
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6202349004   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62023490072 นางสาวพิมพ์ลัดดา ใจประสาน
2 62023490073 นางสาวณัฐวรรณ หิรัญศิริ
3 62023490074 นางสาวปริตตา ผิวจันทร์
4 62023490075 นางสาวศิริลักษณ์ ตาลอินทร์
5 62023490076 สิบตรีหญิงสุชาดา ศรีกะสา
6 62023490077 สิบตรีเดชา คิดประเสริฐ
7 62023490078 สิบตรีภูวิศ ภูตะลุน
8 62023490079 นางสาวมะลิวัลย์ หลอดทอง
9 62023490080 นางสาวดุสิดา จันทร์ตรา
10 62023490081 นางสาวธนิษฐา คำช่วยสิน
11 62023490082 นางสาวพิมวิภา เจริญยิ่ง
12 62023490083 นางสาวธันยพร โพธิ์สัย
13 62023490084 นางสาวชุติลักษณ์ แซ่ลี้
14 62023490085 นางสาวหทัยรัตน์ อนันตศานต์
15 62023490086 นางสาวกมลชนก เรืองรัศมี
16 62023490087 นายกรณัฐ ยืนยง
17 62023490088 นายภานุพงศ์ วารินคีรีรัตน์
18 62023490089 นายปฐมพงษ์ ดีสดใส
19 62023490090 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีคำ
20 62023490091 นางสาวจันทร์จิรา พิทักษา
21 62023490092 นางสาวกมลชนก สมเสาร์
22 62023490093 สิบโทนันทวุฒิ ชูรัตน์
23 62023490094 นางสาวนภาพร อำไพ
24 62023490095 นางสาวจันทิมา จันทร์ทอง
25 62023490096 นางสาวสุญาณี แก้วกำไร
26 62023490097 นายชาญวิทย์ มูลราช
27 62023490098 นายขวัญชัย ลายทอง
28 62023490099 นางนุสบา บุญเที่ยง
29 62023490100 นางสาวน้ำฝน เชื้อบัณฑิต
30 62023490101 สิบเอกปฐมพงษ์ ถิระวรนันท์
31 62023490102 นางสาววจี ชัยภูมิ
32 62023490103 นางสาวไพลิน จาบกุล
33 62023490104 นางสาวนิภาพรรณ เห็มพา
34 62023490105 นายทิวา สุวรรณเดช

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 38

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13:21 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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35 62023490106 นางสาวกุลนิษฐ์ โคตรสีนีย์
36 62023490107 นายนำพงศ์ นคร
37 62023490108 นางสาวธนารักษ์ เทียนศรี
38 62023490109 นางสาวกรรณิการ์ สืบสาย
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