาบิ๊กซีเลย

114 ม.9 ซอย GCR125 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 

42000
ไม!ตรงสาขา

193 นางสาว ปานวาส
พรมดอน

กลอย
5840258113

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

การอาหาร
0652425954 บริษัทป�โตเลียมไทยคอปอเรชั่น จํากัด

127 ม10 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 

34110
ไม!ตรงสาขา

194 นางสาว นันท�นภัส มาสอน 5840258108
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

การอาหาร
0610427104 ซีพีเอฟเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด 252 ม.8 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย ตรงสาขา

195 นางสาว ภัทรานิษฐ� หอมสุวรรณ� 5840258115
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

การอาหาร
0903901765 ต!างประเทศ ไม!ตรงสาขา

196 นางสาว เมธินี สร4างแก4ว 5840258116
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

การอาหาร
0930671845 ฝ9ายควบคุมคุณภาพ

42/1 ถ.เพชรเกษม ต.อ4อมใหญ!  อ.สามพราน จ.นครปฐม

 73160
ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

197 นางสาว ศศิกาญจน� แนมขุนทศ 5840258121
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

การอาหาร
0929816584 หตก.ยูดี เทคโนโลยี แอนด�ซับพลาย 54/4ถนนบ4านโนน ต.หมากแข4ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ไม!ตรงสาขา

198 นางสาว จิราพัชร สีทา 5840258101
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

การอาหาร
0944683241 เทศโก4โลตัส

719/5 ถนนมิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครราชสีมา   

        จ.นครราชสีมา 30000
ตรงสาขา

199 นางสาว ชญามณ แสนวงศ� 5840258102
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

0847997776
บริษัทเอ็มเคอินเตอร�ฟู�ด จํากัด (สาขา 279/1 ถนนสุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 

ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

199 นางสาว ชญามณ แสนวงศ� 5840258102
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

การอาหาร
0847997776

บริษัทเอ็มเคอินเตอร�ฟู�ด จํากัด (สาขา

โลตัสแกลง)

279/1 ถนนสุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 

21110
ตรงสาขา

200 นางสาว สุฑาทิพย� สิทธิพรมมา 5840258125
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

การอาหาร
0982058034 โรงเรียนพุทธิปNญญา

131 หมู4 8 ต.นาด!าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู  

39270
ไม!ตรงสาขา

201 นาย ทินกร กมลคร 5840247109 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0885398641 สนง.ทสจ.เลย 599 หมู!7 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย ไม!ตรงสาขา

202 นางสาว ธิดารัตน� แก4วศรีลา 5840247111 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0636248760 บริษัท ลิมไลน� แอพพาเรล จํากัด
9/9. ม.7  ซ.เพชรเกษม122. ต.อ4อมน4อย  อ.กระทุ!มแบน

 จ.สมุทรสาคร
ไม!ตรงสาขา

203 นางสาว นิตยา แก4วไชยะ 5840247114 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0986401364
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ�

การเกษตร
13 ถนนชุมสาย ต.กุดป9อง อ.เมือง จ.เลย 42000 ไม!ตรงสาขา

204 นางสาว พรรณภา บัวศักดิ์ 5840247119 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0998528440 บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จํากัด
111 หมู! 5 ถนนเดิมบาง ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร   

       จ.สมุทรสาคร 74000
ไม!ตรงสาขา

205 นางสาว พิลาวัลย� อินทรบุตร 5840247121 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 096-384-0067 โรงพยาบาลกรุงเทพ
เลขที่ 2 ซ.ศูนย�วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม! แขวงบางกะป� 

เขตห4วยขวาง , กรุงเทพ 10310
ไม!ตรงสาขา

206 นางสาว มาลัยทอง เข็มทอง 5840247122 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0625418187 DHL supply chain CO.,LTD.
2/26 หมู!1 ถ.บางนา-ตราด กม.16.5 ต.บางโฉลง          

  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ไม!ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

208 นางสาว วนิดา เกิดศักดิ์ 5840247126 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0913751571 บริษัทการ�ดฟอร�ซอะวิเอชั่นจํากัด
999 ห4อง T4-054 ชั้น4 ท!าอากาศยานสุวรรณภูมิ         

        ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ไม!ตรงสาขา

209 นางสาว วิภารัตน� โยธี 5840247129 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0613923224 Mister Donut
54 ซ.ลาดพร4าว1 ถ.ลาดพร4าว แขวงจอมพล เขตจตุจัร 

กรุงเทพมหานคร 10900
ไม!ตรงสาขา

210 นาย อมรศักดิ์ สองเป�ง 5840247138 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0934576606 Big.c Big.c สาขาวังสะพุง ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย ไม!ตรงสาขา

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

210 นาย อมรศักดิ์ สองเป�ง 5840247138 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0934576606 Big.c Big.c สาขาวังสะพุง ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย ไม!ตรงสาขา

211 นางสาว จิรนันท� อุณาสิงห� 5840247203 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0894176321 TQM 82/1 ถ.ปานคูณ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ไม!ตรงสาขา

212 นางสาว ชุติมา อ!อนแก4ว 5840247205 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0980415516 มาสด4าเลยซิตี้ จ.เลย ไม!ตรงสาขา

213 นาย ณัฐวุฒิ พลบูรณ� 5840247205 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0972023009 บริษัทน้ําตาลเอราวัณจํากัด 111 ม.12 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 39170 ตรงสาขา

214 นางสาว ดลดา ศรีพลภา 5840247206 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0624262341 นายชัยพล พูลเพิ่ม ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย ตรงสาขา

215 นางสาว ดวงฤทัย สิทธิโห 5840247207 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0982168202
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ประสานมิตร (ฝ9ายประถม)

174 สุขุมวิท23 เเขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ

 10110
ไม!ตรงสาขา

216 นางสาว ดารุณี ศรีสม 5840247207 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0935371135 บริษัท โมเดิร�นเทจ จํากัด 34 ม.8 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย ไม!ตรงสาขา

217 นางสาว ทารินันท� พุทธมาตย� 5840247208 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0895104947 ศูนย�การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเลย 445หมู!4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 ไม!ตรงสาขา

218 นาย ธวัชชัย คํามี 5840247210 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0951679153 บริษัท เอ็นไวน� แคร� มอนิเตอร�ริ่ง จํากัด เลขที่ 4 บางแวก 53 เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 ตรงสาขา

219 นางสาว นันทนัช สมิงชัย 5840247212 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0953129942 บริษัท ทรูมูฟ ขอนแก!น อาคารซีพีทาวเวอร�
เลขที่ 348  หมู! 16 ถนนมะลิวัลย�   ตําบลในเมือง         

      อําเภอเมืองขอนแก!น  จังหวัดขอนแก!น
ไม!ตรงสาขา

220 นางสาว น้ําเพชร มีชัย 5840247213 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0819642865 DHL SUPPLY CHAIN
219 หมู! 4 ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร 

อําเภอวังน4อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
ไม!ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

221 นางสาว ป�ยะฉัตร พลบูรณ� 5840247215 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0887473740
สํานักบริหารอ4อยและน้ําตาลทราย 

สํานักงานคณะกรรมการอ4อยและน้ําตาล
โรงงานน้ําตาลเอราวัณ ไม!ตรงสาขา

222 นางสาว พรลัษณ� สุขมาก 5840247219 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0925498933 บริษัทคอนวูดจํากัด อ.บ4านไผ! จ.ขอนเเก!น ไม!ตรงสาขา

223 นางสาว พัชธิดา รุ!งแจ4ง 5840247220 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0934396828 บริษัทมาร�เก็ต รีอินฟอร�ส จํากัด
56/16-17 พนาสินเพลส อาคาร 5 ชั้น 1 ถ.รามคําแหง 

หัวหมาก เขตบางกะป� กรุงเทพมหานคร 10240
ไม!ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

หัวหมาก เขตบางกะป� กรุงเทพมหานคร 10240

224 นางสาว เพชรมา ชํานาญ 5840247221 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0910645201 KKF สาขา NR
94 มลิวรรณ ถนนมะลิวัลย� ตําบล หนองเรือ               

    อําเภอหนองเรือ ขอนแก!น 40210
ตรงสาขา

225 นาย วิขสิทธิ์ แก!นพิมพ� 5840247228 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0619296679 บริษัท ขอนแก!นเซรามิค จํากัด
204 หมู! 4 ถนนมิตรภาพ ต.บ4านแฮด อ.บ4านแฮด         

      จ.ขอนแก!น 40110
ไม!ตรงสาขา

226 นางสาว ศรัญญา โยธาธรรม 5840247231 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0631763602 บริษัท บลู สเฟ�ยร� จํากัด
898/111 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ!ม เขตบึงกุ!ม 

กรุงเทพมหานคร
ตรงสาขา

227 นางสาว สุปริญญา คําผลึก 5840247234 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0883306200 เทศบาลตําบลนาอ4อ 111 หมู!3 ตําบลนาอ4อ อําเภอเมือง จังหวัดเลย ไม!ตรงสาขา

228 นาย อธิวัฒน� โพธิ์พัฒน� 5840247236 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0653076848 Global House จ.เลย ไม!ตรงสาขา

229 นางสาว อภิญญา โพธิ์ชา 5840247237 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0989922013 บริษัท น้ําตาลเอราวัณ จํากัด 111 หมู! 12 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู ไม!ตรงสาขา

230 นางสาว เจนจิรา ภูมิคอนสาร 5840247239 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0923520075 DKSH (Thailand) Limited
11/11 หมู! 9 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี               

       จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ไม!ตรงสาขา

231 นางสาว นลพรรณ เจนจํารัสฤทธิ์ 5840247112 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0985840616 บริษัท โมเดิร�นเทจ จํากัด 34 ม.8 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 ไม!ตรงสาขา

232 นางสาว ผกามาศ ลําใย 5840247117 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล4อม 0991684016
บริษัท อินเทอร�เน็ตประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน)
362 บ4านหนองกุง ม.14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก!น 4000 ไม!ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

234 นางสาว รุ!งทิพย� จําปานิล 540267124 สาธารณสุขศาสตร� 0883131411 โรงเรียนบ4านแสนสําราญ - ไม!ตรงสาขา

235 นางสาว ประภัสนันท� ประทุม 5740267116 สาธารณสุขศาสตร� 0886296928 โรงพยาบาลสังคม 72หมู!3 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย ไม!ตรงสาขา

236 นางสาว ปนิดา ทนุราช 5740267315 สาธารณสุขศาสตร� 0930814969 คลินิกสูตินรีเวชหมอปภาดา 46/28 ถ.ร!วมใจ ต.กุดป9อง อ.เมือง จ.เลย ตรงสาขา

237 นางสาว พรวลัย รอดไธสง 5740267318 สาธารณสุขศาสตร� 0971026600 นักวิชาการสาธารณสุข ตรงสาขา

238 นางสาว อมรรัตน� วัฒนาเดชานุ 5740267336 สาธารณสุขศาสตร� 0980539818 รพ.สต หนองสังข� บ4านหนองสังข� ต.หนองสังข� อ.แก4งคร4อ จ.ชัยภูมิ ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

238 นางสาว อมรรัตน� วัฒนาเดชานุ 5740267336 สาธารณสุขศาสตร� 0980539818 รพ.สต หนองสังข� บ4านหนองสังข� ต.หนองสังข� อ.แก4งคร4อ จ.ชัยภูมิ ตรงสาขา

239 นางสาว เบญจวรรณ ชินจักร 5824026214 สาธารณสุขศาสตร� 0611088763 โรงพยาบาลวิภาราม ไม!ตรงสาขา

240 นางสาว กุลธิดา นรมาตย� 5840261704 สาธารณสุขศาสตร� 0951649270 - ไม!ตรงสาขา

241 นางสาว กัญญา แก4วนาคูณ 5840267102 สาธารณสุขศาสตร� 0933402762 โรงพยาบาลชุมแพ ไม!ตรงสาขา

242 นาย กิตติกรณ� นามกอง 5840267103 สาธารณสุขศาสตร� 0843907550 สถาบันวิจัยและพัฒนา
34 ถนน ซอย เลย-เชียงคาน 1 ตําบล เมือง อําเภอเมือง 

เลย 42000
ตรงสาขา

243 นาย ธนกฤษต� ภูเด!นผา 5840267110 สาธารณสุขศาสตร� 0879786238 VGA918 กัมพูชา ไม!ตรงสาขา

244 นาย ธิติสรรค� นักคําพันธ� 5840267111 สาธารณสุขศาสตร� 0800554874 เฮงลิสซิ่ง ศรีบุญเรือง ไม!ตรงสาขา

245 นางสาว น้ําฝน สิงห�คําป�อง 5840267113 สาธารณสุขศาสตร� 0880238618 บ4านยาศรีฟ�า 111/1 11/2 บ.โคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก!น 40000 ตรงสาขา

246 นาย ปณชัย สงมา 5840267115 สาธารณสุขศาสตร� 098-6468447
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อมเทศบาล

ตําบลบ4านแฮด

353 ต.บ4านแฮด อ.บ4านแฮด จ.ขอนแก!น

40110
ไม!ตรงสาขา

247 นางสาว พนิตนันท� บัวทิน 5840267119 สาธารณสุขศาสตร� 0949656869 N-smile dental clinic ไม!ตรงสาขา

248 นาย รชฏ ปNญญานะ 5840267122 สาธารณสุขศาสตร� 0849340443 รพ.สต.นาป9าหนาด บ.นาป9าหนาด ม.4 ต.เขาแก4ว อ.เชียงคาน จ.เลย ตรงสาขา

249 นางสาว วิภาพร บุญแสงศรี 5840267126 สาธารณสุขศาสตร� 0610190416 บริษัท เอราวัณ ฮ�อปอินน� จํากัด
90/609 ม.4 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ในเมือง อ.เมือง        

ไม!ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

250 นางสาว ศรัญยา สุขนิรันดร 5840267127 สาธารณสุขศาสตร� 093-4766236 บริษัทอลิซ สลีพแคร� จํากัด 597/4 ถ.โพศรี ต.หมากแข4ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ตรงสาขา

251 นางสาว สาธิกา จันทะพินิจ 5840267129 สาธารณสุขศาสตร� 0981085755 รพ.เลย รพ.เลย ไม!ตรงสาขา

252 นางสาว เสาวรส ทาโสม 5840267134 สาธารณสุขศาสตร� 093-3400884 คลีนิคมิตรไมตรี
39/191-192 ม.4 ต.บึงคําพร4อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 

12150
ตรงสาขา

253 นางสาว อรทิพย� ซุยทะเสน 5840267137 สาธารณสุขศาสตร� 990673885 โรงพยาบาลขอนแก!น 54 ถ.ศรีจันทร� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก!น ตรงสาขา

(บัณฑิตได	งานทํา)

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

253 นางสาว อรทิพย� ซุยทะเสน 5840267137 สาธารณสุขศาสตร� 990673885 โรงพยาบาลขอนแก!น 54 ถ.ศรีจันทร� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก!น ตรงสาขา

254 นางสาว อังคนา เหล!าโนนเขวา 5840267138 สาธารณสุขศาสตร� 0623918467 อบต.สวนหม!อน ต.สวนหม!อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก!น ตรงสาขา

255 นางสาว อาริสา ป�านภูมิ 5840267139 สาธารณสุขศาสตร� 0833576835 รพ.บางประกอก 9 อินเตอร�เนชั่นแนล ไม!ตรงสาขา

256 นางสาว อินทุอร นิลบรรพต 5840267140 สาธารณสุขศาสตร� 0833824983 ศูนย�สุขภาพชุมชนเมืองชุมแพ 295 ม.1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก!น ไม!ตรงสาขา

257 นาย กิตติ พงษ� แสน สกุล 5840267203 สาธารณสุขศาสตร� 0883130426

 

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ไม!ตรงสาขา

258 นางสาว นฤมล อดทนการ 5840267212 สาธารณสุขศาสตร� 0821302988 ไม!ตรงสาขา

259 นางสาว พรนภา สกลหล4า 5840267219 สาธารณสุขศาสตร� 0651212291 บริษัท เอกชัยการแพทย� จํากัด(มหาชน)
 99/9 หมู! 4 ถนนเอกชัย ต.โคกขาม อําเภอเมือง

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ไม!ตรงสาขา

260 นางสาว พันธ�เครือ ขอนยาง 5840267220 สาธารณสุขศาสตร� 0909643514 ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ4านโนนสวรรค� 222ม.2 ต.บ4านเดื่อ อ.ท!าบ!อ จ.หนองคาย ไม!ตรงสาขา

261 นางสาว รัตนธิกุล ลีคะ 5840267222 สาธารณสุขศาสตร� 0986578404 ไตเทียม โรงพยาบาลเมืองเลยราม ไม!ตรงสาขา

262 นาย วิทวัฒน� โพธิ์ศรี 5840267225 สาธารณสุขศาสตร� 0644286723 กานพชทวีคลินิคเวชกรรม
127/181 ซ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร
ตรงสาขา

263 นางสาว ศิราณี สินเพ็ง 5840267227 สาธารณสุขศาสตร� 0660247856
บริษัทศรีนานาพร มาเก็ตติ้ง จํากัด 

(มหาชน)

99/99 ต. อ4อมน4อย อําเภอกระทุ!มแบน สมุทรสาคร 

74130
ไม!ตรงสาขา

264 นางสาว สิริวิภารัตน� เปานิ 5840267229 สาธารณสุขศาสตร� 0652526638 J&T express 
364 ม.2 ต.บ4านเหลื่อม อ.บ4านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 

ไม!ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

265 นางสาว อรยา สายสุข 5840267237 สาธารณสุขศาสตร� 0986258768 แผนกไตเทียม  รพ.เมืองเลยราม 546 ม.1 ถนนมะลิวัลย� ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 ไม!ตรงสาขา

266 นางสาว กัลยา ท4าวพา 5840267302 สาธารณสุขศาสตร� 0903403991 ระบบขนส!งมวลชนกรุงเทพ จํากัด ไม!ตรงสาขา

267 นาย กิตประภัทร� สาลาสถตา 5840267303 สาธารณสุขศาสตร� 0643233386 BigC วังสะพุง ไม!ตรงสาขา

268 นางสาว เบญญา คําโคตรสูง 5840267314 สาธารณสุขศาสตร� 0833499810 รพ.กุดจับ 72 ม.3 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ตรงสาขา

269 นางสาว ปภัสรา เพ็ญธา 5840267315 สาธารณสุขศาสตร� 0932152496 ไม!ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

269 นางสาว ปภัสรา เพ็ญธา 5840267315 สาธารณสุขศาสตร� 0932152496 ไม!ตรงสาขา

270 นางสาว ปานตะวัน จําปา 5840267317 สาธารณสุขศาสตร� 0943864506 บริษัทซีพีแรม ไม!ตรงสาขา

271 นางสาว ผกาพักตร� ดีเลิศ 5840267318 สาธารณสุขศาสตร� 0993428267 เทศบาลตําบลบ4านแฮด
353 หมู!2 ถ.ศูนย�ราชการ ตําบลบ4านแฮด                   

    อําเภอบ4านแฮด จังหวัดขอนแก!น
ไม!ตรงสาขา

272 นางสาว พิภาภรณ� สุทธิแสน 5840267320 สาธารณสุขศาสตร� 0981744704 เทศบาลตําบลหนองวัวซอ
149หมู!  9  ตําบลหมากหญ4า  อําเภอหนองวัวซอ         

     จังหวัดอุดรธานี  41360
ตรงสาขา

273 นางสาว โยทกา นามภักดี 5840267321 สาธารณสุขศาสตร� 0921546784 คลินิกทันตกรรม Bmoc
115/19-20ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ!งครุ

กทม. 10140
ไม!ตรงสาขา

274 นางสาว รุ!งทิพย� แก4วอุ!น 5840267323 สาธารณสุขศาสตร� 0909134153 โกลบอลเฮ4าส� สาขาเลย ไม!ตรงสาขา

275 นางสาว วรรณวิสาข� คําเกตุ 5840267324 สาธารณสุขศาสตร� 0821122071 คลินิกนายแพทย�บุญชัย ตรงสาขา

276 นางสาว ศิริลักษณ� มนต�ขลัง 5840267327 สาธารณสุขศาสตร� 0980721175 คลินิกทันตกรรมหมอเบนส�
422/5 ม.20 ถ.ประชุมธนสาร ต.บ4านไผ! อ.บ4านไผ!        

