
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 5300312601   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รหัสวิชา ......................................... ชื่อวิชา ................................................................................................................ หน่วยกิต ....... (................)

กลุ่มวิชา ............................................................................. ผู้สอน ................................................................................................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 53003126001 นางสาวชฎาพร จิตบุญชื่น สำเร็จการศึกษา
2 53003126002 นางสาวชิติมา คงปั้น สำเร็จการศึกษา
3 53003126003 นางสาวพรรณนิภา สมาวงศ์ สำเร็จการศึกษา
4 53003126004 นางสาวพัชรภา มาลา
5 53003126005 นางสาวพิมพ์ประภา วันนุวาส สำเร็จการศึกษา
6 53003126006 นายพิสิทธิ์ สถิตมั่น สำเร็จการศึกษา
7 53003126007 นายวสันต์ อุส่าห์ค้า สำเร็จการศึกษา
8 53003126008 นายวีระ หงษ์ทวี
9 53003126009 นางสาวศิริรัตน์ หาญเหี้ยม สำเร็จการศึกษา
10 53003126010 นางสาวขวัญฤทัย ศรีสม
11 53003126011 นางสาวจิระภา ละบุญเรือง
12 53003126012 นางสาวรัชนก อรุณเจริญ
13 53003126013 นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมเหลือง
14 53003126014 นางสาวสุรัตนา เกตุเพ็ชร สำเร็จการศึกษา
15 53003126015 นายณัฐพล เขาอำไพ
16 53003126016 นางสาวกนกอร สุวรรณ
17 53003126017 นางสาวกมลชนก ทองเงิน
18 53003126018 นายคเณศร ช่างกลึง สำเร็จการศึกษา
19 53003126019 นายจักรกริช ศรีใจ
20 53003126020 นายจักรพงษ์ อินทรักษ์ สำเร็จการศึกษา
21 53003126021 นายไชยโย สอนดี สำเร็จการศึกษา
22 53003126022 นายณัฐวัชร วีระพงษ์ สำเร็จการศึกษา
23 53003126023 นางสาวภคินี สุริวงษ์
24 53003126024 นางสาวรจรินทร์ ร่มโพธิ์ สำเร็จการศึกษา
25 53003126025 นายฤทธิไกร แสงจันทร์ สำเร็จการศึกษา
26 53003126026 นายวิทยา เงินสา สำเร็จการศึกษา
27 53003126027 นายศรัณย์ กงแก้ว
28 53003126028 นางสาวศศิวิมล ศรีจันทร์ สำเร็จการศึกษา
29 53003126029 นางสาวจุฑาทิพย์ มาจิตร
30 53003126030 นายฉัตรชัย แสนกรุง สำเร็จการศึกษา
31 53003126031 นายพงศ์สิริ โชติมงคล
32 53003126032 นางสาววรัญญา ชนะภัย
33 53003126033 นางสาวศิริวัลย์ พักน้อย
34 53003126034 นายสุทธิพงษ์ ศรีมาศ

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 49

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 23:54 น.

ลงชื่อ................................................. อาจารย์ผู้สอน

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. ประธานสาขาวิชา /
                                                                                                                                                                     ผู้ประสานงานรายวิชา

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. คณบดี/รองคณบดี

.........../................../.............
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35 53003126035 นางสาวสุภาพร ดำหมัด สำเร็จการศึกษา
36 53003126036 นางสาวอรนุช และเล็ก สำเร็จการศึกษา
37 53003126037 นายอัครกิจ วงศ์ทอง สำเร็จการศึกษา
38 53003126038 นายอุดมรัตน์ เชิดไทย สำเร็จการศึกษา
39 53003126040 นางสาวสุดา แก่นทองจันทร์
40 53003126041 นางสาวอนันตญา ชาวด่าน สำเร็จการศึกษา
41 53003126042 นางสาวสมฤทัย น้อยสว่าง
42 53003126043 นางสาวเกศกนก พวงพันธ์ สำเร็จการศึกษา
43 53003126044 นายณัฐฐินันท์ จินาพันธุ์ สำเร็จการศึกษา
44 53003126045 นางสาวนภัสสร สกุลพอง
45 53003126046 นางสาวนัทธมน นักเสียง สำเร็จการศึกษา
46 53003126047 นายบุรินทร์ ปราศรัย
47 53003126048 นายปกรณ์ พรไพบูลย์วงศา สำเร็จการศึกษา
48 53003126049 นางสาวปริศนา อ่อนสองห้อง สำเร็จการศึกษา
49 53003126050 นางสาวปารวี แก้วศรี
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