
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6202340504   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62023405120 นางสาวพรทิพย์ โอสถพรหมมา
2 62023405121 นางสาวเรืองรดา ชลากร
3 62023405122 นางสาวพรรณผกา พรหมสาลี
4 62023405123 นางอฐิรยา พ่วงมี
5 62023405124 นางสาวนาตยา จั่นพา
6 62023405125 นายธนพงศ์ มั่นคง
7 62023405126 นายพชรพล พรหมมินทร์
8 62023405127 นางสาวโชติกา ผาลึก
9 62023405128 นางสาวนิศาชล พลคำ
10 62023405129 นางสาวณัฐติยา สำอางค์
11 62023405130 นางสาวพิชชา ดวงจันทร์
12 62023405131 นางสาวโสรยา เซี่ยงจง
13 62023405132 นางสาวชัชฎาภรณ์ อารัญ
14 62023405133 นางสาวเกศราภรณ์ ชะนะมาร
15 62023405134 นางสาวธิดามาศ ชื่นตา
16 62023405135 นางสาวมนัสวี บุตตะ
17 62023405136 นางสาวสุพรรษา สิงห์ทอง
18 62023405137 นางสาวอารยา สาพาที
19 62023405138 นางสาวลฎาภา รอดมณี
20 62023405139 นายอัครพล ร่าเริง
21 62023405140 นางสาวเบญจมาศ รุ่งอรุณ
22 62023405141 นางสาวอารยา มานเมาะ
23 62023405142 นางสาวสุกัญญา พูนพิพัฒน์
24 62023405143 นายทศพร สกุลดิษฐ์
25 62023405144 นางสาวเกษร กรัตพงศ์
26 62023405145 นางสาวชนิสรา สร้างเขตร์
27 62023405146 นางสาวมุธิตา คงเจริญ
28 62023405147 นางสาวกมลวรรณ พลเภา
29 62023405148 นางสาวศศิกาญน์ สุระนิน
30 62023405149 นายอธิบดี แสงจินดาวณิช
31 62023405150 นายจตุรงค์ สวัสดี
32 62023405151 นางสุชาดา แนวสา
33 62023405152 นางสาวยุพาพร ช่างเกาะลอ
34 62023405153 นางสาววัชราพร สิทธินุสรณ์

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 40

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 12:40 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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35 62023405154 นางสาวรฐา ท้วมพงษ์
36 62023405155 นางสาววิไลพร อ่อนหวาน
37 62023405156 นางสาวกนกกาญจน์ ธนูรัตน์
38 62023405157 นางสาวสิริวิมล ฝ่ายทัพ
39 62023405158 นางสาวนิศารัตน์ ผิวพิมพ์ดี
40 62023405159 นางสาวเขมิกา รูปสวย
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