      จ.ขอนแก!น 40110
ไม!ตรงสาขา

277 นางสาว สโรชา วิสัย 5840267328 สาธารณสุขศาสตร� 0823128905 โรงพยาบาลประชาพัฒน� ไม!ตรงสาขา

278 นางสาว สุพัตรา โพธิ์เพชรเล็บ 5840267331 สาธารณสุขศาสตร� 0990739244 สมาคมคนตาบอด จ. อุดรธานี
53/10 ถ.สี่ศรัทธา ต.หมากแข4ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 

41000
ไม!ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

280 นางสาว นิตยา ศรีเมือง 5840267213 สาธารณสุขศาสตร� 0913748242 โรงพยาบาลเมืองเลยราม 546 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย ตรงสาขา

281 นาย อภิชัย จวบรัมย� สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0836725482 ไตเทียม ตรงสาขา

282 นางสาว ศศิกร กาฬพันธ� สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0934460098 คลินิกเวชกรรมบุญประทาน 898/4-5 ม. 3 ต. มาบยางพร อ. ปลวก แดง จ. ระยอง ตรงสาขา

283 นาย เฉลิมพล หนูยอด 583026103 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0836732903 โรงพยาบาลสีชมพู 311 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก!น ตรงสาขา

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

283 นาย เฉลิมพล หนูยอด 583026103 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0836732903 โรงพยาบาลสีชมพู 311 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก!น ตรงสาขา

284 นางสาว จันทร�ญา จันทภา 5830267103 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0844359790
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทย

ศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนเเก!น

123 หมู!16 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทย

ศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนเเก!น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนเเก!น 40002

ตรงสาขา

285 นาย ชนะชัย ภูทองบ!อ 5830267106 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0885718302 โรงพยาบาลศรีนครินทร� 123 หมู! 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก!น ตรงสาขา

286 นางสาว ชมพูนุชนาถ ยอดดี 5830267107 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0619247450 โรงพยาบาลศูนย�ขอนแก!น กลุ!มงานทันตกรรม ตรงสาขา

287 นางสาว ทิวาพร ทินวัน 5830267112 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0831409556 ผลิต Taper 96 หมู! 8 ต.เมืองเก!า อ.เมือง จ.ขอนแก!น ไม!ตรงสาขา

288 นางสาว ธนัญญา แพงบ4ง 5830267113 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0610188050
ศูนย�รังสีและเคมีบําบัด โรงพยาบาลศูนย�

ขอนแก!น
ไม!ตรงสาขา

289 นางสาว ปทุมวรรณ หมื่รศรีพรม 5830267120 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0982214665
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย�

ศาสตร� มข

123 หมู!16 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย�

ศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก!น ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง 

อ.เมือง     จ.ขอนแก!น 40002

ตรงสาขา

290 นางสาว ประวิณา หงษาวงค� 5830267121 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0801775139 คณะทันตแพทยศาสตร�ขอนแก!น
123 คณะทันตแพทยศาสตร� ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแก!น40002
ไม!ตรงสาขา

291 นางสาว ปรานี สารคร 5830267122 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0913670799 ทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก!น ไม!ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

292 นางสาว พริษฐ�ศรา
จันทร�

ประเสริฐ
5830267123 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0659401656

บริษัท คอนซัลแทนท� ออฟ เทคโนโลยี 

จํากัด (COT)

เลขที่ 39 ซ.ลาดพร4าว124 ถ.ลาดพร4าว แขวงพลับพลา   

        เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
ไม!ตรงสาขา

293 นางสาว ป�ยนุช ผิวรัตน� 5830267124 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0943933288 โรงพยาบาลส!งเสริมสุขภาพตําบลท!าศาลา 178 ม.2 ต.ท!าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก!น 40160 ตรงสาขา

294 นาย มงคล ภูมิวงค� 5830267130 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0827458201 ขอนแก!นไทยแลนด� 437-9 ถ.ศรีจันทร� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก!น ไม!ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

294 นาย มงคล ภูมิวงค� 5830267130 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0827458201 ขอนแก!นไทยแลนด� 437-9 ถ.ศรีจันทร� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก!น ไม!ตรงสาขา

295 นางสาว รัชดาภรณ� พรชัย 5830267133 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0982275527
เทสโก4โลตัสต.สลกบาตรอ.ขาณุจ.

กําแพงเพชร
435 ม.5 ต.สลกบาตร อ.ขาณุจ.กําแพงเพชร ไม!ตรงสาขา

296 นางสาว รัตนาวดี อยู!เย็น 5830267134 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 080-4031196 ศูนย�หัวใจสิริกิตติ์ มหาวิทยาลัยขอนแก!น ไม!ตรงสาขา

297 นางสาว สุพร ปุ�งโพธิ์ 5830267142 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0942837830 โรงพยาบาลส!งเสริมสุขภาพตําบลดอนหัน 204 หมู 14ตําบลดอนหัน  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก!น ตรงสาขา

298 นางสาว อําภา มากึ 5830267147 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0846633793 งานเวชศาสตร�ชันสูตร รพ.ศูนย�หัวใจสิริกิติ์ ไม!ตรงสาขา

299 นางสาว ชาลินี แก4วโสม 5840267407 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0945408421 บริษัทบัณฑิตเวิลด�จํากัด 888 ม.16 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก!น 40000 ไม!ตรงสาขา

300 นางสาว ธิดารัตน� กองเพชร 5840267410 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0610281655
ศูนย�พัฒนาศักยภาพและอาชีคนพิการ

จังหวัดขอนแก!น
76 ม.9 ต.โคกสูง อ.เขื่อนอุบลรัตน� จ.ขอนแก!น 40250 ไม!ตรงสาขา

301 นางสาว นัฐชณา เจริญชัย 5840267411 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0982344160 เทศบาลตําบลดนนสมบูรณ� 300 ม.2 ต.โนนสมบูรณ� อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก!น ไม!ตรงสาขา

302 นางสาว  นิล นาถ เสโส 5840267415 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) โรงพยาบาล มหาวิทยา ลัย เทคโนโลยี สุรนารี
111  ถ.มหาวิทยาลัย  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  

30000
ไม!ตรงสาขา

303 นางสาว ป�ยะลักษณ� สิมลาโคตร 5840267417 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0896415416 หน!วยงานเภสัชกรรม ฝ9ายผลิต
54 รพ.ศูนย�ขอนแก!น ถนนศรีจันทร� ต.ในเมือง อ.เมือง   

ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

304 นางสาว พรนภา มาอาษา 5840267419 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0970747628 บริษัท เดอะไทย 2009 จํากัด
392/12-15 สุขุมวิท20 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย        

    เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ไม!ตรงสาขา

305 นาย พรภิรมย� มูลตรี 5840267420 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0613013926 Labote clinic ตรงสาขา

306 นาย พัชรพงษ� พันธุ�เธียร 5840267421 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0956625016 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา ไม!ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

306 นาย พัชรพงษ� พันธุ�เธียร 5840267421 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0956625016 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา ไม!ตรงสาขา

307 นางสาว ภรสุดา ศรีนาง 5840267422 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0973019128 ไม!ตรงสาขา

308 นางสาว สาวิตรี บ! อคํา 5840267433 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0980597134

 

โรงพยาบาล ส!งเสริม สุขภาพ ตําบล บ4าน หว4า 
โรงพยาบาล ส!งเสริม สุขภาพ ตําบล บ4าน หว4า  

 ตําบล บ4าน หว4า  อําเภอเมือง  จังหวัด ขอนแก!น 
ตรงสาขา

309 นางสาว เสาวรีย� สอนบุญทอง 5840267441 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0623549141 เทศบาลตําบลหนองบัว เทศบาลตําบลหนองบัว ไม!ตรงสาขา

310 นางสาว อภิญญา จันทรักษ� 5840267442 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0962968507 เทศบาลตําบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ4านฝาง จ.ขอนแก!น ไม!ตรงสาขา

311 นางสาว อรัญญา คําระกาย 5840267443 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0963893915 รพ.จิตเวชขอนแก!นราชนครินทร�
169 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก!น จ.ขอนแก!น

 40000
ไม!ตรงสาขา

312 นางสาว อรัญญา เนตรแสงสี 5840267444 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0951143919 วี คลินิกเวชกรรม
789/282 ตลาดต4นตาล ตึกสีเหลือง ถ.มิตรภาพ อ.เมือง  

   จ.ขอนแก!น 40000
ไม!ตรงสาขา

313 นางสาว ประภาพร ราชบัวน4อย 5840267447 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก!น) 0921673144 บริษัท ซีพีออลล� จํากัน (มหาชน) ไม!ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

314 นาย ณัฐพล สีดาว 40823115 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0981671274 MasterClub 152/2 หมู!1 ต บ4านกลาง อ เมือง จ ปทุมธานี 12000 ตรงสาขา

315 นาย ชิษณุชา เวียงวิเศษ 5740283106 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0902193987 Fit2fight gym
เลขที่9ถ.ราชพฤกษ� แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน 

กทม10170
ตรงสาขา

316 นาย ทนงศักดิ์ ยศสุ 5740283111 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0887486642 Biggym Phuket 
99/99 หมู!5 ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 83000
ตรงสาขา

(บัณฑิตได	งานทํา)

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 83000

317 นาย ธนกฤต ทาแหยม 5740283112 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0821182720 ตรงสาขา

318 นางสาว ปาลิสา กุหลาบ 5740283118 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0807311143 บ.โฮมโปรดักส�
491/1 ถ.พระราม3 แขวงบางโคล! เขตบางคอแหลม 

10120
ไม!ตรงสาขา

319 นาย ชิ นวัต ร ใจภัก ดิ์ 5740283205 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0991381231

 

Fit&Co 
60/13

 

 หมู!

 

4

 

 ต.ท!าตําหนัก  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม  

73120

 

ตรงสาขา

320 นาย ณัฐพล พูลผ!าน 5740283209 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0936197973
บริษัท พีเอ็ม เฮลท�แคร� รามอินทรา จํากัด

 สาขาเดอะไนน� 

The Fitness Society (Thailand) 999/2 อาคารB 

F02B01000 โครงการเดอะไนน�ชั้น2 ถนนพระรามเก4า 

แขวงพัฒาการ เขตสวนหลวง กทม.10250

ตรงสาขา

321 นาย ภาณุเมศ วระวงษ� 5740283222 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0885172631 เทศบาลตําบลจอมทอง 999 ม.9 ต.ศรีบุญเรือง  อ.ศรีบุญเรือง  จ.หนองบัวลําภู ตรงสาขา

322 นาย กิติศักดิ์ นารีจันทร� 5840283103 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0629077207
บริษัทฟ�ตเนสแอนด�ไลฟ�สไตล�กรุ�ป(จํากัด)

ประเทศไทย
ลิตเติ้ลวอคพัทยา ตรงสาขา

323 นางสาว จิราวรรณ เต็มสัตย� 5840283107 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0981257637 พิพิธภัณฑ�ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล

ไทย
ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ไม!ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

324 นางสาว เจนจิรา โลมจันทร� 5840283108 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 096-8256342 Evolution wellness (Thailand)

เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร� ชั้น 3 ( BTS ช!องนนทรี 

ทางออกที่ 1 ) ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กทม 10500

ตรงสาขา

325 นาย ชาญชัย เสริมทรง 5840283110 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0801537685 Celebrity fitness Thailand 
944 samyan mitrtown 2nd floor ถ. พระราม 4      

     แขวง วังใหม! เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10400
ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

325 นาย ชาญชัย เสริมทรง 5840283110 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0801537685 Celebrity fitness Thailand 
     แขวง วังใหม! เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10400

ตรงสาขา

326 นาย ทศพร ติโลกวิชัย 5840283113 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0935583235 peakfitness

  OMG Fitness & More 212/3 ซอยพระรามที่ 2       

    ซอย 69 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 

10150

ตรงสาขา

327 นาย เทพพิทักษ� ภูมิเพ็ง 5840283114 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0625358637 Fitness first Thailand Central Rama9 ตรงสาขา

328 นาย ธนาดล คําบอนพิทักษ� 5840283115 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0892791729 ธนาคารกรุงศรีสาขานากลาง ไม!ตรงสาขา

329 นาย นัฐพงษ� ด!วนใหญ� 5840283118 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0885724561 อบต.ภูหอ ไม!ตรงสาขา

330 นาย นันทวัฒน� ฮาดนิล 5840283118 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0955486264
บริษัท อีโวลูชั่น เวลล�เนสส� (ประเทศไทย)

จํากัด

เลขที่98 ชั้น 3-4 อาคาร สาทรสแควร� ถ.สาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
ตรงสาขา

331 นาย ป�ยวิทย� ศรีเชียงสา 5840283123 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0934430675 B.Boxfitness
119/40 ซ.สุมงคล ถ.รื่นรมย� ต.ในเมือง อ.เมือง            

  จ.ขอนแก!น 40000
ตรงสาขา

332 นาย พงศธร ยศปNญญา 5840283124 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 913729288 ตรงสาขา

333 นาย พัฒนากร หมื่นเจริญ 5840283126 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0934437431 พลัสฟ�สเนสโชไชตี้ ตรงสาขา

334 นาย รังสรรค� เคนกุดรัง 5840283129 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0627202178 Fitness first ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

336 นางสาว วิลาสิณี เถาวัลย� 5840283136 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0623202636 Boby Breezer Sport Culb 303 ม.3 ต.บ!อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ตรงสาขา

337 นาย สิทธิชัย โสมา 5840283139 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0653382280 Asiasociety Fitness
90 cwทาวเวอร�ชั้น2 ถ.รัชดาภิเษก

ห4วยขวาง ห4วยขวาง กรุงเทพฯ
ตรงสาขา

338 นาย เอกอนิล โสประดิษฐ 5840283146 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0828687656 บริษัท พีค ฟ�ตเนสจํากัด Peak fitness
323 อาคารยูไนยเต็ด ชั้น5 ห4อง 501 ถนนสีลม            

  แขวงช!องนนทรีย� เขตยานนาวา กรุงเทพ 10500
ตรงสาขา

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทํา)

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

  แขวงช!องนนทรีย� เขตยานนาวา กรุงเทพ 10500

339 นาย เกียรติศักดิ์ บุตรสิมมา 5840283204 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0621462658 Peakpoint 136/32 หมู! 2 ต.บ4านกลาง อ.เมืองจ.ปทุมธานี 12000 ตรงสาขา

340 นาย ชาคริต จันสนิท 5840283209 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0918011175 Peak fitness ตรงสาขา

341 นาย ชาญวิทย� แก4วเมืองกลาง 5840283210 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0635877455 บริษัท พีค ฟ�ตเนส จํากัด
323 อาคารยูไนเต็ด ชั้น5 ห4อง 501 ถนนสีลม             

        แขวงช!องนนทรีย� เขตยานนาวา กรุงเทพ 10500
ตรงสาขา

342 นางสาว ณัฐฐินันท� ราชบัวศรี 5840283211 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0939746680 องค�การบริหารส!วนตําบลนากอก ไม!ตรงสาขา

343 นางสาว ทอฝNน ป�องคํารส 5840283213 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0986545038 Asiasociety fitness

Asiasociety. Fitness (CW tower)

90   ซีดับเบิ้ลยู. ทาวเวอร� ชั้น2

ถ.รัชดาภิเษก ห4วยขวาง. ห4วยขวาง. กรุงเทพ 10310

ตรงสาขา

344 นาย นันทวัฒน� กาเตื่อย 5840283218 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0621165447 M-fitness
M-fitness 267 ถนนบูรณเจริญ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ        

     จ.ขอนแก!น 40130
ตรงสาขา

345 นาย ป�ยพงษ� วงษ�กล4า 5840283222 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0886782214 Fitness first
Mega Bangna, 39 Moo 6 Bangna-Trad Rd., Km.8 

Bangkaew อําเภอบางพลี 10540
ตรงสาขา

346 นาย พงค�ศิริ ประสานเชื้อ 5840283223 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0613506148 Master club 
198 หมู! 13. ต. บางบัวทอง อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

11110
ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ชื่อหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางานป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษาหรือไม�

348 นาย มงคล รอดจูม 5840283227 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0650938004 โรงเรียนบ4านนาโม4 โรงเรียนบ4านนาโม4 ตรงสาขา

349 นาย วรเชษฐ� ศรีบุรินทร� 5840283230 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0653059216 เอเชียโซไซตี้ ฟ�ตเนส โลตัสป��นเกล4า ตรงสาขา

350 นาย วัชระ จันทะหาร 5840283232 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0854671047 อีโวลูชั่น เวลล�เนสส�
2nd Floor Sathorn Square, 98, North Sathorn 

Road. Silom, Bangrak, 10500Bangkok , Thailand
ตรงสาขา

351 นาย วัชระ ศรีพรม 5840283233 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0630103758 Fitness First
Fitness First The Promenade ชั้น4 ห4าง พรอมมา

ตรงสาขา

(บัณฑิตได	งานทํา)

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

351 นาย วัชระ ศรีพรม 5840283233 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0630103758 Fitness First
Fitness First The Promenade ชั้น4 ห4าง พรอมมา

นาด ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว กทม 10230
ตรงสาขา

352 นาย วิชิตชัย สิงห�สถิติย� 5840283235 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0610796615 ชโนการ ชลบุรี ไม!ตรงสาขา

353 นาย วุฒิชัย พุทธมาตร 5840283236 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0981801774 เอเซีย โซไซตี้ ฟ�ตเนส
1245 ถนน รามคําแหง เขต บางกะป�, กรุงเทพมหานคร 

10240
ตรงสาขา

354 นาย ศราวุธ เจริญสุข 5840283237 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0867487869 M-Fitness Chumphae KhonKaen
269/16 ถนนบูรณเจริญ ต.ชุมเเพ อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก!น 

40130
ตรงสาขา

355 นางสาว สุพัตรา บุดสามาลี 5840283240 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0807521610 Fitness first Thailand 
55 อาคารไบโอเฮ4าส� ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวง

คลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110
ตรงสาขา

356 นาย สุรเสกข� จันป�ตุ 5840283241 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0962780397 The fitness society Thailand The nine center ตรงสาขา

357 นาย อภิสิทธิ์ แสงนาค 5840283242 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0970970674 B-BOX Fitness ตรงสาขา

358 นาย อัครเดช กุดตุ4ม 5840283243 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0986398130 โรงแรมเดอะชีวิน 333ม8 ต.ชุมแพ อ.เภอชุมแพ จ.ขอนแก!น 40130 ตรงสาขา

359 นาย วุฒิชัย ศรีไพร 5842083137 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0967416664  �U fitness
U FITNESS 322/19 ถ.ประจักษ�ศิลปาคม ต.หมากแข4ง  

   อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
ตรงสาขา

360 นาย ธวัชชัย พอค้ํา 8504283215 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0630217769 โรงแรมเซนเตอร�พอยพัทยา 275หมู!6 ถนน สุขุมวิท นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150 ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ
ชื่อหน�วยงานที่ทํางาน

ป"จจุบัน

ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางาน

ป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษา

หรือไม�

ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่กําลัง

ศึกษาต�อ

ประเภทของ

สถาบันการ  

ศึกษา

1 นางสาว สุธิตา ศรีสมบัติ 5840243125 ฟ�สิกส� 0985960392
โรงเรียนเพชรราษฎร�

สามัคคี

ม.7 ต.บ(านเพชร อ.ภูเขียว      

 จ.ชัยภูมิ 36110
ตรงสาขา ปริญญาโท

สาขาวิชาอื่นที่ไม4ใช4

สาขาวิชาเดิม
เอกชน

2 นางสาว ผกาวรรณ กงภูธร 5840242222 ชีววิทยา 0625895935
โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนบ(านห(วยเป=า

