
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 5400312601   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 54003126001 นายจักรกริช ลีสีสุข สำเร็จการศึกษา
2 54003126002 นายจุติรณตน์ จุติ
3 54003126003 นางสาวณิชกุล สาขา สำเร็จการศึกษา
4 54003126004 นายธราดล แสงขำ สำเร็จการศึกษา
5 54003126005 นายภูริวัชร์ มงคลศิริภาคย์ สำเร็จการศึกษา
6 54003126006 นายพฤษภ ชอบสวน สำเร็จการศึกษา
7 54003126007 นางสาวระพีพรรณ อุดหนุน สำเร็จการศึกษา
8 54003126008 นางสาวศิริขวัญ ชูสลับ สำเร็จการศึกษา
9 54003126009 นางสาวศิรินุช แซ่ตั๊น สำเร็จการศึกษา
10 54003126010 นางสาวสุภาภรณ์ มงคลเจริญสุข สำเร็จการศึกษา
11 54003126012 นายอภิลาภ นามลาด สำเร็จการศึกษา
12 54003126013 นางสาวจินตนา ทศนักข์ สำเร็จการศึกษา
13 54003126014 นางสาวจุฑามาศ แสงสุข สำเร็จการศึกษา
14 54003126015 นางสาวชุลี แซ่บุ๊น สำเร็จการศึกษา
15 54003126017 นายนรสิงห์ งามเพลินศิลป์ สำเร็จการศึกษา
16 54003126018 นางสาวพัชรี สามัคคี สำเร็จการศึกษา
17 54003126019 นางสาวสันธิลา คนชม สำเร็จการศึกษา
18 54003126020 นางสาวสุภาวดี ล่องคลอง สำเร็จการศึกษา
19 54003126021 นางสาวสุวิมล บัวหลาย สำเร็จการศึกษา
20 54003126022 นางสาวอทิตยา เสนเชื้อ
21 54003126023 นางสาวอริสา กลิ่นสาท สำเร็จการศึกษา
22 54003126027 นายนุกูล สมบูรณ์พงศ์ สำเร็จการศึกษา
23 54003126028 นางสาวนุชนาฏ ป้องทองสกุล สำเร็จการศึกษา
24 54003126029 นายพนัส วงค์ปัญญา สำเร็จการศึกษา
25 54003126031 นางสาวพัชร์สิตา อริยฐานมานนท์ สำเร็จการศึกษา
26 54003126033 นางสาวละมัย ใยทา สำเร็จการศึกษา
27 54003126034 นางสาวศุภานัน ทองพราว สำเร็จการศึกษา
28 54003126035 นางสาวสโรบล พุ่มมาลี สำเร็จการศึกษา
29 54003126036 นางสาวสุทธิรัตน์ โพธิ์เกิด
30 54003126038 นางสาวภิพัชร์อร หันยี่ไล้ สำเร็จการศึกษา
31 54003126043 นางสาวนิชานันท์ ธิติโรจนกุล สำเร็จการศึกษา
32 54003126044 นายปรัชญา อัมพวา
33 54003126046 นางสาววารุณี งามเกษม
34 54003126047 นางสาวศิริขวัญ ดาวงษ์ 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 54

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 23:53 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 5400312601   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

35 54003126048 นางสาวศิรินทร์ประภา เข้มแข็งบุญ สำเร็จการศึกษา
36 54003126050 นางสาวจุฬารัตน์ เพียรงาน สำเร็จการศึกษา
37 54003126051 นายกฤษณะ จันทร์ดี สำเร็จการศึกษา
38 54003126053 นางสาวเทพารักษ์ วงวาท สำเร็จการศึกษา
39 54003126054 นางสาวเพชรนาถ ผลจันทร์ สำเร็จการศึกษา
40 54003126056 นางสาวสมใจ บุญเรือง สำเร็จการศึกษา
41 54003126057 นายสมรักษ์ มลใสกุล สำเร็จการศึกษา
42 54003126058 นางสาวกนกพร โหงวเกิด สำเร็จการศึกษา
43 54003126059 นายกล้าณรงค์ วงษสายะ
44 54003126060 นางสาวกิ่งกาญจน์ เปสาโก สำเร็จการศึกษา
45 54003126061 นายจักรกฤต เขียวเจริญ สำเร็จการศึกษา
46 54003126062 นางสาวชลลดา พงศ์พุทธิไพบูลย์ สำเร็จการศึกษา
47 54003126063 นายณัฐพงษ์ ม่วงงาม สำเร็จการศึกษา
48 54003126064 นายทวีศักดิ์ สิงห์สราญรมย์ สำเร็จการศึกษา
49 54003126065 นายปฏิพล กันประดับ สำเร็จการศึกษา
50 54003126067 นายรุ่งเรือง กิจสถิตย์สกล สำเร็จการศึกษา
51 54003126068 นายศราวุธ บุญศรัทธา สำเร็จการศึกษา
52 54003126198 นายณัฐวัฒน์ อุดง สำเร็จการศึกษา
53 54003171291 นายณัฐพล ยุติกิจ สำเร็จการศึกษา
54 54003263009 นายนฤดล ศรชัย 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 54

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 23:53 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/2


