
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 5400312603   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 54003126134 นางสาวอโณทัย ชูเสน สำเร็จการศึกษา
2 54003126135 นางสาวอัญธนียากร เหล็กดี สำเร็จการศึกษา
3 54003126136 นายอานนท์ เบ็ญจวรรณ์ สำเร็จการศึกษา
4 54003126137 นายเกรียงไกร พึมขุนทด สำเร็จการศึกษา
5 54003126138 นายทรงพล หวังเจริญ สำเร็จการศึกษา
6 54003126139 นางสาวนฤมล ปินานัง สำเร็จการศึกษา
7 54003126140 นางสาวปรางค์ทิพย์ หิตเมียงสงค์
8 54003126141 นายพงศกร พลทิแสง
9 54003126142 นายภุชงค์ นิ่มอนงค์
10 54003126144 นายเมธี สุทนต์ สำเร็จการศึกษา
11 54003126145 นางสาววนิดา เทียมพัด สำเร็จการศึกษา
12 54003126146 นายวาริน สมัญญา สำเร็จการศึกษา
13 54003126147 นางสาวศุภรัตน์ แสงอรุณ สำเร็จการศึกษา
14 54003126148 นายสวณัฐ คุ้มทรัพย์ สำเร็จการศึกษา
15 54003126149 นางสาวสุทิชา ล้อมเรียง สำเร็จการศึกษา
16 54003126150 นางสาวสุภรณ์ แย้มพุชชง
17 54003126151 นางสาวเกศิณี สมโภชน์ สำเร็จการศึกษา
18 54003126152 นายขวัญชัย บุญมี สำเร็จการศึกษา
19 54003126153 นางสาวจรินทร์ญา บุญทับ สำเร็จการศึกษา
20 54003126155 นางสาวจารุวรรณ มีทรัพย์ทอง สำเร็จการศึกษา
21 54003126156 นางสาวจิราพร วงษ์แก้ว
22 54003126158 นางสาวทิพยรัตน์ กลีบมณฑา สำเร็จการศึกษา
23 54003126159 นายธนกฤต ยอดวิมล สำเร็จการศึกษา
24 54003126160 นางสาวนิพภาวรรณ ชูสลับ สำเร็จการศึกษา
25 54003126161 นางสาวเพชรไพลิน พรมสามสี
26 54003126162 นายมานิตย์ พรมมา สำเร็จการศึกษา
27 54003126163 นายวิจิตร ศรีพระธรรม สำเร็จการศึกษา
28 54003126165 นายวีรภัทร ขุริมนต์ สำเร็จการศึกษา
29 54003126166 นางสาววีลาวัลย์ บัวผัน สำเร็จการศึกษา
30 54003126167 นางสาวศรารัตน์ จวงอินทร์ สำเร็จการศึกษา
31 54003126168 นางสาวศิริวรรณ พลอยแย้ม สำเร็จการศึกษา
32 54003126169 นางสาวสุวินันท์ ทองดี
33 54003126170 นางสาวอภิญญา จิตรพรม สำเร็จการศึกษา
34 54003126171 นายอรรถชัย ติ่งแตง 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 58

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

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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35 54003126172 นายอาชาคริสต์ พรมศรี สำเร็จการศึกษา
36 54003126173 นางสาวกฤติกานต์ มากศิริ สำเร็จการศึกษา
37 54003126175 นายต่อ พรหมศรี สำเร็จการศึกษา
38 54003126176 นางสาวรัชฎา ด้วงติลี สำเร็จการศึกษา
39 54003126178 นายวาสุกี ตันนพรัตน์ สำเร็จการศึกษา
40 54003126179 นายอาทิตย์ กฤษณา สำเร็จการศึกษา
41 54003126181 นายพิทักษ์ สมบัติ สำเร็จการศึกษา
42 54003126182 นางสาวเอื้อมพร สอนคำ สำเร็จการศึกษา
43 54003126183 นายวรพงษ์ นามภักดี
44 54003126185 นางสาวชลาลัย สุขสิรินิธิจินดา สำเร็จการศึกษา
45 54003126186 นางสาวลัดดาวัลย์  กันอบ สำเร็จการศึกษา
46 54003126188 นางสาวกนกวรรณ เดิมน้อย สำเร็จการศึกษา
47 54003126191 นายกฤษฎา รักษาญาติ สำเร็จการศึกษา
48 54003126193 นายวันชนะ พิทยาคุณ
49 54003126194 นางสาววิภาวรรณ โอสถผสม
50 54003126195 นางสาวศรีรัตน์ ประคองวงค์ศรี สำเร็จการศึกษา
51 54003126196 นางสาวสุกานดา หนูแย้ม สำเร็จการศึกษา
52 54003126197 นางสาวสมฤดี นิสัยรัมย์ สำเร็จการศึกษา
53 54003155163 นางสาวธิดารัตน์ เหนือน้ำใจ สำเร็จการศึกษา
54 54003155164 นางสาวชลธิชา บุญสร้าง สำเร็จการศึกษา
55 54003155165 นางสาวฉัตฑริกา วรกลีบ สำเร็จการศึกษา
56 54003171246 นางสาวกาญจนา เกิดบ้านกอก สำเร็จการศึกษา
57 54003498093 นางสาวอนุสรา ตั้งพิทยาเลิศ สำเร็จการศึกษา
58 54003498095 นางสาวเมลิกา ทรวงกระโทก สำเร็จการศึกษา
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    D ไม่พอใจ U
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