หมู4ที่ 5 ตําบลปากชม            

   อําเภอปากชม จังหวัดเลย
ตรงสาขา

ประกาศนียบัตร

บัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู
รัฐบาล

3 นางสาว พรรณ ภา ปาปะสา 5840242224 ชีววิทยา 0934781876 โรงเรียน ส ห ราษฎร� อนุกูล 
หมู4

 

2 บ(านหัว คู  ต.หัว ทุ4ง          

 อ.พล   จ.ขอนแก4น

 

40120
ตรงสาขา ปริญญาโท

สาขาวิชาอื่นที่ไม4ใช4

สาขาวิชาเดิม
รัฐบาล

4 นาย เนติพงษ� คําหงษา 5840242320 ชีววิทยา 0852085928
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

มหานครอาเซียน

50 ม.2 ตําบลวะตะแบก         

   อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

 36230

ตรงสาขา
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต

สาขาวิชาอื่นที่ไม4ใช4

สาขาวิชาเดิม
รัฐบาล

5 นางสาว วรรณิกา อ4อนน(อม 5740270131 คณิตศาสตร� 0981277026 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา
323 ม.7 ต.หนองโก อ.กระนวน

 จ.ขอนแก4น 40170
ตรงสาขา ปริญญาโท

สาขาหลักสูตรและการ

สอน
เอกชน

6 นาย ศักดิ์ดา สาระนันท� 5840270128 คณิตศาสตร� 0651159629
โรงเรียนบ(านหนองเสา

เล(า

128 ม.1 ต.หนองเสาเล(า         

 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก4น 40130
ตรงสาขา

ประกาศนียบัตร

บัณฑิต

สาขาวิชาอื่นที่ไม4ใช4

สาขาวิชาเดิม
เอกชน

7 นางสาว อลิษา คณะแพง 5840270138 คณิตศาสตร� 0908310275 โรงเรียนวรราชวิทยา
114 หมู411 ต.ศรีสงคราม        

 อ.วังสะพุงจ.เลย
ตรงสาขา

ประกาศนียบัตร

บัณฑิต
วิชาชีพครู รัฐบาล

8 นาย ทศพร บุญประสงค� 5840248114 วิทยาการคอมพิวเตอร� 0935501109
Maxxis International 

(Thailand)

300/1 หมู4ที่ 1 ตําบลตาสิทธิ์ 

อําเภอปลวกแดง ระยอง 21140
ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตได	งานทําและศึกษาต�อ)



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ
ชื่อหน�วยงานที่ทํางาน

ป"จจุบัน

ที่อยู�ของหน�วยงานที่ทํางาน

ป"จจุบัน

ลักษณะงานที่ทําตรง

กับสาขาที่ท�านได	

สําเร็จการศึกษา

หรือไม�

ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่กําลัง

ศึกษาต�อ

ประเภทของ

สถาบันการ  

ศึกษา

9 นางสาว สายชล แซ4อัง 5730248123
วิทยาการ

คอมพิวเตอร� 

(ขอนแก4น)

0801889127 เจ็ทมีเดียมาร�เก็ตติ้งจํากัด ไม4ตรงสาขา

10 นาง รุ4งอรุณ สาทา 5830248123

วิทยาการ

คอมพิวเตอร� 

(ขอนแก4น)

0965090200 บริษัทอีซูซุหนองบัวลําภู
338 ม.10 ต.ลําภู  อ.เมือง     

จ.หนองบัวลําภู
ไม4ตรงสาขา

ประกาศนียบัตร

บัณฑิต

สาขาวิชาอื่นที่ไม4ใช4

สาขาวิชาเดิม
รัฐบาล

11 นางสาว วาสนา โสภี 5840289136 อาหารและโภชนาการ 0653322009 ร(านอาหารเจียง ไม4ตรงสาขา

12 นางสาว กัลยรัตน� กิ่งแก(ว 5840267202 สาธารณสุขศาสตร� 0804016242 นีรมิสคลินิดเวชกรรม
395 ถ.ศรีจันทร� ต.ในเมือง      

 อ.เมือง จ.ขอนแก4น 40000
ไม4ตรงสาขา

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเดิม รัฐบาล

13 นางสาว จุฑามาศ แก(วอุดร 5830267104
สาธารณสุขศาสตร� 

(ขอนแก4น)
0984699097 โรงพยาบาลราชพฤกษ�

456 ม.14 ถนนมิตรภาพ         

 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก4น     

 จ.ขอนแก4น 40000

ไม4ตรงสาขา

(บัณฑิตได	งานทําและศึกษาต�อ)

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ที่อยู�ป�จจุบัน โทรศัพท#มือถือ ประเภทกิจการ

ลักษณะงานที่ทําตรงกับ

สาขาที่ท�านได	สําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

ลักษณะงาน

1 นางสาว ดาริกา โยธี 5840243104 ฟ�สิกส� 32 ม.11 ต.ธาตุ อ.เขียงคาน จ.เลย 42110 0631763599 ค&าขาย ไม(ตรงสาขา ธุรกิจส(วนตัว

2 นาย นันทชัย ผดุงกรรจ� 5840243111 ฟ�สิกส� 35/46 ถ.นกแก&ว ต.กุดป1อง อ.เมือง จ.เลย 42000 0894212122 ตรงสาขา

3 นาย สนธยา สุทธิจักร� 5740243123 ฟ�สิกส� 179  หมู( 9 ต.บ&านเป6า อ.เกษตรสมบูรณ� จ.ชัยภูมิ 0837476211 ระบบไฟฟ6า ไม(ตรงสาขา ช(างระบบไฟฟ6า

4 นาย พชร พานิช 5840243114 ฟ�สิกส� 59 ม.7 ต.ห&วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย 0942856267 ไม(ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตประกอบอาชีพอิสระ/เจ	าของกิจการ)

4 นาย พชร พานิช 5840243114 ฟ�สิกส� 59 ม.7 ต.ห&วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย 0942856267 ไม(ตรงสาขา

5 นางสาว นฤมล พรมพิมพ� 5840280119 เคมี 41/1 ม.1 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 0611697787 ไม(ตรงสาขา

6 นางสาว มาริสา อุขุนทด 5840280127 เคมี
131 ม.14 ต.บ&านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 

39000
0934583057 ไม(ตรงสาขา ทํางานอิสระ

7 นางสาว จินตหรา ดาปะ 5840242107 ชีววิทยา
101 หมู( 8 บ&านศรีเจริญ ต.เลยวังไสย� อ.ภูหลวง  

  จ.เลย
0833531996 การผลิต ตรงสาขา พัฒนาชุมชน

8 นางสาว น้ําทิพย� มณีราช 5840242218 ชีววิทยา 86ม. 7 ต.ทรายขาว อ. วังสะพุง จ. เลย 0934760800 ค&าขาย ไม(ตรงสาขา ค&าขาย ธุระกิจส(วนตัว

9 นางสาว พัชริดา เอี่ยมแจง 5840242225 ชีววิทยา 33/1 ม.2 ต.หินตั้ง อ.บ&านไผ( จ.ขอนแก(น 0822038233 ขายเสื้อผ&า กางเกง ไม(ตรงสาขา
ขายของหน&าร&าน 

และขายออนไลน�

10 นางสาว วราพร วงษะศรี 5840242329 ชีววิทยา 277 ม.12 บ.นาค&อ ต.ปากชม จ.เลย 0927739724
รับซื้อยางก&อนถ&วยจาก

ชาวสวนยาง
ไม(ตรงสาขา

ทําบัญชีรายรับ-

รายจ(าย

11 นางสาว พรพิมล สมบัติหอม 5840242223 ชีววิทยา
10/1 หมู(5 ตําบลวังไม&แดง อําเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา 30180
0821015624 ค&าขาย ออนไลน� ไม(ตรงสาขา

12 นางสาว สุจิตรา โพธิ์ศรี 5840242237 ชีววิทยา 211/หมู(3 ต.กระนวน อ.ซําสูง จ.ขอนแก(น 0982041727 ค&าขาย ออนไลน� ไม(ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ที่อยู�ป�จจุบัน โทรศัพท#มือถือ ประเภทกิจการ

ลักษณะงานที่ทําตรงกับ

สาขาที่ท�านได	สําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

ลักษณะงาน

13 นาย ศศิวัฒน� จงกรด 5840242333 ชีววิทยา 237 ม.12 ต.ผาน&อย อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 063-6541691 ค&าขาย ไม(ตรงสาขา

14 นางสาว สินิทธา สุทธิโส 5840242335 ชีววิทยา 110/16 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 0935537239 ค&าขาย ไม(ตรงสาขา

15 นางสาว อัญชลี สีหะสุทธิ์ 5820248150 วิทยาการคอมพิวเตอร�
373 ม.12 บ&านนาค&อ ตําบลปากชม                

   อําเภอปากชม จังหวัดเลย
0971039862

ประกอบกิจการร&านค&าที่มี

แอลกอฮอล�
ไม(ตรงสาขา

16 นางสาว ฐิติวรรณ ดวงบุบ ผา 5840248110 วิทยาการคอมพิวเตอร�
123

 

ม.14บ&านบัวโคก  ต.โพธิ์ หมากแข&ง               
0882449535

 

กิจการทางด&านเทคโนโลยี ไม(ตรงสาขา

(บัณฑิตประกอบอาชีพอิสระ/เจ	าของกิจการ)

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

16 นางสาว ฐิติวรรณ ดวงบุบ ผา 5840248110 วิทยาการคอมพิวเตอร�
123

 

ม.14บ&านบัวโคก  ต.โพธิ์ หมากแข&ง               

  อ.บึงโขงหลง  จ.บึงกาฬ
0882449535

 

กิจการทางด&านเทคโนโลยี ไม(ตรงสาขา

17 นาย ฐาปกรณ� จันนา 5830248108
วิทยาการคอมพิวเตอร�

 (ขอนแก(น)

131/331 หมู(4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก(น 

40000
0942514677 อาหารเสริม ไม(ตรงสาขา

18 นาย คมสรร จึงพิชาญวณิชย� 5830248104
วิทยาการคอมพิวเตอร�

 (ขอนแก(น)

333/14 หมู(บ&านพีเอสโฮมประชาสโมสร           

   ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก(น 40000
089-7177170

จําหน(ายวัสดุ ครุภัณฑ� 

อุปกรณ�ต(อพ(วงคอมพิวเตอร�
ตรงสาขา

19 นาง นิภาพร แทบแสน 5830248115
วิทยาการคอมพิวเตอร�

 (ขอนแก(น)

365 ม.10  ตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย       

 จังหวัด มหาสารคาม
0885314466 กิจการทางด&านการสื่อสาร ตรงสาขา

20 นาย เมธาสิทธิ์ กิจจรรยา 5830248139
วิทยาการคอมพิวเตอร�

 (ขอนแก(น)

189/104 หมู(บ&านวราสิริ ริมบึงแก(นนคร           

  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก(น
0912299011

ที่พักแรมและบริการด&าน

อาหาร
ไม(ตรงสาขา

21 นางสาว นันท�นภัส แก&วสําราญ 5840289112 อาหารและโภชนาการ
1 ม.6 บ&านโคกสง(า ต.วังทอง อ.นาวัง              

     จ.หนองบัวลําภู
986075351 กิจกรรมการบริการด&านอื่นๆ ไม(ตรงสาขา

ชงกาแฟ ทอดอาหาร

 ฯ

22 นางสาว ปวีณา สอนสุภาพ 5840289116 อาหารและโภชนาการ
247 2 บ&านหนองอีเปPQย ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว  

 จ.เลย
0807489424 ไม(ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ที่อยู�ป�จจุบัน โทรศัพท#มือถือ ประเภทกิจการ

ลักษณะงานที่ทําตรงกับ

สาขาที่ท�านได	สําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

ลักษณะงาน

23 นางสาว ธัญญาลักษณ� ลุนศรี 5840289108 อาหารและโภชนาการ 54 ม.9 ต.นาพู( อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 0885177675
เกษตรกรรม การป1าไม&และ

การประมง
ไม(ตรงสาขา

24 นางสาว ธัญญารักษ� บัวระภา 5840289107 อาหารและโภชนาการ 56/1 ม.4 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ. เลย 0933459144 กิจกรรมการบริการด&านอื่นๆ ไม(ตรงสาขา กิจการครอบครัว

25 นาย สันติ วงนวนตา 5840289129 อาหารและโภชนาการ 299/1 ม.9 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 0909158913 ร&านอาหารและบ(อตกกุ&ง ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตประกอบอาชีพอิสระ/เจ	าของกิจการ)

25 นาย สันติ วงนวนตา 5840289129 อาหารและโภชนาการ 299/1 ม.9 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 0909158913 ร&านอาหารและบ(อตกกุ&ง ตรงสาขา

26 นาง มลิวัลย� แก&วชูฟอง 544268126
คอมพิวเตอร�และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
154 ม.6 บ.ปากห&วย ต.หนองผือ อ.ท(าลี่ จ.เลย 0934612533 กิจกรรมการบริการด&านอื่นๆ ไม(ตรงสาขา ค&าขาย

27 นาย สุรศักดิ์ ซาพรม 5840259123
คอมพิวเตอร�และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

บ&านเลขที่ 93  หมู( 9 บ&านโพนทอง  ตําบล

ทรายขาว  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
0611511861 ขายลดตรี่ ไม(ตรงสาขา เปSนลูกจ&างขายลดตรี่

28 นางสาว ญาณิศา สวงรัมย� 5840259106
คอมพิวเตอร�และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

70/1 ม.5 ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา 

จังหวัดขอนแก(น 40110
0660755347 ทําธุรกิจออนไลน� ไม(ตรงสาขา

ทําธุรกิจออนไลน� 

ขายกาแฟเพื่อสุขภาพ

29 นาย นนทวัฒน� อันทะปTญญา 5840259112
คอมพิวเตอร�และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

309 หมู(10 บ&านเอราวัณ ต.ผาอิทร�แปลง อ.

เอราวัณ
0930790679 ไม(ตรงสาขา

30 นาย ณัฐวุฒิ มุ(งหมาย 5840259130
คอมพิวเตอร�และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

183 หมู( 1 บ.โพธิ์ตาก ต.โพธิ์ตาก อ.พธิ์ตาก จ.

หนองคาย
0997896225 ไม(ตรงสาขา

31 นางสาว รุ(งนภา รัตนพลแสน 5840266114 สัตวศาสตร� 39

 

 หมู(5

 

 ต.ค&อใหญ(   อ.กู(แก&ว  จ.อุดรธานี  41130 0901944685

 

ค&าขาย ตรงสาขา

32 นางสาว เพชรรัตน� สอนสุภาพ 5840266112 สัตวศาสตร�
2 หมู( 2 บ&านหนองอีเปPQย ตําบลโนนปอแดง        

  อําเภอผาขาว จังหวัดเลย
0808438083 ไม(ตรงสาขา ค&าขาย



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ที่อยู�ป�จจุบัน โทรศัพท#มือถือ ประเภทกิจการ

ลักษณะงานที่ทําตรงกับ

สาขาที่ท�านได	สําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

ลักษณะงาน

33 นาย ธนบัตร คัมภ�บุญยอ 5840266106 สัตวศาสตร� 92 หมู(15 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 0951802861 เลี้ยงไก(พื้นเมือง ตรงสาขา

34 นางสาว กมณชนก ชาวเหนือ 5840250101 เกษตรศาสตร�
184 หมู( 1 บ.กุดหมากไฟ ต.กุดหมากไฟ          

 อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
0924422527 ตรงสาขา

35 นางสาว วันวิสา สีเสริม 5840250127 เกษตรศาสตร�
306/10 บ.ขามป6อม ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ          

 จ.ขอนแก(น 40130
0989642253 ไม(ตรงสาขา งานอิสระ

คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตประกอบอาชีพอิสระ/เจ	าของกิจการ)

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

 จ.ขอนแก(น 40130

36 นางสาว ณัฐิกานนท� เกตุหมู 5840250113 เกษตรศาสตร� 6 ม.2 บ&านผักหวาน ต.บ&านลาน อ.บ&านไผ( จ.ขอนแก(น 0616928030 ตรงสาขา

37 นางสาว ลงกรณ� ชีกว&าง 5840250124 เกษตรศาสตร� 172 หมู(10 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 0986140764 ตรงสาขา

38 นางสาว ลําไพ กางอินเดช 5840250125 เกษตรศาสตร�
22/1 หมู( 4 บ&านหนองบัวน&อย ต.สระแก&ว อ.

เปUอยน&อย จ.ขอนแก(น
0610187531 ตรงสาขา

39 นางสาว วันวิสา ก&องเมือง 5840250126 เกษตรศาสตร� 21 ม.1 บ.หนองไผ( อ.แก&งคร&อ จ.ชัยภูมิ 0932642304 ตรงสาขา

40 นาย วิทยาวุฒิ ศิริพิมพลอย 5840250130 เกษตรศาสตร� 84 หมู( 9 บ&านโนนสงวนพัฒนา ต.โนนม(วง อ.ศรีบุญเรือง จ0994614252 ตรงสาขา

41 นางสาว ศิริลักษณ� ศรีแสงนันท� 5840250132 เกษตรศาสตร�
53 ม.4 ต.ช(องสามหมอ อ.แก&งคร&อ จ.ชัยภูมิ 

36150
0658251958 ไม(ตรงสาขา

42 นางสาว อนุชธิดา จันทะรี 5840250137 เกษตรศาสตร� 14ม.1ต.เหล(ากอหก อ. นาแห&ว จ. เลย 42170 0610615645 ตรงสาขา

43 นางสาว เกษร เพ็งชาวัด 5940250104 เกษตรศาสตร�
84 หมู(12 บ.โนนแดง ต.นากลาง อ.นากลาง จ.

