
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 5400312602   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 54003126026 นางสาวน้ำฝน วงษ์เส สำเร็จการศึกษา
2 54003126069 นางสาวสุดอนงค์ แก้วสุข
3 54003126071 นายธีระยุทธ โพธิ์ทอง สำเร็จการศึกษา
4 54003126072 นายนเรศ บานแย้ม
5 54003126073 นางสาวนิภาพร วันบุญ สำเร็จการศึกษา
6 54003126074 นายประสาน โกซิน สำเร็จการศึกษา
7 54003126075 นายวันเฉลิม ทองอ้น สำเร็จการศึกษา
8 54003126077 นางสาวศจี นิลประดับ
9 54003126078 นางสาวศรีสุดา อินไข
10 54003126079 นายสมเกียรติ ศิริเวช สำเร็จการศึกษา
11 54003126081 นางสาวกรองทอง เปียนวม สำเร็จการศึกษา
12 54003126082 นายจักรี เพ็ชรนิล สำเร็จการศึกษา
13 54003126084 นางสาวจิราพร สลามเต๊ะ สำเร็จการศึกษา
14 54003126085 นายชาญฤทธิ์ ภูคำ สำเร็จการศึกษา
15 54003126086 นางสาวฐิติพร เอมเปีย
16 54003126087 นายณัฐดนัย ภูแถวนา สำเร็จการศึกษา
17 54003126089 นายทนงศักดิ์ ชำนาญ สำเร็จการศึกษา
18 54003126090 นางสาวปวริสา โสทัน สำเร็จการศึกษา
19 54003126092 นายพลากร แจ้งมงคล สำเร็จการศึกษา
20 54003126093 นายวรพล ทองสะอาด สำเร็จการศึกษา
21 54003126094 นายวีรพจน์ เพชรคง
22 54003126096 นายศึกษา ภูหนองโอง สำเร็จการศึกษา
23 54003126097 นางสาวสงกรานต์ โรจน์โยธิน สำเร็จการศึกษา
24 54003126098 นายสันติสุข นิ่มอนงค์ สำเร็จการศึกษา
25 54003126099 นางสาวหทัยรัตน์ ทองระย้า สำเร็จการศึกษา
26 54003126100 นางสาวอมรรัตน์ กะกุลพิมพ์ สำเร็จการศึกษา
27 54003126101 นางสาวอาภาพร พลอยวิเลิศ
28 54003126102 นายกฤษณะ ผาสุข สำเร็จการศึกษา
29 54003126103 นายกสานติ์ มั่นจิตร สำเร็จการศึกษา
30 54003126104 นางสาวกัลยภัทร ประทุมมัง
31 54003126105 นายเกียรติกุล สุวรรณะ สำเร็จการศึกษา
32 54003126106 นายจตุพร ฉิมมาแก้ว สำเร็จการศึกษา
33 54003126107 นายจิรพงศ์ สุปะติ สำเร็จการศึกษา
34 54003126109 นายเฉลียง สุวรรณโสภา 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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35 54003126111 นายณัฐพล ณรงค์
36 54003126112 นายธนชัย ไชยมุสิก สำเร็จการศึกษา
37 54003126113 นายธีรวุฒิ สวนดี สำเร็จการศึกษา
38 54003126114 นางสาวปภาวรินทร์ เลิศสุข สำเร็จการศึกษา
39 54003126115 นายปรเมษฐ หนไธสง สำเร็จการศึกษา
40 54003126116 นายเผ่าพัฒน์ พงษ์วิเชียรโรจน์ สำเร็จการศึกษา
41 54003126117 นายมนตรี ถาวรชน สำเร็จการศึกษา
42 54003126118 นางสาวโรสมัยนี ห่วงพิมล สำเร็จการศึกษา
43 54003126119 นายวัฒนชัย วัธนวิสูตร สำเร็จการศึกษา
44 54003126120 นายสืบสกุล โพธิ์สุวรรณ์ สำเร็จการศึกษา
45 54003126122 นายสุพจน์ รักษาทรัพย์ สำเร็จการศึกษา
46 54003126123 นางสาวอนงค์วดี ธรรมนิทา สำเร็จการศึกษา
47 54003126124 นางสาวเจนจิรา มหาดไทย สำเร็จการศึกษา
48 54003126125 นางสาวจุธาภัค วงษ์หอย สำเร็จการศึกษา
49 54003126126 นายธราวุธ ดียิ่ง สำเร็จการศึกษา
50 54003126127 นายปราโมช สมศักดิ์ สำเร็จการศึกษา
51 54003126128 นางสาวพัชรนันท์ ทวีสินชูเกียรติ สำเร็จการศึกษา
52 54003126129 นางสาวเพ็ญพร เหลืองห่อ
53 54003126130 นายยงยุทธ พลลี สำเร็จการศึกษา
54 54003126131 นางสาววราภรณ์ แสนโง 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
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