
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 5300312602   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 53003126053 นางสาวมะลิวัลย์ บุญศรี สำเร็จการศึกษา
2 53003126054 นางสาวเมธิรา สุวอ สำเร็จการศึกษา
3 53003126055 นายกรวิชญ์ วิภารัตน์
4 53003126056 นางสาววรรณา จันทร์น้ำทรัพย์ สำเร็จการศึกษา
5 53003126058 นางสาววริสา สุราวงค์ สำเร็จการศึกษา
6 53003126059 นางสาวสาริณี น้อยนาค สำเร็จการศึกษา
7 53003126060 นายสิทธิโชค ทิพย์สมบัติ สำเร็จการศึกษา
8 53003126061 นางสาวสิริจันทร์ สิริปัณฑารีย์สกุล สำเร็จการศึกษา
9 53003126062 นางสาวสุพัชชา เพียสุด สำเร็จการศึกษา
10 53003126063 นางสาวรัชนก อรุณเจริญ สำเร็จการศึกษา
11 53003126064 นางสาวนันทิกา อินทร์เปือย สำเร็จการศึกษา
12 53003126066 นางสาวขวัญชนก ยะก๊บ สำเร็จการศึกษา
13 53003126068 นางสาวจารุวรรณ นพเกตุ สำเร็จการศึกษา
14 53003126069 นายกรกช วิไลวงษ์ สำเร็จการศึกษา
15 53003126070 นายแทนพงษ์ โกมลแมน สำเร็จการศึกษา
16 53003126072 นางสาวนิศรา ยาประกัลป์ สำเร็จการศึกษา
17 53003126073 นายปฏิพัทธิ์ เจริญวัย สำเร็จการศึกษา
18 53003126075 นางสาวกรณิศ เกาะเค็ด สำเร็จการศึกษา
19 53003126078 นางสาวพิชญา หอระตะ สำเร็จการศึกษา
20 53003126080 นางสาววัชรีวรรณ จันทอง สำเร็จการศึกษา
21 53003126082 นายศรัญยู แย้มจันทร์
22 53003126083 นายศรัณยพงศ์ ปถมอำพนธ์ สำเร็จการศึกษา
23 53003126084 นางสาวศิริวัลย์ พักน้อย สำเร็จการศึกษา
24 53003126085 นายสมศักดิ์ พันธ์ศรี สำเร็จการศึกษา
25 53003126086 นายสรวิศ เจริญศักดิ์
26 53003126087 นายสัตยา สุขมาก สำเร็จการศึกษา
27 53003126089 นายสิทธิพร ชัยนอก สำเร็จการศึกษา
28 53003126091 นางสาวจันทร์ศิลา สีเมฆนอก สำเร็จการศึกษา
29 53003126092 นางสาวนริศรา นภาโชติ สำเร็จการศึกษา
30 53003126093 นางสาวนิชาภัทร จันทร์ตรี สำเร็จการศึกษา
31 53003126094 นางสาวสุนารี อารีย์ สำเร็จการศึกษา
32 53003126097 นายวรพจน์ สัมปันณา สำเร็จการศึกษา
33 53003126098 นายวัชระ ด่านกุลชร
34 53003126099 นางสาวศิรินาถ เพ็งกระโทก

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 39

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

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รหัสวิชา ......................................... ชื่อวิชา ................................................................................................................ หน่วยกิต ....... (................)
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ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 53003126101 นายธวัชชัย บุญจ้อย สำเร็จการศึกษา
36 53003126102 นายธนกร อิ่มใจ สำเร็จการศึกษา
37 53003126103 นางสาวศิรินญา วาทินบุตร
38 53003498092 นางสาวศรุดา ใจหาญ สำเร็จการศึกษา
39 53003498109 นางสาวชมพู่ แมนผดุง สำเร็จการศึกษา

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 39

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

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

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

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

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

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

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