หนองบัวลําภู 39170
0610328372 ตรงสาขา

44 นางสาว รัตนาพร พันทะวงค� 5840250144 เกษตรศาสตร� 27/3 ตําบลสามัคคี อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดธานี 0934577789 ตรงสาขา



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ที่อยู�ป�จจุบัน โทรศัพท#มือถือ ประเภทกิจการ

ลักษณะงานที่ทําตรงกับ

สาขาที่ท�านได	สําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

ลักษณะงาน

45 นางสาว อภิญญดา ธะโพนชัย 5840247137
วิทยาศาสตร�

สิ่งแวดล&อม
186 หมู( 2 ต.นาอ&อ อ.เมือง จ.เลย 42100 0951923959

เจ&าของกิจการผลไม&ตามฤดู

การ ทั้งปลีกและส(ง
ไม(ตรงสาขา เจ&าของกิจการผลไม&

46 นางสาว จินตนา บุญหลาย 5840247103
วิทยาศาสตร�

สิ่งแวดล&อม
105 ม.6 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง 0908422617 ค&าขาย ไม(ตรงสาขา ค&าขาย

47 นางสาว ป�ยะดา แก&วโยธา 5840247116
วิทยาศาสตร�

213 ม.5 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 0981016316 ค&าขาย ไม(ตรงสาขา ค&าขาย

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตประกอบอาชีพอิสระ/เจ	าของกิจการ)

47 นางสาว ป�ยะดา แก&วโยธา 5840247116
วิทยาศาสตร�

สิ่งแวดล&อม
213 ม.5 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 0981016316 ค&าขาย ไม(ตรงสาขา ค&าขาย

48 นางสาว รัตนาภรณ� จันทะแพง 5840267322 สาธารณสุขศาสตร� 28 ม.2 บ.ชมน&อย ต.ชมเจริญ  อ.ปากชม จ.เลย 0979903239 กิจการส(วนตัว ไม(ตรงสาขา
การขนส(งและ

สถานที่เก็บสินค&า

49 นางสาว สิริภร สัพโส 5740267131 สาธารณสุขศาสตร� 114/1 ม.1 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 0652496833 ร&านวันเพ็ญโตVะจีน ไม(ตรงสาขา ร&านอาหารและบริการ

50 นางสาว นริตรา อินทจักร� 5840247211
วิทยาศาสตร�

สิ่งแวดล&อม
77/3 ต.บ&านโนน อ.ซําสูง จ.ขอนแก(น 0840866986

เกษตรกรรม การป1าไม&และ

การประมง
ไม(ตรงสาขา

เปSนการผลิตสินค&า

ทางประมงและทาง

เกษตร

51 นางสาว วิภาพร แก&วเวียงจันทร� 5840267325 สาธารณสุขศาสตร� 191 ม.15 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก(น 0958292713 AB CNC Shop ไม(ตรงสาขา

กิจกรรมการจ&างงาน

ในครัวเรือน 

กิจกรรมการผลิต

สินค&าและบริการที่

ทําขึ้นเองเพื่อใช&ใน

ครัวเรือน



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ที่อยู�ป�จจุบัน โทรศัพท#มือถือ ประเภทกิจการ

ลักษณะงานที่ทําตรงกับ

สาขาที่ท�านได	สําเร็จ

การศึกษาหรือไม�

ลักษณะงาน

52 นางสาว ชไมพร เอี่ยมสระศรี 5830267108
สาธารณสุขศาสตร� 

(ขอนแก(น)

74 พระยาสุเรนทร�30แยก7แขวงบางชัน           

   เขตคลองสามวา กรุงเทพ
0835697161 คลินิกสัตวแพทย� ไม(ตรงสาขา

53 นาย นันทิวัฒน� ปอศิริ 5830267115
สาธารณสุขศาสตร� 

(ขอนแก(น)
177/15 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก(น 0815921764

การจัดหาน้ํา การจัดการน้ํา

เสียและของเสีย รวมถึง

กิจกรรมที่เกี่ยวข&อง

ตรงสาขา

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตประกอบอาชีพอิสระ/เจ	าของกิจการ)

กิจกรรมที่เกี่ยวข&อง

54 นางสาว จารุวรรณ อุดม 5840283106 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 103 ม.7 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส 0826980160
เกษตรกรรม การป1าไม&และ

การประมง
ไม(ตรงสาขา

55 นาย กฤฐพล ศรียาขํา 5840283201 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 186 ม.2 ต.นาอ&อ อ.เมือง จ.เลย 42100 0887438246 ไม(ตรงสาขา

56 นาย นิรันดร� ผุยราช 5840283219 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ
79 ซ14 ต.ประชาธิปTต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

12130
0933843579 ค&าขาย ไม(ตรงสาขา ค&าขาย

57 นาย ปTญญา มาเพชร 5840283221 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 140 หมู(5 บ&านโป1ง ตําบลนาแขม อ.เมือง จ.เลย 0619293007
ผลิตสื่อ ทําหนัง ตัดต(อคลิป

วิดีโอ
ไม(ตรงสาขา

ผลิตสื่อ ทําหนัง ตัด

ต(อคลิปวิดีโอ



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ที่อยู�ป�จจุบัน โทรศัพท$มือถือ

1 นางสาว ธนพร พิกุล 5840243105 ฟ�สิกส� 156 หมู�11 ตําบลกวางโจน อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 0933730782

2 นาย ศิริภัทร ชาติหนองทอน 5840243122 ฟ�สิกส� 101 ม.1 ต.กองนาง อ.ท�าบ�อ จ.หนองคาย 0806239805

3 นาย สุขสวัสดิ์ บงแก3ว 5840243124 ฟ�สิกส� 77 หมู� 8 ต. ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย 0933911876

4 นาย อิศเรศ เหล�าศรีภูมิ 5840243131 ฟ�สิกส� 71 ม.5 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 0827470799

5 นางสาว ธัญญารัตน� พิมเขตร 5840243108 ฟ�สิกส� 105 ม.9 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240 0884023652

6 นางสาว นิรชา พาภักดี 5840243112 ฟ�สิกส� 16 ม.2 ต.โพธิ์8ชัย อ.เมือง 0842213465

7 นางสาว จิราพร โนนศรีโคตร� 5740243105 ฟ�สิกส� 64 หมู�ที่8 ตําบลเหล�ากลาง อําเภอฆ3องชัย จังหวัดกาฬสินธุ� 0858534850

8 นางสาว ศิรดา สังสีเมฆ 5840242134 ชีววิทยา 207 หมู�9 บ3านนาอ3อ ตําบลนาอ3อ อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 0923244559

9 นางสาว ทิพย�สุดา นันทโพธิ์เดช 5840242315 ชีววิทยา 183/1ม.9 ต.ดงสวรรค� อ.นากลางจ.หนองบัวลําภู 0929862312

10 นางสาว สุชัญญา บาลจูม 5840242337 ชีววิทยา 84 หมู�ที่1 บ3านหนองคัน ตําบลหนองคัน อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย 0969178652

11 นาย พงศกร พลประเสริฐ 5740270221 คณิตศาสตร� 98/1 ม.14 ต.บ3านเป@า อ.เกษตรสมบูรณ� จ.ชัยภูมิ 36120 0990292761

12 นางสาว อภิญญา พิศิลปB 5740270242 คณิตศาสตร� 203ม.4

 

 บ3านกุดเซือม  ต.โนน ทอง  อ.นายูง 0641863353

 
13 นางสาว วรดา นามวงษ�สา 5840270124 คณิตศาสตร� 25/1 ม.9 บ3านหนองแคน ต.นาด3วง อ.นาด3วง จ.เลย 42210 0995733652

14 นางสาว ศรฤทัย วันลีลา 5840270228 คณิตศาสตร� 48 หมู�3 บ3านห3วยเดื่อ ต.น้ําทูน อ.ท�าลี่ จ.เลย 0934584017

15 นางสาว อริยา โคตรสุวรรณ 5840270238 คณิตศาสตร� 152 หมู�ที่2 ตําบลหนองบัวใต3 อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู 0981068485

16 นางสาว กชกร ชื่นนอก 5840248101 วิทยาการคอมพิวเตอร� 307 ม.12 ต.โคกเริงรมย� อ.บําเหน็จณรงค� จ.ชัยภูมิ 36160 0817304639

17 นาย เกริกชัย ศรีศิลปB 5840248104 วิทยาการคอมพิวเตอร� 162/1 หมู�9 บ3านเป@า ต.บ3านเป@า อ.เกษตรสมบูรณ� จ.ชัยภูมิ 0874411542

18 นางสาว นิภาภรณ� อ่ํานาเพียง 5840248124 วิทยาการคอมพิวเตอร� 251 ม.14 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนเเก�น 40000 0880567418

19 นาย ภาณุเดช มินทะขัด 5840248132 วิทยาการคอมพิวเตอร� 18/11 0999819116

20 นางสาว วัชราพร ศิลาสัย 5840248134 วิทยาการคอมพิวเตอร� 131 หมู� 18 ต.ผาน3อย อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 0848234746

21 นาย ศุภกิตติ์ โกศรีวงค� 5840248139 วิทยาการคอมพิวเตอร� บ3านเลขที่ 227 ม.3บ3านท�าลี่ ต.ท�าลี่ จ.เลย 42140 0640640927

22 นาย สันติ บงแก3ว 5840248141 วิทยาการคอมพิวเตอร� 15/9 บ.โพนทอง ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 0995437014

23 นางสาว สุพัตรา ศรีบุญเรือง 5840248143 วิทยาการคอมพิวเตอร� 48 ม.9 ต.กุดใส3จ�อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 0611715563

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป/การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตไม�ได	ทํางาน)



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ที่อยู�ป�จจุบัน โทรศัพท$มือถือ

24 นาย เอกวุฒิ ชมเชย 5840248147 วิทยาการคอมพิวเตอร� 18/5 ถนนคีรีรัฐ ซอย 3 ตําบลกุดปJอง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 0956698082

25 นาย ทัศนะ แก3วสีหา วิทยาการคอมพิวเตอร� 108 ม.14 บ.ห3วยยางดง ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ� 46220 0880252178

26 นาย ภุชเวศ ห�มขวา 5730248115 วิทยาการคอมพิวเตอร� (ขอนแก�น) 164 ม.1 ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง จ.ขอนแก�น 0832839016

27 นาย นัสพล พรมจักร� 5840289113 อาหารและโภชนาการ บ3านเลขที่87 บ3านใหม� ต.กุดปJอง อ.เมือง จ.เลย 42000 0981320464

28 นางสาว วัราภรณ� พรมเชียงสา 5840289124 อาหารและโภชนาการ 3ม.2 บ.เหมือดแอ� ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก�น 0629194700

29 นาย อัศฎาวุฒิ โหน�งเวียง 5840289131 อาหารและโภชนาการ 45/7 บ3าน สานมบิน ตําบล โนนสะอาด อําเภอ ชุมเเพ จังหวัด ขอนแก�น 40290 0951923294

30 นางสาว กาญจนา ตะโนนทอง 5840289132 อาหารและโภชนาการ 101 ม. 10 ต. สาวะถี อ. เมือง จ. ขอนแก�น 40000 0934098437

31 นางสาว วิลาวัลย� ประกอบชัย 5840289126 อาหารและโภชนาการ 133 ม.15 ต.ผักปNง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 0876665324

32 นางสาว วรรณวิภา ทบโม 5730268122
คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ขอนแก�น)
77 ม.14 ต.โนนท�อน อ.เมือง จ.ขอนแก�น 40000 098-6516871

33 นาย เกียรติศักดิ์ หลักจันทร� 5840250105 เกษตรศาสตร� 75 หมู�4. ต.หนองแดง. อ.นาเชือก. จ.มหาสารคาม 0971101492

34 นางสาว สุพัตรา ดวงบุบผา 5840250134 เกษตรศาสตร� 148/6

 

 ต.หนองคัน  อ.ภูหลวง  จ.เลย 0986275316

35 นาย ชินวัตร� วาหนองแซง 5840258104
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการ

อาหาร
55 หมู� 12 บ3านหนองแซง ต.บ3านแก3ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 0935209120

36 นางสาว ดอกฝ@าย พิมใจ 5840258106
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการ

อาหาร
45 หมุ� 8 ต.บ3านเพิ่ม อ.ผาขาว 0610747321

37 นางสาว สุจิตรา เหลาธิ 5840258124
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการ

อาหาร
237 ม.2 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก�น 0982165249

38 นางสาว ศุภกานต� ตันแพง 5840258123
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการ

อาหาร
76/2 ม.1ต.นาซ�าว อ.เชียงคาน จ.เลย 0614793326

39 นางสาว ภัทธิราภรณ� เวียงชัยภูมิ 5840258114
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการ

อาหาร
135 ม.5 ต.บ3านแก3ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 0966499388

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป/การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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40 นางสาว ปรางค�วลัย ปNสโป 5840258111
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการ

อาหาร
54 ม.7 ต.ดอนช3าง อ.เมือง จ.ขอนแก�น 0880645891

41 นางสาว กมลวรรณ บริบูรณ� 5840247101 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล3อม 93 ม.5 ต.หนองผือ อ.ท�าลี่ จ.เลย 42140 0616907667

42 นางสาว นิตยา สวนโคก 5840247115 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล3อม 6หมู�ที่16 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก�น 0983676938

43 นางสาว พลอยมณี อุ�นเวียง 5840247120 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล3อม 185. ม.5 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก�น 0660582568

44 นาย วีรพงษ� บุตรพรม 5840247130 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล3อม 52/4 ต.ปลาบ�า อ.ภูเรือ จ.เลย 0645370471

45 นาย อิศรายุทธ ทองปNQน 5840247139 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล3อม 85/3 ถนนสถลเชียงคาน ต.กุดปJอง อ.เมืองเลย จ.เลย 0986585689

46 นาย กรกิจ ศรีเมือง 5840247201 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล3อม 84 หมู� 4 บ3านวังแท�น ต.ผาน3อย อ.วังสะพุง จ.เลย 0970642023

47 นางสาว เกศรินทรา พันพาห� 5840247202 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล3อม 136 ม.3 ต.อ3อมกอ อ.บ3านดุง จ.อุดรธานี 41190 0807255138

48 นางสาว วรัญญา อ3อมนอก 5840247226 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล3อม 184/1 หมู�14 บ3านเทวาสถิตย� ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 0945040860

49 นางสาว วราภรณ� แพงน3อย 5840247227 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล3อม 63 ม.6 ต.บ3านผือ อ.บ3านผือ จ.อุดรธานี 0900269874

50 นางสาว สินาพร นามพรม 5840247233 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล3อม 110/1ม.3 ต.ดงสวรรค� อ.นากลาง 0930971660

51 นางสาว อรอุมา แก3วดู 5840247238 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล3อม 124 หมู� 12 ต.หล�มเก�า อ.หล�มเก�า จ.เพชรบูรณ� 0612593170

52 นางสาว หนึ่งฤทัย แก3ววงษา 5840247235 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล3อม 42 หมู�1 ตําหนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 0933949852

53 นางสาว จิตษฎา อุทธบูรณ� 5840267106 สาธารณสุขศาสตร� 7/3ต.ห3วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 0611600506

54 นาย เฉลิมศิรื สุขศร 5840267107 สาธารณสุขศาสตร� 100 ม.4 ต.คําแก3ว อ.โซ�พิสัย จ.บึงกาฬ 0986626628

55 นางสาว ปริญดา ทาป@อง 5840267117 สาธารณสุขศาสตร� 144/3 ม.2 บ.นาบอน ต.นาซ�าว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 0833341652

56 นางสาว พัชรา สีแก3ว 5840267120 สาธารณสุขศาสตร� 81 ม.6 ต. จระเข3 อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก�น 0947566850

57 นางสาว วรัญญา กุญชรน3อย 5840267125 สาธารณสุขศาสตร� 5 หมู� 11 ต.เขือน้ํา อ.บ3านผือ จ.อุดรธานี 0885641156

58 นาย สุริยกานต� พานปTอ 5840267133 สาธารณสุขศาสตร� 0637828907

59 นางสาว เกษรินทร� สาโสก 5840267204 สาธารณสุขศาสตร� 80 ม.9 ตําบลภูเหล็ก อําเภอบ3านไผ� จังหวัดขอนแก�น 40110 0802479396

60 นางสาว ฐิตินันท� บัวมิ่ง 5840267208 สาธารณสุขศาสตร� 19 ม.3ต.บ3านใหม� อ.สีชมพู จ.ขอนแก�น 0930723521

61 นางสาว ดวงนภา ไชยเพ็งจันทร� 5840267209 สาธารณสุขศาสตร� 143 ม.6 ต.เขือน้ํา อ.บ3านผือ จ.อุดรธานี 0901959733

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป/การศึกษา 2561
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62 นางสาว ปราณี โพธิ์แก3ว 5840267216 สาธารณสุขศาสตร� 31 ม.5 บ.โนนสมบูรณ� ต.หนองหญ3าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 0864364811

63 นางสาว ริสา ทูลริสา 5840267223 สาธารณสุขศาสตร� 138 ม.6 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 0612534820

64 นางสาว วรดา กรมทอง 5840267224 สาธารณสุขศาสตร� 189 ม.2 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย 0885641158

65 นางสาว สุกานดา อินทรา 5840267230 สาธารณสุขศาสตร� 97 ม.6 ต.เลยวังไสย� อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 0932592992

66 นางสาว อภิญญา นากแก3ว 5840267235 สาธารณสุขศาสตร� 101 ม.9 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก�น 0804138391

67 นางสาว ขนิษฐา ไทยคํานาม 5840267304 สาธารณสุขศาสตร� 39 ม.3 ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 0886260671

68 นาย ทิวากร พิลากุล 5840267309 สาธารณสุขศาสตร� 18 ม.6 ต.โคกม�วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 0908532351

69 นางสาว ปรารถนา ผางสี 5840267316 สาธารณสุขศาสตร� 102 หมู� 3 บ3านคกเลาใต3 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 0986406721

70 นางสาว พรรษา ผ�องผาย 5840267319 สาธารณสุขศาสตร� บ3านเลขที่23 หมู�12 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก�น 0828581107

71 นางสาว เสาวภา เหมือดไธสง 5840267333 สาธารณสุขศาสตร� 93 ม.17 ต.กุดเค3า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก�น 0903405147

72 นางสาว อภิญญา ผันผ�อน 5840267335 สาธารณสุขศาสตร� 179/4 บ.ดอนแคน ต.ค3อใหญ� อ.กู�แก3ว จ.อุดรธานี 41130 0843914944

73 นางสาว อรญา อาษารินทร� 5840267336 สาธารณสุขศาสตร� 19 ม.7 ต.เขาแก3ว อ.เชียงคาน จ.เลย 0908862773

74 นางสาว ณัฐสุดา วงษ�เสน 5830267109 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก�น) 66 ม.8 บ.ลอมคอม ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก�น 0619757654

75 นางสาว ดุษฎี ลากุล 5830267110 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก�น) 394 ม.9 ต.บ3านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก�น 40240 0945172717

76 นางสาว บุศรินทร� วิเศษศรี 5830267118 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก�น) 125/64 ม.13 ซ.ไทยพัฒนา ถ.กสิกรทุ�งสร3าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก�น 40000 0804103163

77 นางสาว สิริยาภรณ� นาคดวงเกษมศรี 5830267140 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก�น) 272/10 หมู�14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก�น 40000 0823087697

78 นางสาว เอมอร ขอนกุล 5830267148 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก�น) 356/1 ม.11 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก�น 40180 0965782865

79 นางสาว เอื้อมพร คฤหัสดิ์ 5830267149 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก�น) 76/2 0648800858

80 นางสาว กรองกาญจน� สมอคํา 5840267402 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก�น) 165 ม.4 ต.ในเมือง อ.บ3านไผ� จ.ขอนแก�น 40110 0993389613

81 นางสาว จันทร�จิรา ศิริวิ 5840267405 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก�น) 172/44 ม.15 ต.พระลับ อ.เมือง ต.ขอนแก�น 0963293312

82 นางสาว เจนจิรา มะรัด 5840267406 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก�น) 253 หมู�5 ต.โนนท�อน อ.เมือง จ.ขอนแก�น 0611386393

83 นางสาว ชุติพร หวานนอก 5840267408 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก�น) 151 ม.8 ต.หนองน้ําใส อ.บ3านไผ� จ.ขอนแก�น 0961033509

84 นางสาว นัยนา ศรีบุโฮม 5840267412 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก�น) 88 ม.7 ตําบลหนองไผ� อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41103 0639676189

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป/การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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85 นางสาว ปาราวตีร� ศรีรักษาพล 5840267416 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก�น) 260 หมู� 16 ต.บ3านทุ�ม อ.เมือง จ.ขอนแก�น 0968474092

86 นางสาว มะลิวัลย� บุญไตร 5840267423 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก�น) 40 ม.5 ต.บ3านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก�น 0991685094

87 นางสาว สุทธิดา จรูญชาติ 5840267436 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก�น) 195หมู�1บ3านห3วยสีเสียดต.ห3วยสีเสียดอ.ภูหลวงจ.เลย 0830449657

88 นางสาว สุปราณี กองศรี 5840267438 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก�น) 42 หมู� 6 ต.ทุ�งโปJง อ.อุบลรัตน� จ.ขอนแก�น 0850112353

89 นาย สุวณัฐ สาระพัด 5840267439 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก�น) 22 หมู� 10. ต.นาทราย อ.พิบูลย�รักษ� จ.อุดรธานี  41130 0918063894

90 นางสาว อัฉราภรณ� อ�อนละมุล 5840267445 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก�น) 237 ม.2

 

 ต.บ3านหัน  อ.โนนศิลา   จ.ขอนแก�น 063-0261955

 
91 นางสาว อัญชลี พิมเขตร 5840267446 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก�น) 44ม.1บ.โนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ จ.ขอนแก�น 0933944585

92 นางสาว สุภารัตน� เคนบู 5840267448 สาธารณสุขศาสตร� (ขอนแก�น) 28 หมู�13 บ3านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก�น 40000 0844026882

93 นาย ยุทธิชัย พรมดี 5740283241 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 123 บ.วังเวิน ม.6 ต.วังยาว อ.ด�านซ3าย จ.เลย ปณ.42120 0613731006

94 นาย ประกาศิต หารคําแพง 5840283121 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 75/9 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 0971289671

95 นาย อัศวิน ยศพิมพา 5840283145 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 204 หมู�3 ต.คําม�วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก�น 40280 0889130530

96 นาย ลือชา ดวงละเลิศ 5840283229 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 54/1 ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปX จ.หนองคาย 0856438667

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป/การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตไม�ได	ทํางาน)



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ที่อยู�ป�จจุบัน โทรศัพท#มือถือ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่กําลังศึกษาต�อ
ประเภทของ

สถาบันการศึกษา

1 นางสาว นัฐยาศร บุริวัน 5840243110 ฟ�สิกส�
14/10 บ.โนนทอง ต.โนนทอง อ.แวงใหญ$ จ.ขอนแก$น 

40330
0623483250 ปริญญาโท สาขาวิชาเดิม รัฐบาล

2 นาย ภัทรศักดิ์ ไสยาสน� 5840243117 ฟ�สิกส� 40 หมู$ 13 ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 0943729285 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาอื่นที่ไม$ใช$สาขาวิชา

เดิม
รัฐบาล

3 นางสาว วรัญญา
กันนา

ประสิทธิ์
5840242229 ชีววิทยา

33 หมู$ 10 ตําบลกกสะทอน อําเภอด$านซ=าย จังหวัดเลย

 42120
0934328255 ปริญญาโท

สาขาวิชาอื่นที่ไม$ใช$สาขาวิชา

เดิม
รัฐบาล

4 นาย ไกรฤทธิ์ เผือดนอก 5840248148
วิทยาการ

คอมพิวเตอร�
13 หมู$8 ต.บ=านแก=ง.อ.แก=งคร=อ จ.ชัยภูมิ 36150 0997016616 นักเรียนนายสิบตํารวจ รัฐบาล

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป0การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตไม�ได	ทํางานและกําลังศึกษาต�อ)



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ที่อยู�ป�จจุบัน โทรศัพท$มือถือ

1 นาย สมเกียรติ สายวัน 5840248140 วิทยาการคอมพิวเตอร� 167 ม.3 บ�านภูทอง ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู 39270 0890606084

2 นาย ภาษิต มีที 5840289121 อาหารและโภชนาการ 24 หมู/ 4 บ�าน ฟากเลย ต.ศรีสงคราม  อ.วังสะพุง จ.เลย 0801792857

3 นาย อัษฎาวุฒิ โคตรเสนา 5840259126 คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 ม.1 บ.วังปลาป5อม อ. นาวัง จ.หนองบัวลําภู 0934690863

4 นาย ณัฐพงษ� ไชยเต็ม 5840299109 คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ 85 หมู 6 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ. เลย 06610933889

5 นาย ณัฐธพงษ� ป;ญญาคํา 5840259108 คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ 110 /12 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 0966939388

6 นาย ฐาปกรณ� ไชยะดา 5730268104
คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ขอนแก/น)
248/7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 0958560888

7 นาย ฤทธิพร เวียอินร� 5840250123 เกษตรศาสตร� 8/13 บ�านลาด ตําบลบ�านแก�ง อําเภอเขียว จังหวัดชัยภูมิ 0823827340

8 นาย นายชาญวิทย� พลซา 5840283111 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 35/15 ต.ผาน�อย อ.วังสะพุง จ.เลย 0857518836

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป/การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตรับราชการทหารกองประจําการ)



ที่ คํานําหน	า ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา โทรศัพท�มือถือ ที่อยู!ป#จจุบัน 

1 นาย จักรกฤษณ� บํารุงภักดี 5840283205 วิทยาศาสตร�การกีฬาฯ 0973216667 140/5 ต.นาม)วง อ.ประจักษ�ศิลปาคม

สรุปสถานภาพการได	งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป/การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(บัณฑิตอุปสมบท)



ท่ี หมู�เรียน สาขา คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ผลตอบแบบสํารวจ

1 ว.5706 ฟ	สิกส นาย สนธยา สุทธิจักร ตอบแบบสํารวจแล�ว

2 ว.5706 ฟ	สิกส นางสาว จิราพร โนนศรีโคตร ตอบแบบสํารวจแล�ว

3 ว.5806 ฟ	สิกส นางสาว จิราวรรณ ชํานาญ ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

4 ว.5806 ฟ	สิกส นางสาว ดาริกา โยธี ตอบแบบสํารวจแล�ว

5 ว.5806 ฟ	สิกส นางสาว ธนพร พิกุล ตอบแบบสํารวจแล�ว

6 ว.5806 ฟ	สิกส นาย ธนาวุฒิ ศรพรหม ตอบแบบสํารวจแล�ว

7 ว.5806 ฟ	สิกส นางสาว นัฐยาศร บุริวัน ตอบแบบสํารวจแล�ว

8 ว.5806 ฟ	สิกส นาย นันทชัย ผดุงกรรจ ตอบแบบสํารวจแล�ว

9 ว.5806 ฟ	สิกส นางสาว นิรชา พาภักดี ตอบแบบสํารวจแล�ว

10 ว.5806 ฟ	สิกส นางสาว เบญจมาพร พรมจักร ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

สําเร็จการศึกษา ป(การศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

10 ว.5806 ฟ	สิกส นางสาว เบญจมาพร พรมจักร ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

11 ว.5806 ฟ	สิกส นาย พชร พานิช ตอบแบบสํารวจแล�ว

12 ว.5806 ฟ	สิกส นาย ภัทรศักด์ิ ไสยาสน ตอบแบบสํารวจแล�ว

13 ว.5806 ฟ	สิกส นางสาว มลธิดา นันทคํา ตอบแบบสํารวจแล�ว

14 ว.5806 ฟ	สิกส นางสาว วิลาวัลย กองสิงห ตอบแบบสํารวจแล�ว

15 ว.5806 ฟ	สิกส นาย ศิริภัทร ชาติหนองทอน ตอบแบบสํารวจแล�ว

16 ว.5806 ฟ	สิกส นาย สุขสวัสด์ิ บงแก�ว ตอบแบบสํารวจแล�ว

17 ว.5806 ฟ	สิกส นางสาว สุภาภรณ ศรีจําปา ตอบแบบสํารวจแล�ว

18 ว.5806 ฟ	สิกส นางสาว สุภาวิณี จันที ตอบแบบสํารวจแล�ว

19 ว.5806 ฟ	สิกส นาย อิศเรศ เหล,าศรีภูมิ ตอบแบบสํารวจแล�ว

20 ว.5806 ฟ	สิกส นางสาว พักตรพิมล สายสี ตอบแบบสํารวจแล�ว

21 ว.5806 ฟ	สิกส นางสาว ธัญญารัตน พิมเขตร ตอบแบบสํารวจแล�ว

22 ว.5806 ฟ	สิกส นางสาว สิริทรา บัวมี ตอบแบบสํารวจแล�ว

23 ว.5806 ฟ	สิกส นางสาว สุธิตา ศรีสมบัติ ตอบแบบสํารวจแล�ว

24 ว.5806 ฟ	สิกส นางสาว สุปราณี ขามธาตุ ตอบแบบสํารวจแล�ว

25 ว.5806 ฟ	สิกส นาย พัฒนพงษ สายบูรณ ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

26 ว.5806 ฟ	สิกส นางสาว นฤมล บุตรจันทร ยังไม,ตอบแบบสํารวจ26 ว.5806 ฟ	สิกส นางสาว นฤมล บุตรจันทร ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  จํานวน 26 คน  (100%)  บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ  จํานวน 22 คน (84.62%)

บัณฑิตท่ียังไม�ตอบแบบสํารวจ  จํานวน 4 คน (15.38%)



ท่ี หมู�เรียน สาขา คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ผลตอบแบบสํารวจ

1 ว.5707 เคมี นางสาว ชุติกาญจน ประสมทรัพย ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

2 ว.5807 เคมี นาย กรวิชณ โยธวงษ ตอบแบบสํารวจแล�ว

3 ว.5807 เคมี นางสาว กาญจนา ภูมิฐาน ตอบแบบสํารวจแล�ว

4 ว.5807 เคมี นางสาว เจนจิรา มหาโยธี ตอบแบบสํารวจแล�ว

5 ว.5807 เคมี นางสาว ฐิติภาลักษณ นามหงษ ตอบแบบสํารวจแล�ว

6 ว.5807 เคมี นางสาว ณัฐชา นาหนองตูม ตอบแบบสํารวจแล�ว

7 ว.5807 เคมี นางสาว ณัฐธิดา ชาวน้ําปาด ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

8 ว.5807 เคมี นางสาว ณัฐภรณ สอนจันทร ตอบแบบสํารวจแล�ว

9 ว.5807 เคมี นางสาว ดารณี สาลี ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

10 ว.5807 เคมี นาย ธนู คําคลี่ ตอบแบบสํารวจแล�ว

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สําเร็จการศึกษา ป(การศึกษา 2561

10 ว.5807 เคมี นาย ธนู คําคลี่ ตอบแบบสํารวจแล�ว

11 ว.5807 เคมี นางสาว ธัญดา ธนโชติชนิต ตอบแบบสํารวจแล�ว

12 ว.5807 เคมี นางสาว ธิดารัตน นามวงษ ตอบแบบสํารวจแล�ว

13 ว.5807 เคมี นางสาว นฤมล พรมพิมพ ตอบแบบสํารวจแล�ว

14 ว.5807 เคมี นางสาว นัทธมน โคลา ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

15 ว.5807 เคมี นางสาว ปวีณา แน,นอุดร ตอบแบบสํารวจแล�ว

16 ว.5807 เคมี นางสาว พุฒินันท ลือกําลัง ตอบแบบสํารวจแล�ว

17 ว.5807 เคมี นางสาว มาริสา อุขุนทด ตอบแบบสํารวจแล�ว

18 ว.5807 เคมี นางสาว มาลี จานลาน ตอบแบบสํารวจแล�ว

19 ว.5807 เคมี นางสาว ยุวดี จันทรพาณิชย ตอบแบบสํารวจแล�ว

20 ว.5807 เคมี นางสาว รัตนาภรณ วงศประโคน ตอบแบบสํารวจแล�ว

21 ว.5807 เคมี นางสาว ลดาวัลย สิงหเงา ตอบแบบสํารวจแล�ว

22 ว.5807 เคมี นางสาว วรรณพร โพธิ์ชัย ตอบแบบสํารวจแล�ว

23 ว.5807 เคมี นางสาว ศรีอุบล เค�าแก�ว ตอบแบบสํารวจแล�ว

24 ว.5807 เคมี นางสาว สิริประภา อนันตะพงษ ตอบแบบสํารวจแล�ว

25 ว.5807 เคมี นางสาว สุวดี สารพันธ ตอบแบบสํารวจแล�ว

26 ว.5807 เคมี นางสาว สุวนันท วงษศรีเทพ ตอบแบบสํารวจแล�ว26 ว.5807 เคมี นางสาว สุวนันท วงษศรีเทพ ตอบแบบสํารวจแล�ว

27 ว.5807 เคมี นางสาว หัศจารี จันทะคุณ ตอบแบบสํารวจแล�ว



ท่ี หมู�เรียน สาขา คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ผลตอบแบบสํารวจ

28 ว.5807 เคมี นางสาว อทิตยา บุญอุ�ม ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

29 ว.5807 เคมี นางสาว อรยา เพ็ชรพอด ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

สําเร็จการศึกษา ในป(การศึกษา 2561

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  จํานวน 29 คน  (100%)

บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ  จํานวน 23 คน (79.31%)

บัณฑิตท่ียังไม�ตอบแบบสํารวจ  จํานวน 6 คน (20.69%)

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



ท่ี หมู�เรียน สาขา คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ผลตอบแบบสํารวจ

1 ว.5603 ชีววิทยา นางสาว นันทพร อักษรเสือ ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

2 ว.5708 ชีววิทยา นาย อภิสิทธิ์ บุญเท่ียง ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

3 ว.5709 ชีววิทยา นางสาว ศรีประกาย ศรีคําวรรณ ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

4 ว.5710 ชีววิทยา นาย นพกร วงษคําจันทร ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

5 ว.5710 ชีววิทยา นางสาว ป	ยนุช อินทรเจริญ ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

6 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว กนกวรรณ ทินราช ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

7 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว จารวี ดอกบัว ตอบแบบสํารวจแล�ว

8 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว จินตหรา ดาปะ ตอบแบบสํารวจแล�ว

9 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว เจนจิรา สุหญ�านาง ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

10 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว ชมภู โสภา ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สําเร็จการศึกษา ป(การศึกษา 2561

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

10 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว ชมภู โสภา ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

11 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว ชลธิชา ทองล�น ตอบแบบสํารวจแล�ว

12 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว ชุติกาญจน ศรีสร�อย ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

13 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว ทิพากร จุลปาน ตอบแบบสํารวจแล�ว

14 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว นริมล คํายา ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

15 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว นาถฤดี ศรีอุดร ตอบแบบสํารวจแล�ว

16 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว นิดน�อย บุญธรรม ตอบแบบสํารวจแล�ว

17 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว นิศามณี ตวงษา ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

18 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว พรทิพา เทียนทิพย ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

19 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว ภัทรพรรณ มีดอนไทย ตอบแบบสํารวจแล�ว

20 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว รุ,งทรัพย ตามสีรัมย ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

21 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว วลดา หม่ืนแผ�ว ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

22 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว ศิรดา สังสีเมฆ ตอบแบบสํารวจแล�ว

23 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว สายใจ พิมดา ตอบแบบสํารวจแล�ว

24 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว สุจรรยา สุขสวัสด์ิ ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

25 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว สุดารัตน พิมพโคตร ตอบแบบสํารวจแล�ว

26 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว สุนิตรา หาญสมบัติ ตอบแบบสํารวจแล�ว26 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว สุนิตรา หาญสมบัติ ตอบแบบสํารวจแล�ว

27 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว สุวิริภาพร ขันฮาม ยังไม,ตอบแบบสํารวจ



ท่ี หมู�เรียน สาขา คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ผลตอบแบบสํารวจ

28 ว.5808 ชีววิทยา นางสาว อุมาวรรณ จันทรงาม ตอบแบบสํารวจแล�ว

29 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว กัญญารัตน วังมี ตอบแบบสํารวจแล�ว

30 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว เกศวรินทร รัตนะ ตอบแบบสํารวจแล�ว

31 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว จริยา คลังวงษ ตอบแบบสํารวจแล�ว

32 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว จิราพร มูลชาติ ตอบแบบสํารวจแล�ว

33 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว เจนจิรา แสงปFญญา ตอบแบบสํารวจแล�ว

34 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว ชมัยพร จํารัสแนว ตอบแบบสํารวจแล�ว

35 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว ชลธิชา หาญวรรณา ตอบแบบสํารวจแล�ว

36 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว ทัชรีย กุณวงษ ตอบแบบสํารวจแล�ว

37 ว.5809 ชีววิทยา นาย ธวัชชัย มะริศ ตอบแบบสํารวจแล�ว

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สําเร็จการศึกษา ป(การศึกษา 2561

37 ว.5809 ชีววิทยา นาย ธวัชชัย มะริศ ตอบแบบสํารวจแล�ว

38 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว น้ําทิพย มณีราช ตอบแบบสํารวจแล�ว

39 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว นุจนันท พันธุตา ตอบแบบสํารวจแล�ว

40 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว เบญจมาศ พลดงนอก ตอบแบบสํารวจแล�ว

41 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว ผกาวรรณ กงภูธร ตอบแบบสํารวจแล�ว

42 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว พรพิมล สมบัติหอม ตอบแบบสํารวจแล�ว

43 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว พรรณภา ปาปะสา ตอบแบบสํารวจแล�ว

44 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว พัชริดา เอ่ียมแจง ตอบแบบสํารวจแล�ว

45 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว ลัดดาวรรณ ทิศนอก ตอบแบบสํารวจแล�ว

46 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว วรัญญา กันยาประสิทธิ์ ตอบแบบสํารวจแล�ว

47 ว.5809 ชีววิทยา นาย วายุ ศรจันทร ตอบแบบสํารวจแล�ว

48 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว แววมณี สาครเจริญ ตอบแบบสํารวจแล�ว

49 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว ศศินภา จวบโชค ตอบแบบสํารวจแล�ว

50 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว ศิรัญญา ชามนตรี ตอบแบบสํารวจแล�ว

51 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว สาวิตรี รัศมีจันทร ตอบแบบสํารวจแล�ว

52 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว สุจิตรา โพธิ์ศรี ตอบแบบสํารวจแล�ว

53 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว สุทธินันท ทวีโชติ ตอบแบบสํารวจแล�ว53 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว สุทธินันท ทวีโชติ ตอบแบบสํารวจแล�ว

54 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว หทัยณัฐ สารีบุตร ตอบแบบสํารวจแล�ว



ท่ี หมู�เรียน สาขา คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ผลตอบแบบสํารวจ

55 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว อภัสรา โยธะวงค ตอบแบบสํารวจแล�ว

56 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว อริยา ภูมิเพ็ง ตอบแบบสํารวจแล�ว

57 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว อารียา ไชยวาด ตอบแบบสํารวจแล�ว

58 ว.5809 ชีววิทยา นางสาว นงลักษณ รัตนชัย ตอบแบบสํารวจแล�ว

59 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว กฤษณา กองเกิด ตอบแบบสํารวจแล�ว

60 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว กานดา ชํานาญพล ตอบแบบสํารวจแล�ว

61 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว จัตตุพร แก�วสิงห ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

62 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว จารุวรรณ หนองคันตี ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

63 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว ชรินรัตน พระประเสริฐ ตอบแบบสํารวจแล�ว

64 ว.5810 ชีววิทยา นาย ณัฐวุฒิ แก�วกล�า ตอบแบบสํารวจแล�ว

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สําเร็จการศึกษา ป(การศึกษา 2561

64 ว.5810 ชีววิทยา นาย ณัฐวุฒิ แก�วกล�า ตอบแบบสํารวจแล�ว

65 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว ทิพยสุดา นันทโพธิ์เดช ตอบแบบสํารวจแล�ว

66 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว ธิดาวรรณ พลบูรณ ตอบแบบสํารวจแล�ว

67 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว น้ําฝน สอนสุภาพ ตอบแบบสํารวจแล�ว

68 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว นิลุบล คําสิมมา ตอบแบบสํารวจแล�ว

69 ว.5810 ชีววิทยา นาย เนติพงษ คําหงษา ตอบแบบสํารวจแล�ว

70 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว เบญจวรรณ โคกสันเทียะ ตอบแบบสํารวจแล�ว

71 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว พรทิพย โสภา ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

72 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว รานี จันทปะโคตร ตอบแบบสํารวจแล�ว

73 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว วนิตตรา เทวสัตย ตอบแบบสํารวจแล�ว

74 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว วราพร วงษะศรี ตอบแบบสํารวจแล�ว

75 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว วาสนา ใคร,นุ,นโพธิ์ ตอบแบบสํารวจแล�ว

76 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว วิภวานี ช,วยนา ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

77 ว.5810 ชีววิทยา นาย ศราวุฒิ ดีเดิม ตอบแบบสํารวจแล�ว

78 ว.5810 ชีววิทยา นาย ศศิวัฒน จงกรด ตอบแบบสํารวจแล�ว

79 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว สินิทธา สุทธิโส ตอบแบบสํารวจแล�ว

80 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว สุกัญญา อ,วมนุสนธิ์ ตอบแบบสํารวจแล�ว80 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว สุกัญญา อ,วมนุสนธิ์ ตอบแบบสํารวจแล�ว

81 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว สุชัญญา บาลจูม ตอบแบบสํารวจแล�ว



ท่ี หมู�เรียน สาขา คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ผลตอบแบบสํารวจ

82 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว สุวนันท อินทรชัยศรี ตอบแบบสํารวจแล�ว

83 ว.5810 ชีววิทยา นางสาว เอ้ืองพร โสประดิษฐ ตอบแบบสํารวจแล�ว

สําเร็จการศึกษา ป(การศึกษา 2561

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  จํานวน 83 คน  (100%)

บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ  จํานวน 63 คน (75.90%)

บัณฑิตท่ียังไม�ตอบแบบสํารวจ  จํานวน 20 คน (24.10%)

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



ท่ี หมู�เรียน สาขา คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ผลตอบแบบสํารวจ

1 ว.5413 คณิตศาสตร นางสาว วราลักษณ ผากอง ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

2 ว.5704 คณิตศาสตร นางสาว จิรนันท แสงศรี ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

3 ว.5704 คณิตศาสตร นางสาว นารีรัตน ยศรุ,งเรือง ตอบแบบสํารวจแล�ว

4 ว.5704 คณิตศาสตร นางสาว พิมพธิดา วาทิมุกข ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

5 ว.5704 คณิตศาสตร นางสาว วรรณิกา อ,อนน�อม ตอบแบบสํารวจแล�ว

6 ว.5704 คณิตศาสตร นางสาว จรีรัตน คันธี ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

7 ว.5704 คณิตศาสตร นางสาว ศุภลักษณ ทองคําแสน ตอบแบบสํารวจแล�ว

8 ว.5704 คณิตศาสตร นางสาว พรวิมล กันยาประสิทธิ์ ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

9 ว.5704 คณิตศาสตร นางสาว จุฑามาศ แก,นสาลี ตอบแบบสํารวจแล�ว

10 ว.5705 คณิตศาสตร นางสาว คณิศร บุตรดีไชย ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

สาขาวิชาคณิตศาสตร. คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สําเร็จการศึกษา ป(การศึกษา 2561

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

10 ว.5705 คณิตศาสตร นางสาว คณิศร บุตรดีไชย ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

11 ว.5705 คณิตศาสตร นางสาว ธิดารัตน จงสวัสด์ิ ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

12 ว.5705 คณิตศาสตร นางสาว มยุลา อุทาพร ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

13 ว.5705 คณิตศาสตร นางสาว กมลลักษณ ศรีบุรินทร ตอบแบบสํารวจแล�ว

14 ว.5705 คณิตศาสตร นาย วีระพงษ พิลา ตอบแบบสํารวจแล�ว

15 ว.5705 คณิตศาสตร นาย พงศกร พลประเสริฐ ตอบแบบสํารวจแล�ว

16 ว.5705 คณิตศาสตร นาย ภูบดินทร ศรีทา ตอบแบบสํารวจแล�ว

17 ว.5705 คณิตศาสตร นางสาว อภิญญา พิศิลปI ตอบแบบสํารวจแล�ว

18 ว.5804 คณิตศาสตร นางสาว กรรณิการ กลางเดช ตอบแบบสํารวจแล�ว

19 ว.5804 คณิตศาสตร นางสาว กลรัตน แถลงกัณฑ ตอบแบบสํารวจแล�ว

20 ว.5804 คณิตศาสตร นางสาว นิธิชา ผะสมพืช ตอบแบบสํารวจแล�ว

21 ว.5804 คณิตศาสตร นางสาว มินตรา วิลัยเลิศ ตอบแบบสํารวจแล�ว

22 ว.5804 คณิตศาสตร นาย ศักด์ิดา สาระนันท ตอบแบบสํารวจแล�ว

23 ว.5804 คณิตศาสตร นาย อนุศักด์ิ สาวิสัย ตอบแบบสํารวจแล�ว

24 ว.5804 คณิตศาสตร นางสาว ไอลดา พันธุโอภาส ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

25 ว.5804 คณิตศาสตร นางสาว เจนจิรา บุญประครอง ตอบแบบสํารวจแล�ว

26 ว.5804 คณิตศาสตร นางสาว วาสนา โสรส ตอบแบบสํารวจแล�ว26 ว.5804 คณิตศาสตร นางสาว วาสนา โสรส ตอบแบบสํารวจแล�ว

27 ว.5804 คณิตศาสตร นาย จักรพันธุ บุดดาวงษ ตอบแบบสํารวจแล�ว

28 ว.5804 คณิตศาสตร นาย ธีรพัฒน ทองเพชร ยังไม,ตอบแบบสํารวจ



ท่ี หมู�เรียน สาขา คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ผลตอบแบบสํารวจ

29 ว.5804 คณิตศาสตร นางสาว ปภัสรา ทิพยทํามา ตอบแบบสํารวจแล�ว

30 ว.5804 คณิตศาสตร นางสาว วรดา นามวงษสา ตอบแบบสํารวจแล�ว

31 ว.5804 คณิตศาสตร นางสาว สุดารัตน เกตุนา ตอบแบบสํารวจแล�ว

32 ว.5804 คณิตศาสตร นาย สุรพล คอนหาว ตอบแบบสํารวจแล�ว

33 ว.5804 คณิตศาสตร นางสาว อลิษา คณะแพง ตอบแบบสํารวจแล�ว

34 ว.5804 คณิตศาสตร นางสาว เอมอร เพชรปJอ ตอบแบบสํารวจแล�ว

35 ว.5805 คณิตศาสตร นาย ตะวัน แผนใหญ,ธนา ตอบแบบสํารวจแล�ว

36 ว.5805 คณิตศาสตร นางสาว นารีรัตน มีวันคํา ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

37 ว.5805 คณิตศาสตร นางสาว นิสาชล สายคําแต,ง ตอบแบบสํารวจแล�ว

38 ว.5805 คณิตศาสตร นาย บารมี อุ,นเท่ียว ตอบแบบสํารวจแล�ว

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

สาขาวิชาคณิตศาสตร. คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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38 ว.5805 คณิตศาสตร นาย บารมี อุ,นเท่ียว ตอบแบบสํารวจแล�ว

39 ว.5805 คณิตศาสตร นาย วรศักด์ิ ไลไทสงค ตอบแบบสํารวจแล�ว

40 ว.5805 คณิตศาสตร นางสาว ศรฤทัย วันลีลา ตอบแบบสํารวจแล�ว

41 ว.5805 คณิตศาสตร นางสาว อริยา โคตรสุวรรณ ตอบแบบสํารวจแล�ว

42 ว.5805 คณิตศาสตร นางสาว พรนภา โพธิ์สุวรรณ ตอบแบบสํารวจแล�ว

43 ว.5805 คณิตศาสตร นาย อนุรักษ เประกันยา ตอบแบบสํารวจแล�ว

44 ว.5805 คณิตศาสตร นางสาว นฤมล วรรณศรี ตอบแบบสํารวจแล�ว

45 ว.5805 คณิตศาสตร นางสาว ปรางทิพย ขวัญพุก ตอบแบบสํารวจแล�ว

46 ว.5805 คณิตศาสตร นางสาว ศิริญญา วิจิตรปFญญา ตอบแบบสํารวจแล�ว

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  จํานวน 46 คน  (100%)

บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ  จํานวน 35 คน (76.09%)

บัณฑิตท่ียังไม�ตอบแบบสํารวจ  จํานวน 11 คน (23.91%)



ท่ี หมู�เรียน สาขา คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ผลตอบแบบสํารวจ

1 ว.5404 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย วุฒิพงษ สร�อยวัน ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

2 ว.5405 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย ธนกร เทพวีระกุล ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

3 ว.5507 วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว พนิดา หม่ืนศิลา ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

4 ว.5507 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย สุริยา เตชะคํา ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

5 กศ.ว.5601 วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว สุชินี สังขทอง ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

6 ว.5606 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย ธรรมชาติ คณะศิริวงษ ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

7 ว.5711 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย กฤษณะ พาที ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

8 ว.5711 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย ธีระวัฒน พรมพิมพ ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

9 ว.5711 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย นัฐวุฒิ ทิพยอักษร ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

10 ว.5712 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย คงฤทธิ์ ชาวดร ยังไม,ตอบแบบสํารวจ
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ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร. คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

10 ว.5712 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย คงฤทธิ์ ชาวดร ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

11 ว.5712 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย ฐิติ เลิศอุดมโชค ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

12 ว.5712 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย วีระพงษ ทับชา ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

13 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว กชกร ชื่นนอก ตอบแบบสํารวจแล�ว

14 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว กัญธิญา วงษเวียน ตอบแบบสํารวจแล�ว

15 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย เกริกชัย ศรีศิลปI ตอบแบบสํารวจแล�ว

16 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว เกษกานดา กุลสิม ตอบแบบสํารวจแล�ว

17 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร สิบเอก จักรกฤษณ เกตุทอง ตอบแบบสํารวจแล�ว

18 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว ฐิติวรรณ ดวงบุบผา ตอบแบบสํารวจแล�ว

19 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว ณัฐตรา ไฟรถแสง ตอบแบบสํารวจแล�ว

20 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย ณัฐสิทธิ์ พาภักดี ตอบแบบสํารวจแล�ว

21 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย ทศพร บุญประสงค ตอบแบบสํารวจแล�ว

22 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย ทศวรรษ พรหมรักษา ตอบแบบสํารวจแล�ว

23 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย ธราธร ชอบไร, ตอบแบบสํารวจแล�ว

24 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย นนทชัย เลิศขามปJอม ตอบแบบสํารวจแล�ว

25 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว น้ําอ�อย เรืองมี ตอบแบบสํารวจแล�ว

26 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย นิติพงษ อินทรสกุล ตอบแบบสํารวจแล�ว26 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย นิติพงษ อินทรสกุล ตอบแบบสํารวจแล�ว

27 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว นิภาภรณ อํ่านาเพียง ตอบแบบสํารวจแล�ว

28 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว ปวีณา คําจันทร ตอบแบบสํารวจแล�ว
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29 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย ป	ยะพงษ บรรพลา ตอบแบบสํารวจแล�ว

30 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย พรระติชัย ไวโรจนะพุทธะ ตอบแบบสํารวจแล�ว

31 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว พัทธธีรา แก�วพิภพ ตอบแบบสํารวจแล�ว

32 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย ภาณุเดช มินทะขัด ตอบแบบสํารวจแล�ว

33 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย ภาณุพงศ แสนสะนา ตอบแบบสํารวจแล�ว

34 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว วัชราพร ศิลาสัย ตอบแบบสํารวจแล�ว

35 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย วัฒนา สร�อยสาวะ ตอบแบบสํารวจแล�ว

36 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย วิทยา สารมโน ตอบแบบสํารวจแล�ว

37 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว ศิริรัตน จัดนอก ตอบแบบสํารวจแล�ว

38 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย ศุภกิตต์ิ โกศรีวงค ตอบแบบสํารวจแล�ว

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร. คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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38 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย ศุภกิตต์ิ โกศรีวงค ตอบแบบสํารวจแล�ว

39 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย สมเกียรติ สายวัน ตอบแบบสํารวจแล�ว

40 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย สันติ บงแก�ว ตอบแบบสํารวจแล�ว

41 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย สิทธิศักด์ิ กัลยา ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

42 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว สุพัตรา ศรีบุญเรือง ตอบแบบสํารวจแล�ว

43 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย อดิศร สาริยา ตอบแบบสํารวจแล�ว

44 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย เอกวุฒิ ชมเชย ตอบแบบสํารวจแล�ว

45 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย ไกรฤทธิ์ เผือดนอก ตอบแบบสํารวจแล�ว

46 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นาย ทัศนะ แก�วสีหา ตอบแบบสํารวจแล�ว

47 ว.5811 วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว อัญชลี สีหะสุทธิ์ ตอบแบบสํารวจแล�ว

บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ  จํานวน 34 คน (72.34%)

บัณฑิตท่ียังไม�ตอบแบบสํารวจ  จํานวน 13 คน (27.66%)

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  จํานวน 47 คน  (100%)
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1 กศ.ว.5702ข วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว แก�วใจ พิมพบึง ตอบแบบสํารวจแล�ว

2 กศ.ว.5702ข วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว ดาวใจ ภักตะไชย ตอบแบบสํารวจแล�ว

3 กศ.ว.5702ข วิทยาการคอมพิวเตอร นาย ทิคัมพร หอมสมบัติ ตอบแบบสํารวจแล�ว

4 กศ.ว.5702ข วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว พรพิมล บุญกล�า ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

5 กศ.ว.5702ข วิทยาการคอมพิวเตอร นาย ภุชเวศ ห,มขวา ตอบแบบสํารวจแล�ว

6 กศ.ว.5702ข วิทยาการคอมพิวเตอร นาย วัลลภ พันธบุปผา ตอบแบบสํารวจแล�ว

7 กศ.ว.5702ข วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว สายชล แซ,อัง ตอบแบบสํารวจแล�ว

8 กศ.ว.5702ข วิทยาการคอมพิวเตอร นาย สุวิทย ปะกาเวสา ตอบแบบสํารวจแล�ว

9 กศ.ว.5802ข วิทยาการคอมพิวเตอร นาย จักรพันธ กองจันทร ตอบแบบสํารวจแล�ว
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ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร. คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี

ศูนย.การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก�น

9 กศ.ว.5802ข วิทยาการคอมพิวเตอร นาย จักรพันธ กองจันทร ตอบแบบสํารวจแล�ว

10 กศ.ว.5802ข วิทยาการคอมพิวเตอร นาย ฐาปกรณ จันนา ตอบแบบสํารวจแล�ว

11 กศ.ว.5802ข วิทยาการคอมพิวเตอร นาย อภิณัฏฐ อุ,นโสดา ตอบแบบสํารวจแล�ว

12 กศ.ว.5802ข วิทยาการคอมพิวเตอร นาย คมสรร จึงพิชาญวณิชย ตอบแบบสํารวจแล�ว

13 กศ.ว.5802ข วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว สไบแพร ภูวิหาร ตอบแบบสํารวจแล�ว

14 กศ.ว.5802ข วิทยาการคอมพิวเตอร นาย ศรายุทธ พลศักด์ิ ตอบแบบสํารวจแล�ว

15 กศ.ว.5802ข วิทยาการคอมพิวเตอร นาง นิภาพร แทบแสน ตอบแบบสํารวจแล�ว

16 กศ.ว.5802ข วิทยาการคอมพิวเตอร นาย เมธาสิทธิ์ กิจจรรยา ตอบแบบสํารวจแล�ว

17 กศ.ว.5802ข วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว สาธิยา ศรีสําอางค ตอบแบบสํารวจแล�ว

18 กศ.ว.5802ข วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว ฐิติรัตน เชิญชัยภูมิ ตอบแบบสํารวจแล�ว

19 กศ.ว.5802ข วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว วาธิณี ดากํ่า ตอบแบบสํารวจแล�ว

20 กศ.ว.5802ข วิทยาการคอมพิวเตอร นาย อธิวัฒน สุทธิศักด์ิ ตอบแบบสํารวจแล�ว

21 กศ.ว.5802ข วิทยาการคอมพิวเตอร นาง รุ,งอรุณ สาทา ตอบแบบสํารวจแล�ว

22 กศ.ว.5802ข วิทยาการคอมพิวเตอร นางสาว อะถิชญา สังกะคํา ตอบแบบสํารวจแล�ว

23 กศ.ว.5802ข วิทยาการคอมพิวเตอร นาง ชลสุภา บาส ตอบแบบสํารวจแล�ว

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  จํานวน 23 คน  (100%)บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  จํานวน 23 คน  (100%)

บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ  จํานวน 22 คน (95.65%)

บัณฑิตท่ียังไม�ตอบแบบสํารวจ  จํานวน 1 คน (4.35%)



ท่ี หมู�เรียน สาขา คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ผลตอบแบบสํารวจ

1 ว.5715 อาหารและโภชนาการ นางสาว ธิดารัตน โคตะอินทร ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

2 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว กันยารัตน ศรีมงคล ตอบแบบสํารวจแล�ว

3 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว จริญญา ศรีรักษ ตอบแบบสํารวจแล�ว

4 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว ฉันทนา พรมหญ�าคา ตอบแบบสํารวจแล�ว

5 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว ดรุณี ราชภักดี ตอบแบบสํารวจแล�ว

6 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว ธัญญารักษ บัวระภา ตอบแบบสํารวจแล�ว

7 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว ธัญญาลักษณ ลุนศรี ตอบแบบสํารวจแล�ว

8 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว นันทนภัส แก�วสําราญ ตอบแบบสํารวจแล�ว

9 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นาย นัสพล พรมจักร ตอบแบบสํารวจแล�ว

10 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว ปวีณา สอนสุภาพ ตอบแบบสํารวจแล�ว

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สําเร็จการศึกษา ป(การศึกษา 2561

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

10 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว ปวีณา สอนสุภาพ ตอบแบบสํารวจแล�ว

11 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว ป	ยธิดา ใจสัตย ตอบแบบสํารวจแล�ว

12 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว ป	ยรัตน แทนแสง ตอบแบบสํารวจแล�ว

13 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว พัชรพร พรหมรักษา ตอบแบบสํารวจแล�ว

14 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นาย ภาษิต มีที ตอบแบบสํารวจแล�ว

15 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว รวิสุดา สีมาทอง ตอบแบบสํารวจแล�ว

16 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว วรรณนิภา แก�ววงษ ตอบแบบสํารวจแล�ว

17 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว วัชราภรณ พรมเชียงสา ตอบแบบสํารวจแล�ว

18 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว วิลาวัลย ประกอบชัย ตอบแบบสํารวจแล�ว

19 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว ศุภกานต เลือดไทย ตอบแบบสํารวจแล�ว

20 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นาย สันติ วงนวนตา ตอบแบบสํารวจแล�ว

21 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นาย อัศฎาวุฒิ โหน,งเวียง ตอบแบบสํารวจแล�ว

22 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว กาญจนา ตะโนนทอง ตอบแบบสํารวจแล�ว

23 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นาย ภาสกร สุทธิพรรณกุล ตอบแบบสํารวจแล�ว

24 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว อชิรญา เข็มกลัด ตอบแบบสํารวจแล�ว

25 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว วาสนา โสภี ตอบแบบสํารวจแล�ว

26 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว มินตรา สีระชุม ตอบแบบสํารวจแล�ว26 ว.5814 อาหารและโภชนาการ นางสาว มินตรา สีระชุม ตอบแบบสํารวจแล�ว

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 26 คน (100%)  บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ จํานวน 25 คน (96.15%)

บัณฑิตท่ียังไม�ตอบแบบสํารวจ จํานวน 1 คน (3.85%)



ท่ี หมู�เรียน สาขา คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ผลตอบแบบสํารวจ

1 ว.5408 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว มลิวัลย แก�วชูฟอง ตอบแบบสํารวจแล�ว

2 ว.5812 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว ญาณิศา สวงรัมย ตอบแบบสํารวจแล�ว

3 ว.5812 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ณัฐธพงษ ปFญญาคํา ตอบแบบสํารวจแล�ว

4 ว.5812 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ณัฐพงษ ไชยเต็ม ตอบแบบสํารวจแล�ว

5 ว.5812 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย พิรเดช ผิวกลม ตอบแบบสํารวจแล�ว

6 ว.5812 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ภีมวิชญ ชัยชนะ ตอบแบบสํารวจแล�ว

7 ว.5812 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว ศิวาพร ภูมิมิตร ตอบแบบสํารวจแล�ว

8 ว.5812 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย สุรศักด์ิ ซาพรม ตอบแบบสํารวจแล�ว

9 ว.5812 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว สุรัมภา เสวิสิทธิ์ ตอบแบบสํารวจแล�ว

10 ว.5812 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย อัษฎาวุฒิ โคตรเสนา ตอบแบบสํารวจแล�ว

สาขาวิชาคอมพิวเตอร.และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สําเร็จการศึกษา ป(การศึกษา 2561

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

10 ว.5812 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย อัษฎาวุฒิ โคตรเสนา ตอบแบบสํารวจแล�ว

11 ว.5812 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย เอกวุฒิ บุตรราช ตอบแบบสํารวจแล�ว

12 ว.5812 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว วิจิตรา คุณประทุม ตอบแบบสํารวจแล�ว

13 ว.5812 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ชัยมงคล โสกันทัต ตอบแบบสํารวจแล�ว

14 ว.5812 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย นนทวัฒน อันทะปFญญา ตอบแบบสํารวจแล�ว

15 ว.5812 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ณัฐวุฒิ มุ,งหมาย ตอบแบบสํารวจแล�ว

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  จํานวน 15 คน  (100%)

บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ  จํานวน 15 คน (100%)

บัณฑิตท่ียังไม�ตอบแบบสํารวจ  จํานวน 0 คน (0.00%)



ท่ี หมู�เรียน สาขา คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ผลตอบแบบสํารวจ

1 กศ.ว.5703ข คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย พงษเทพ จินาวัน ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

2 กศ.ว.5703ข คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย มิตรภาพ เตียวเซ,งฮวด ตอบแบบสํารวจแล�ว

3 กศ.ว.5703ข คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว ยุพิน ไชยนารถ ตอบแบบสํารวจแล�ว

4 กศ.ว.5703ข คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว วรรณวิภา ทบโม ตอบแบบสํารวจแล�ว

5 กศ.ว.5703ข คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว ศิรประภา ยศพันธ ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

6 กศ.ว.5703ข คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย อนันตชาติ ศรีกุลวงษ ตอบแบบสํารวจแล�ว

7 กศ.ว.5703ข คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว ปาริฉัตร คุณกิตติ ตอบแบบสํารวจแล�ว

8 กศ.ว.5703ข คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ,าสิบตรี ปรีชา ธนะโชติ ตอบแบบสํารวจแล�ว

9 กศ.ว.5703ข คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย สมศักด์ิ โคตรวุฒิ ตอบแบบสํารวจแล�ว

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร.และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี 

ศูนย.การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก�น

สําเร็จการศึกษา ป(การศึกษา 2561

9 กศ.ว.5703ข คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย สมศักด์ิ โคตรวุฒิ ตอบแบบสํารวจแล�ว

10 กศ.ว.5703ข คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ฐาปกรณ ไชยะดา ตอบแบบสํารวจแล�ว

11 กศ.ว.5703ข คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ป	ติญาภรณ ยาลี ตอบแบบสํารวจแล�ว

บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ  จํานวน 9 คน (81.82%)

บัณฑิตท่ียังไม�ตอบแบบสํารวจ  จํานวน 2 คน (18.18%)

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  จํานวน 11 คน  (100%)



ท่ี หมู�เรียน สาขา คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ผลตอบแบบสํารวจ

1 ว.5818 สัตวศาสตร นางสาว กาญจนา บุตรดีสุวรรณ ตอบแบบสํารวจแล�ว

2 ว.5818 สัตวศาสตร นางสาว กานจรินทร แสนบุตร ตอบแบบสํารวจแล�ว

3 ว.5818 สัตวศาสตร นางสาว จรรยารักษ พรมวัน ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

4 ว.5818 สัตวศาสตร นาย ธนบัตร คัมภบุญยอ ตอบแบบสํารวจแล�ว

5 ว.5818 สัตวศาสตร นางสาว ธนาพร จันทะคุณ ตอบแบบสํารวจแล�ว

6 ว.5818 สัตวศาสตร นาย นพรัตน ศรีหลอด ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

7 ว.5818 สัตวศาสตร นางสาว นันทินี จันทิหล�า ตอบแบบสํารวจแล�ว

8 ว.5818 สัตวศาสตร นางสาว นุชรา เสมอวงษ ตอบแบบสํารวจแล�ว

9 ว.5818 สัตวศาสตร นางสาว เพชรรัตน สอนสุภาพ ตอบแบบสํารวจแล�ว

10 ว.5818 สัตวศาสตร นาย ภานุรุจ ศรีหงษ ตอบแบบสํารวจแล�ว

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

สาขาวิชาสัตวศาสตร. คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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10 ว.5818 สัตวศาสตร นาย ภานุรุจ ศรีหงษ ตอบแบบสํารวจแล�ว

11 ว.5818 สัตวศาสตร นางสาว รุ,งนภา รัตนพลแสน ตอบแบบสํารวจแล�ว

12 ว.5818 สัตวศาสตร นางสาว ศิรินทร ราชรี ตอบแบบสํารวจแล�ว

13 ว.5818 สัตวศาสตร นางสาว สุจิตรา ทีมา ตอบแบบสํารวจแล�ว

14 ว.5818 สัตวศาสตร นางสาว สุธิตา ขุนทอง ตอบแบบสํารวจแล�ว

15 ว.5818 สัตวศาสตร นางสาว ลักษขณา ปJองภัย ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  จํานวน 15 คน  (100%)

บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ  จํานวน 12 คน (80.00%)

บัณฑิตท่ียังไม�ตอบแบบสํารวจ  จํานวน 3 คน (20.00%)



ท่ี หมู�เรียน สาขา คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ผลตอบแบบสํารวจ

1 ว.5714 เกษตรศาสตร นาย ภาณุมาศ มูลสาร ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

2 ว.5714 เกษตรศาสตร นาย เมธาวิน จันทป ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

3 ว.5714 เกษตรศาสตร นาย สหรัฐ จันทรขามปJอม ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

4 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว กมณชนก ชาวเหนือ ตอบแบบสํารวจแล�ว

5 ว.5813 เกษตรศาสตร นาย กู�เกียรติ นาทันรีบ ตอบแบบสํารวจแล�ว

6 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว เกษร เพ็งชาวัด ตอบแบบสํารวจแล�ว

7 ว.5813 เกษตรศาสตร นาย เกียรติศักด์ิ หลักจันทร ตอบแบบสํารวจแล�ว

8 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว จุฑาไล อันทะนัย ตอบแบบสํารวจแล�ว

9 ว.5813 เกษตรศาสตร นาย ชาตรี บํารุงชัย ตอบแบบสํารวจแล�ว

10 ว.5813 เกษตรศาสตร นาย ณัฐวัตร เนื่องชมภู ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

สําเร็จการศึกษา ป(การศึกษา 2561

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร. คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

10 ว.5813 เกษตรศาสตร นาย ณัฐวัตร เนื่องชมภู ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

11 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว ณัฐิกานนท เกตุหมู ตอบแบบสํารวจแล�ว

12 ว.5813 เกษตรศาสตร นาย ดนัยภัทร ฤทธินวล ตอบแบบสํารวจแล�ว

13 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว ธิดารัตน โกติรัมย ตอบแบบสํารวจแล�ว

14 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว พรนภา เผยศิริ ตอบแบบสํารวจแล�ว

15 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว จิตติมณฑ พวงไพวัน ตอบแบบสํารวจแล�ว

16 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว มุกจรินทร จันทะคุณ ตอบแบบสํารวจแล�ว

17 ว.5813 เกษตรศาสตร นาย รัชชานนท สุขรักษา ตอบแบบสํารวจแล�ว

18 ว.5813 เกษตรศาสตร นาย รัตนโชติ โชติรัตน ตอบแบบสํารวจแล�ว

19 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว รัตนาพร พันทะวงค ตอบแบบสํารวจแล�ว

20 ว.5813 เกษตรศาสตร นาย ฤทธิพร เวียงอินทร ตอบแบบสํารวจแล�ว

21 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว ลงกรณ ชีกว�าง ตอบแบบสํารวจแล�ว

22 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว ลําไพ กางอินเดช ตอบแบบสํารวจแล�ว

23 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว วันวิสา ก�องเมือง ตอบแบบสํารวจแล�ว

24 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว วันวิสา สีเสริม ตอบแบบสํารวจแล�ว

25 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว วิจิตรา วัฒนะ ตอบแบบสํารวจแล�ว

26 ว.5813 เกษตรศาสตร นาย วิทยาวุฒิ ศิริพิมพลอย ตอบแบบสํารวจแล�ว26 ว.5813 เกษตรศาสตร นาย วิทยาวุฒิ ศิริพิมพลอย ตอบแบบสํารวจแล�ว

27 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว ศิริลักษณ ศรีแสงนันท ตอบแบบสํารวจแล�ว

28 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว สุพัตรา ดวงบุบผา ตอบแบบสํารวจแล�ว



ท่ี หมู�เรียน สาขา คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ผลตอบแบบสํารวจ

29 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว สุภาพร ปJองปา ตอบแบบสํารวจแล�ว

30 ว.5813 เกษตรศาสตร นาย สุรชัย ชัยสิทธิ์ ตอบแบบสํารวจแล�ว

31 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว อนุชธิดา จันทะรี ตอบแบบสํารวจแล�ว

32 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว อรัญญา นามปFญญา ตอบแบบสํารวจแล�ว

33 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว อังคณา ศรีพุทธา ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

34 ว.5813 เกษตรศาสตร นางสาว อุมาพร ลาลู� ตอบแบบสํารวจแล�ว

บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ  จํานวน 29 คน (85.29%)

บัณฑิตท่ียังไม�ตอบแบบสํารวจ  จํานวน 5 คน (14.71%)

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร. คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  จํานวน 34 คน  (100%)

บัณฑิตท่ียังไม�ตอบแบบสํารวจ  จํานวน 5 คน (14.71%)



ท่ี หมู�เรียน สาขา คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ผลตอบแบบสํารวจ

1 ว.5716 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว รัชฎาภรณ สร�างไธสง ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

2 ว.5716 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ศุภนิดา วังหล�า ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

3 ว.5815 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว จิราพัชร สีทา ตอบแบบสํารวจแล�ว

4 ว.5815 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ชญามณ แสนวงศ ตอบแบบสํารวจแล�ว

5 ว.5815 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นาย ชินวัตร วาหนองแซง ตอบแบบสํารวจแล�ว

6 ว.5815 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ณัฐณิชา เหล,าวงษา ตอบแบบสํารวจแล�ว

7 ว.5815 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ดอกฝJาย พิมใจ ตอบแบบสํารวจแล�ว

8 ว.5815 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ธาริณี ภักดี ตอบแบบสํารวจแล�ว

9 ว.5815 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว นันทนภัส มาสอน ตอบแบบสํารวจแล�ว
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ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

9 ว.5815 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว นันทนภัส มาสอน ตอบแบบสํารวจแล�ว

10 ว.5815 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ปรางควลัย ปFสโป ตอบแบบสํารวจแล�ว

11 ว.5815 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ปานวาส พรมดอนกลอย ตอบแบบสํารวจแล�ว

12 ว.5815 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ภัทธิราภรณ เวียงชัยภูมิ ตอบแบบสํารวจแล�ว

13 ว.5815 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ภัทรานิษฐ หอมสุวรรณ ตอบแบบสํารวจแล�ว

14 ว.5815 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว เมธินี สร�างแก�ว ตอบแบบสํารวจแล�ว

15 ว.5815 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว นรมน แก�วเกษศรี ตอบแบบสํารวจแล�ว

16 ว.5815 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ศศิกาญจน แนมขุนทศ ตอบแบบสํารวจแล�ว

17 ว.5815 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ศุภกานต ตันแพง ตอบแบบสํารวจแล�ว

18 ว.5815 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว สุจิตรา เหลาธิ ตอบแบบสํารวจแล�ว

19 ว.5815 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว สุฑาทิพย สิทธิพรมมา ตอบแบบสํารวจแล�ว

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  จํานวน 19 คน  (100%)

บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ  จํานวน 17 คน (89.47%)

บัณฑิตท่ียังไม�ตอบแบบสํารวจ  จํานวน 2 คน (1.53%)



ท่ี หมู�เรียน สาขา คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ผลตอบแบบสํารวจ

1 ว.5717 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นาย อานนท โพธิ์พระทอง ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

2 ว.5717 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นาย เอกพงศ พาณิชย ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

3 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว กมลวรรณ บริบูรณ ตอบแบบสํารวจแล�ว

4 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว จินตนา บุญหลาย ตอบแบบสํารวจแล�ว

5 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว ชุติมา อ,อนแก�ว ตอบแบบสํารวจแล�ว

6 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว ดวงฤทัย สิทธิโห ตอบแบบสํารวจแล�ว

7 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นาย ทินกร กมลคร ตอบแบบสํารวจแล�ว

8 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว ธิดารัตน แก�วศรีลา ตอบแบบสํารวจแล�ว

9 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว นลพรรณ เจนจํารัสฤทธิ์ ตอบแบบสํารวจแล�ว

10 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว นิตยา แก�วไชยะ ตอบแบบสํารวจแล�ว

สาขาวิชาวิทยาศาสตร.ส่ิงแวดล�อม คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

10 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว นิตยา แก�วไชยะ ตอบแบบสํารวจแล�ว

11 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว นิตยา สวนโคก ตอบแบบสํารวจแล�ว

12 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว ป	ยะดา แก�วโยธา ตอบแบบสํารวจแล�ว

13 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว ผกามาศ ลําใย ตอบแบบสํารวจแล�ว

14 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว พรรณภา บัวศักด์ิ ตอบแบบสํารวจแล�ว

15 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว พลอยมณี อุ,นเวียง ตอบแบบสํารวจแล�ว

16 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว พิลาวัลย อินทรบุตร ตอบแบบสํารวจแล�ว

17 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว มาลัยทอง เข็มทอง ตอบแบบสํารวจแล�ว

18 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว ยศวดี สงวนนาม ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

19 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว รัชนี ทองสร�อย ตอบแบบสํารวจแล�ว

20 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว วนิดา เกิดศักด์ิ ตอบแบบสํารวจแล�ว

21 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว วิภารัตน โยธี ตอบแบบสํารวจแล�ว

22 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นาย วีรพงษ บุตรพรม ตอบแบบสํารวจแล�ว

23 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว อดิภา จันทรพรม ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

24 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว อภิญญดา ธะโพนชัย ตอบแบบสํารวจแล�ว

25 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นาย อมรศักด์ิ สองเปPง ตอบแบบสํารวจแล�ว

26 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นาย อิศรายุทธ ทองปFQน ตอบแบบสํารวจแล�ว26 ว.5816 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นาย อิศรายุทธ ทองปFQน ตอบแบบสํารวจแล�ว

27 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นาย กรกิจ ศรีเมือง ตอบแบบสํารวจแล�ว
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28 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว เกศรินทรา พันพาห ตอบแบบสํารวจแล�ว

29 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว จิรนันท อุณาสิงห ตอบแบบสํารวจแล�ว

30 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว เจนจิรา ภูมิคอนสาร ตอบแบบสํารวจแล�ว

31 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว ฉัตทริกา โกพลรัตน ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

32 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นาย ณัฐวุฒิ พลบูรณ ตอบแบบสํารวจแล�ว

33 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว ดลดา ศรีพลภา ตอบแบบสํารวจแล�ว

34 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว ดารุณี ศรีสม ตอบแบบสํารวจแล�ว

35 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว ทารินันท พุทธมาตย ตอบแบบสํารวจแล�ว

36 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว ทิวารัตน จาริอุทิศ ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

37 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นาย ธวัชชัย คํามี ตอบแบบสํารวจแล�ว

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ
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37 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นาย ธวัชชัย คํามี ตอบแบบสํารวจแล�ว

38 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว นริตรา อินทจักร ตอบแบบสํารวจแล�ว

39 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว นันทนัช สมิงชัย ตอบแบบสํารวจแล�ว

40 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว น้ําเพชร มีชัย ตอบแบบสํารวจแล�ว

41 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว ป	ยะฉัตร พลบูรณ ตอบแบบสํารวจแล�ว

42 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว พรลักษณ สุขมาก ตอบแบบสํารวจแล�ว

43 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว พัชธิดา รุ,งแจ�ง ตอบแบบสํารวจแล�ว

44 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว เพชรมณี ชํานาญ ตอบแบบสํารวจแล�ว

45 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว ลลิษา หงษาวงค ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

46 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว วรัญญา อ�อมนอก ตอบแบบสํารวจแล�ว

47 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว วราภรณ แพงน�อย ตอบแบบสํารวจแล�ว

48 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นาย วิขสิทธิ์ แก,นพิมพ ตอบแบบสํารวจแล�ว

49 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว วีรวรรณ คําแก�ว ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

50 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว ศรัญญา โยธาธรรม ตอบแบบสํารวจแล�ว

51 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว สินาพร นามพรม ตอบแบบสํารวจแล�ว

52 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว สุปริญญา คําผลึก ตอบแบบสํารวจแล�ว

53 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว หนึ่งฤทัย แก�ววงษา ตอบแบบสํารวจแล�ว53 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว หนึ่งฤทัย แก�ววงษา ตอบแบบสํารวจแล�ว

54 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นาย อธิวัฒน โพธิ์พัฒน ตอบแบบสํารวจแล�ว
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55 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว อภิญญา โพธิ์ชา ตอบแบบสํารวจแล�ว

56 ว.5817 วิทยาศาสตรสิ่งแวดล�อม นางสาว อรอุมา แก�วดู ตอบแบบสํารวจแล�ว

บัณฑิตท่ียังไม�ตอบแบบสํารวจ  จํานวน 8 คน (14.29%)

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ
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บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  จํานวน 56 คน  (100%)

บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ  จํานวน 48 คน (85.71%)
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1 ว.5401 สาธารณสุขศาสตร นางสาว ทิพาพร ซ่ือสัตย ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

2 ว.5701 สาธารณสุขศาสตร นางสาว ประภัสนันท ประทุม ตอบแบบสํารวจแล�ว

3 ว.5701 สาธารณสุขศาสตร นางสาว สิริภร สัพโส ตอบแบบสํารวจแล�ว

4 ว.5702 สาธารณสุขศาสตร นางสาว นภัสวรรณ ฉลูทอง ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

5 ว.5703 สาธารณสุขศาสตร นางสาว ปนิดา ทนุราช ตอบแบบสํารวจแล�ว

6 ว.5703 สาธารณสุขศาสตร นางสาว พรวลัย รอดไธสง ตอบแบบสํารวจแล�ว

7 ว.5703 สาธารณสุขศาสตร นางสาว อมรรัตน วัฒนาเดชานุกุล ตอบแบบสํารวจแล�ว

8 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว กนกวรรณ พันธุยา ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

9 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว กัญญา แก�วนาคูณ ตอบแบบสํารวจแล�ว

10 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นาย กิตติกรณ นามกอง ตอบแบบสํารวจแล�ว

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ
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10 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นาย กิตติกรณ นามกอง ตอบแบบสํารวจแล�ว

11 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว กุลธิดา นรมาตย ตอบแบบสํารวจแล�ว

12 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว จิตษฎา อุทธบูรณ ตอบแบบสํารวจแล�ว

13 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นาย เฉลิมศิริ สุขศร ตอบแบบสํารวจแล�ว

14 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นาย ธนกฤษต ภูเด,นผา ตอบแบบสํารวจแล�ว

15 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นาย ธิติสรรค นักคําพันธ ตอบแบบสํารวจแล�ว

16 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว นฤมล ธัญญารักษ ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

17 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว น้ําฝน สิงหคําปJอง ตอบแบบสํารวจแล�ว

18 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นาย ปณชัย สงมา ตอบแบบสํารวจแล�ว

19 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว ปริญดา ทาปJอง ตอบแบบสํารวจแล�ว

20 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว พนิตนันท บัวทิน ตอบแบบสํารวจแล�ว

21 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว พัชรา สีแก�ว ตอบแบบสํารวจแล�ว

22 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นาย ภาณุวัฒน เชื้อบุญมี ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

23 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นาย รชฏ ปFญญานะ ตอบแบบสํารวจแล�ว

24 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว รัตนศิรินทร โล,เส็ง ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

25 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว รุ,งทิพย จําปานิล ตอบแบบสํารวจแล�ว

26 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว วรัญญา กุญชรน�อย ตอบแบบสํารวจแล�ว26 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว วรัญญา กุญชรน�อย ตอบแบบสํารวจแล�ว

27 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว วิภาพร บุญแสงศรี ตอบแบบสํารวจแล�ว

28 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว ศรัญยา สุขนิรันดร ตอบแบบสํารวจแล�ว
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29 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว สาธิกา จันทะพินิจ ตอบแบบสํารวจแล�ว

30 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว สุกัญญา ณ หนองคาย ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

31 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นาย สุริยกานต พานปRอ ตอบแบบสํารวจแล�ว

32 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว เสาวรส ทาโสม ตอบแบบสํารวจแล�ว

33 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว อภิชญา ใจตาง ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

34 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว อรทิพย ซุยทะเสน ตอบแบบสํารวจแล�ว

35 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว อังคนา เหล,าโนนเขวา ตอบแบบสํารวจแล�ว

36 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว อาริสา ปJานภูมิ ตอบแบบสํารวจแล�ว

37 ว.5801 สาธารณสุขศาสตร นางสาว อินทุอร นิลบรรพต ตอบแบบสํารวจแล�ว

38 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว กมลวรรณ เลิศสงคราม ยังไม,ตอบแบบสํารวจ
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ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

38 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว กมลวรรณ เลิศสงคราม ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

39 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว กัลยรัตน ก่ิงแก�ว ตอบแบบสํารวจแล�ว

40 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นาย กิตติพงษ แสนสกุล ตอบแบบสํารวจแล�ว

41 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว เกษรินทร สาโสก ตอบแบบสํารวจแล�ว

42 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นาย ชนะชัย อามาตยมนตรี ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

43 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว ฐิตินันท บัวม่ิง ตอบแบบสํารวจแล�ว

44 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว ดวงนภา ไชยเพ็งจันทร ตอบแบบสํารวจแล�ว

45 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว ธิราพร กองกะมุด ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

46 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว นฤมล อดทนการ ตอบแบบสํารวจแล�ว

47 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว นิตยา ศรีเมือง ตอบแบบสํารวจแล�ว

48 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว เบญจวรรณ ชินจักร ตอบแบบสํารวจแล�ว

49 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว ปราณี โพธิ์แก�ว ตอบแบบสํารวจแล�ว

50 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว ปรียนันท แจ,มเจริญ ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

51 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว พรนภา สกลหล�า ตอบแบบสํารวจแล�ว

52 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว พันธเครือ ขอนยาง ตอบแบบสํารวจแล�ว

53 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว รัตนธิกุล ลีคะ ตอบแบบสํารวจแล�ว

54 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว ริสา ทูลริสา ตอบแบบสํารวจแล�ว54 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว ริสา ทูลริสา ตอบแบบสํารวจแล�ว

55 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว วรดา กรมทอง ตอบแบบสํารวจแล�ว

56 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นาย วิทวัฒน โพธิ์ศรี ตอบแบบสํารวจแล�ว



ท่ี หมู�เรียน สาขา คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ผลตอบแบบสํารวจ

57 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว วิภาลักษณ ประเสริฐศรี ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

58 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว ศิราณี สินเพ็ง ตอบแบบสํารวจแล�ว

59 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว สิริวิภารัตน เปานิล ตอบแบบสํารวจแล�ว

60 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว สุกานดา อินทรา ตอบแบบสํารวจแล�ว

61 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว สุนิสา โคตรนายูง ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

62 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว สุวภัทร หารโสภา ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

63 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว อภิญญา นากแก�ว ตอบแบบสํารวจแล�ว

64 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว อมรรัตน ไชยธรรม ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

65 ว.5802 สาธารณสุขศาสตร นางสาว อรยา สายสุข ตอบแบบสํารวจแล�ว

66 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว กัลยา ท�าวพา ตอบแบบสํารวจแล�ว

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร. คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สําเร็จการศึกษา ป(การศึกษา 2561

66 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว กัลยา ท�าวพา ตอบแบบสํารวจแล�ว

67 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นาย กิตประภัทร สาลาสุตา ตอบแบบสํารวจแล�ว

68 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว ขนิษฐา ไทยคํานาม ตอบแบบสํารวจแล�ว

69 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว ชวอร มหาหิงส ตอบแบบสํารวจแล�ว

70 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นาย ทิวากร พิลากุล ตอบแบบสํารวจแล�ว

71 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว เบญญา คําโคตรสูง ตอบแบบสํารวจแล�ว

72 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว ปภัสรา เพ็ญธา ตอบแบบสํารวจแล�ว

73 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว ปรารถนา ผางสี ตอบแบบสํารวจแล�ว

74 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว ปานตะวัน จําปา ตอบแบบสํารวจแล�ว

75 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว ผกาพักตร ดีเลิศ ตอบแบบสํารวจแล�ว

76 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว พรรษา ผ,องผาย ตอบแบบสํารวจแล�ว

77 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว พิภาภรณ สุทธิแสน ตอบแบบสํารวจแล�ว

78 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว โยทกา นามภักดี ตอบแบบสํารวจแล�ว

79 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว รัตนาภรณ จันทะแพง ตอบแบบสํารวจแล�ว

80 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว รุ,งทิพย แก�วอุ,น ตอบแบบสํารวจแล�ว

81 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว วรรณวิสาข คําเกตุ ตอบแบบสํารวจแล�ว

82 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว วิภาพร แก�วเวียงจันทร ตอบแบบสํารวจแล�ว82 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว วิภาพร แก�วเวียงจันทร ตอบแบบสํารวจแล�ว

83 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว ศิริลักษณ มนตขลัง ตอบแบบสํารวจแล�ว

84 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว สโรชา วิสัย ตอบแบบสํารวจแล�ว
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85 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว สุพัตรา โพธิ์เพชรเล็บ ตอบแบบสํารวจแล�ว

86 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว เสาวภา เหมือดไธสง ตอบแบบสํารวจแล�ว

87 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว อภิญญา ผันผ,อน ตอบแบบสํารวจแล�ว

88 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว อรญา อาษารินทร ตอบแบบสํารวจแล�ว

89 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว อรวรรณ สนิทญาติ ตอบแบบสํารวจแล�ว

90 ว.5803 สาธารณสุขศาสตร นางสาว อารีรัตน เปสี ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

บัณฑิตท่ียังไม�ตอบแบบสํารวจ  จํานวน 17 คน (18.89%)

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ
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บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  จํานวน 90 คน  (100%)

บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ  จํานวน 73 คน (81.11%)

บัณฑิตท่ียังไม�ตอบแบบสํารวจ  จํานวน 17 คน (18.89%)
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1 กศ.ว.5701ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ทัศวรรณ แสนศรี ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

2 กศ.ว.5701ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ปริศนา นาน�อย ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

3 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว จันทรญา จันทภา ตอบแบบสํารวจแล�ว

4 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว จุฑามาศ แก�วอุดร ตอบแบบสํารวจแล�ว

5 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นาย เฉลิมพล หนูยอด ตอบแบบสํารวจแล�ว

6 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นาย ชนะชัย ภูทองบ,อ ตอบแบบสํารวจแล�ว

7 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ชมพูนุชนาถ ยอดดี ตอบแบบสํารวจแล�ว

8 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ชไมพร เอ่ียมสระศรี ตอบแบบสํารวจแล�ว

9 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ณัฐสุดา วงษเสน ตอบแบบสํารวจแล�ว

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ
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9 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ณัฐสุดา วงษเสน ตอบแบบสํารวจแล�ว

10 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ดุษฎี ลากุล ตอบแบบสํารวจแล�ว

11 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ทิวาพร ทินวัน ตอบแบบสํารวจแล�ว

12 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ธนัญญา แพงบ�ง ตอบแบบสํารวจแล�ว

13 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นาย นันทิวัฒน ปอศิริ ตอบแบบสํารวจแล�ว

14 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว บุปผา มนทนม ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

15 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว บุศรินทร วิเศษศรี ตอบแบบสํารวจแล�ว

16 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ปทุมวรรณ หม่ืนศรีพรม ตอบแบบสํารวจแล�ว

17 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ประวิณา หงษาวงค ตอบแบบสํารวจแล�ว

18 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ปรานี สารคร ตอบแบบสํารวจแล�ว

19 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว พริษฐศรา จันทรประเสริฐ ตอบแบบสํารวจแล�ว

20 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ป	ยนุช ผิวรัตน ตอบแบบสํารวจแล�ว

21 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นาย พิมพปFทมา พิมพสิงห ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

22 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว แพรวดาว มอม ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

23 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ภัทรนันท เชษฐพสุธาดล ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

24 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นาย มงคล ภูมิวงค ตอบแบบสํารวจแล�ว

25 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว รัชดาภรณ พรชัย ตอบแบบสํารวจแล�ว25 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว รัชดาภรณ พรชัย ตอบแบบสํารวจแล�ว

26 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว รัตนาวดี อยู,เย็น ตอบแบบสํารวจแล�ว

27 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว รุ,งทิวา ซ่ือจริง ยังไม,ตอบแบบสํารวจ
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28 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว วริศรา น�อยสุข ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

29 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว สิริยาภรณ นาคดวงเกษมศรี ตอบแบบสํารวจแล�ว

30 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว สุพร ปุJงโพธิ์ ตอบแบบสํารวจแล�ว

31 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นาง สุรัตน นิโกลิน ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

32 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นาย อภิชัย จวบรัมย ตอบแบบสํารวจแล�ว

33 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว อําภา มากึ ตอบแบบสํารวจแล�ว

34 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว เอมอร ขอนกุล ตอบแบบสํารวจแล�ว

35 กศ.ว.5801ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว เอ้ือมพร คฤหัสด์ิ ตอบแบบสํารวจแล�ว

36 ว.5723ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว อภิญญา แก�วโพนเพ็ก ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ
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36 ว.5723ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว อภิญญา แก�วโพนเพ็ก ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

37 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว กนิษฐา วระโคตร ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

38 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว กรองกาญจน สมอคํา ตอบแบบสํารวจแล�ว

39 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว จันทรจิรา ศิริวิ ตอบแบบสํารวจแล�ว

40 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว เจนจิรา มะรัด ตอบแบบสํารวจแล�ว

41 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ชาลินี แก�วโสม ตอบแบบสํารวจแล�ว

42 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ชุติพร หวานนอก ตอบแบบสํารวจแล�ว

43 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ธิดารัตน กองเพชร ตอบแบบสํารวจแล�ว

44 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว นัฐชณา เจริญชัย ตอบแบบสํารวจแล�ว

45 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว นัยนา ศรีบุโฮม ตอบแบบสํารวจแล�ว

46 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว นิภาพร สุดเพราะ ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

47 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว นิรชา บุญลา ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

48 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว นิลนาถ เสโส ตอบแบบสํารวจแล�ว

49 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ปาราวตีร ศรีรักษาพล ตอบแบบสํารวจแล�ว

50 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ป	ยะลักษณ สิมลาโคตร ตอบแบบสํารวจแล�ว

51 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว เปรมฤทัย ซาโต� ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

52 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ประภาพร ราชบัวน�อย ตอบแบบสํารวจแล�ว52 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ประภาพร ราชบัวน�อย ตอบแบบสํารวจแล�ว

53 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว พรนภา มาอาษา ตอบแบบสํารวจแล�ว

54 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นาย พรภิรมย มูลตรี ตอบแบบสํารวจแล�ว
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55 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นาย พัชรพงษ พันธเธียร ตอบแบบสํารวจแล�ว

56 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ภรสุดา ศรีนาง ตอบแบบสํารวจแล�ว

57 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว มะลิวัลย บุญไตร ตอบแบบสํารวจแล�ว

58 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ยุพาพร ขุนนอก ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

59 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นาย วรุตม ชิลนาค ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

60 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว วัชราภรณ คําพรมมา ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

61 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว ศศิกร กาฬพันธ ตอบแบบสํารวจแล�ว

62 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว สาวิตรี บ,อคํา ตอบแบบสํารวจแล�ว

63 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว สุกัญญา เจริญอินทร ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร. คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี

ศูนย.การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก�น
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ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

63 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว สุกัญญา เจริญอินทร ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

64 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว สุทธิดา จรูญชาติ ตอบแบบสํารวจแล�ว

65 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว สุธาวัลย ตีกา ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

66 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว สุปราณี กองศรี ตอบแบบสํารวจแล�ว

67 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นาย สุวณัฐ สาระพัด ตอบแบบสํารวจแล�ว

68 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว เสาวรีย สอนบุญทอง ตอบแบบสํารวจแล�ว

69 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว อภิญญา จันทรักษ ตอบแบบสํารวจแล�ว

70 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว อรัญญา คําระกาย ตอบแบบสํารวจแล�ว

71 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว อรัญญา เนตรแสงสี ตอบแบบสํารวจแล�ว

72 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว อัฉราภรณ อ,อนละมุล ตอบแบบสํารวจแล�ว

73 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว อัญชลี พิมเขตร ตอบแบบสํารวจแล�ว

74 ว.5822ข สาธารณสุขศาสตร นางสาว สุภารัตน เคนบู ตอบแบบสํารวจแล�ว

บัณฑิตท่ียังไม�ตอบแบบสํารวจ  จํานวน 19 คน (25.68%)

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  จํานวน 74 คน  (100%)

บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ  จํานวน 55 คน (74.32%)
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1 ว.5719 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ชิษณุชา เวียงวิเศษ ตอบแบบสํารวจแล�ว

2 ว.5719 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ทนงศักด์ิ ยศสุ ตอบแบบสํารวจแล�ว

3 ว.5719 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ธนกฤต ทาแหยม ตอบแบบสํารวจแล�ว

4 ว.5719 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นางสาว ปาลิสา กุหลาบ ตอบแบบสํารวจแล�ว

5 ว.5719 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย วิษณุ ผิวเพ็ชร ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

6 ว.5719 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย พงศกร นารินทร ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

7 ว.5719 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ณัฐพล สีดาว ตอบแบบสํารวจแล�ว

8 ว.5720 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย กิตติคุณ คุณาจันทร ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

9 ว.5720 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ชินวัตร ใจภักด์ิ ตอบแบบสํารวจแล�ว

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร.การกีฬาและการออกกําลังกาย
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9 ว.5720 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ชินวัตร ใจภักด์ิ ตอบแบบสํารวจแล�ว

10 ว.5720 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นางสาว ทับทิม คําแก�ว ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

11 ว.5720 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ภาณุเมศ วระวงษ ตอบแบบสํารวจแล�ว

12 ว.5720 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ณัฐพล พูลผ,าน ตอบแบบสํารวจแล�ว

13 ว.5720 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ยุทธิชัย พรมดี ตอบแบบสํารวจแล�ว

14 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย กิติศักด์ิ นารีจันทร ตอบแบบสํารวจแล�ว

15 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นางสาว จารุวรรณ อุดม ตอบแบบสํารวจแล�ว

16 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นางสาว จิราวรรณ เต็มสัตย ตอบแบบสํารวจแล�ว

17 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นางสาว เจนจิรา โลมจันทร ตอบแบบสํารวจแล�ว

18 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ชาญชัย เสริมทรง ตอบแบบสํารวจแล�ว

19 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ชาญวิทย พลซา ตอบแบบสํารวจแล�ว

20 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ทศพร ติโลกวิชัย ตอบแบบสํารวจแล�ว

21 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย เทพพิทักษ ภูมิเพ็ง ตอบแบบสํารวจแล�ว

22 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ธนาดล คําบอนพิทักษ ตอบแบบสํารวจแล�ว

23 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย นัฐพงษ ด,วนใหญ, ตอบแบบสํารวจแล�ว

24 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย นันทวัฒน ฮาดนิล ตอบแบบสํารวจแล�ว

25 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ประกาศิต หารคําแพง ตอบแบบสํารวจแล�ว25 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ประกาศิต หารคําแพง ตอบแบบสํารวจแล�ว

26 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ป	ยวิทย ศรีเชียงสา ตอบแบบสํารวจแล�ว

27 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย พงศธร ยศปFญญา ตอบแบบสํารวจแล�ว
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28 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย พัฒนากร หม่ืนเจริญ ตอบแบบสํารวจแล�ว

29 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย รังสรรค เคนกุดรัง ตอบแบบสํารวจแล�ว

30 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย วัชรินทร เสนศักด์ิ ตอบแบบสํารวจแล�ว

31 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นางสาว วิลาสิณี เถาวัลย ตอบแบบสํารวจแล�ว

32 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย วุฒิชัย ศรีไพร ตอบแบบสํารวจแล�ว

33 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย สิทธิชัย โสมา ตอบแบบสํารวจแล�ว

34 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย อัศวิน ยศพิมพา ตอบแบบสํารวจแล�ว

35 ว.5819 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย เอกอนิล โสประดิษฐ ตอบแบบสํารวจแล�ว

36 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย กฤฐพล ศรียาขํา ตอบแบบสํารวจแล�ว

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร.การกีฬาและการออกกําลังกาย
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36 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย กฤฐพล ศรียาขํา ตอบแบบสํารวจแล�ว

37 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย เกียรติศักด์ิ บุตรสิมมา ตอบแบบสํารวจแล�ว

38 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย จักรกฤษณ บํารุงภักดี ตอบแบบสํารวจแล�ว

39 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ชาคริต จันสนิท ตอบแบบสํารวจแล�ว

40 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ชาญวิทย แก�วเมืองกลาง ตอบแบบสํารวจแล�ว

41 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นางสาว ณัฐฐินันท ราชบัวศรี ตอบแบบสํารวจแล�ว

42 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นางสาว ทอฝFน ปJองคํารส ตอบแบบสํารวจแล�ว

43 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ธวัชชัย พอคํ้า ตอบแบบสํารวจแล�ว

44 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย นราสิทธิ์ แสนพันธศิริ ยังไม,ตอบแบบสํารวจ

45 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย นันทวัฒน กาเต่ือย ตอบแบบสํารวจแล�ว

46 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย นิรันดร ผุยราช ตอบแบบสํารวจแล�ว

47 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ปFญญา มาลาเพชร ตอบแบบสํารวจแล�ว

48 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ป	ยพงษ วงษกล�า ตอบแบบสํารวจแล�ว

49 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย พงคศิริ ประสานเชื้อ ตอบแบบสํารวจแล�ว

50 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ภูตะวัน ยาผา ตอบแบบสํารวจแล�ว

51 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย มงคล รอดจูม ตอบแบบสํารวจแล�ว

52 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ลือชา ดวงละเลิศ ตอบแบบสํารวจแล�ว52 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ลือชา ดวงละเลิศ ตอบแบบสํารวจแล�ว

53 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย วรเชษฐ ศรีบุรินทร ตอบแบบสํารวจแล�ว

54 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย วัชระ จันทะหาร ตอบแบบสํารวจแล�ว
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55 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย วัชระ ศรีพรม ตอบแบบสํารวจแล�ว

56 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย วิชิตชัย สิงหสถิตย ตอบแบบสํารวจแล�ว

57 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย วุฒิชัย พุทธมาตร ตอบแบบสํารวจแล�ว

58 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย ศราวุธ เจริญสุข ตอบแบบสํารวจแล�ว

59 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นางสาว สุพัตรา บุดสามาลี ตอบแบบสํารวจแล�ว

60 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย สุรเสกข จันป	ตุ ตอบแบบสํารวจแล�ว

61 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย อภิสิทธิ์ แสงนาค ตอบแบบสํารวจแล�ว

62 ว.5820 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย นาย อัครเดช กุดตุ�ม ตอบแบบสํารวจแล�ว

สาขาวิชาวิทยาศาสตร.การกีฬาและการออกกําลังกาย

คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สําเร็จการศึกษา ป(การศึกษา 2561

ข�อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

บัณฑิตท่ียังไม�ตอบแบบสํารวจ  จํานวน 5 คน (8.06%)

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  จํานวน 62 คน  (100%)

บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ  จํานวน 57 คน (91.94%)


