
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา หมายเหตุ

(สาขาการศึกษา)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ครุศาสตรบัณฑิต

ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

1 57003126054 นายพรหมมินทร์  วัฒนศฤงฆาร รร.130389 30 พ.ย. 2538 3.21 ภาคปกติ

2 57003126066 นายจักรพงษ์  แพงดี รร.130387 05 ธ.ค. 2538 2.97 ภาคปกติ

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

3 57003153054 นางสาวปฐมพร  กาจุลศรี รร.130388 06 มิ.ย. 2538 2.74 ภาคปกติ

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและการสอนภาษาไทย

4 56003127003 นางสาวนพรัตน์  ด้วงปั้น รร.130385 18 ก.ค. 2537 2.90 ภาคปกติ

5 56003127015 นางสาวอัญมณี  เมฆแสน รร.130386 29 พ.ย. 2537 2.95 ภาคปกติ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา หมายเหตุ

(สาขาการบริหารธุรกิจ)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1

สาขาวิชาการตลาด

1 58003492052 นายสุริยา  เทียมทอง รร.430068 16 เม.ย. 2539 3.68 ภาคปกติ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการ

1 58023405110 นางสาวสิริพร  แต่เจริญ รร.430036 02 มิ.ย. 2540 3.48 ภาคพิเศษ

สาขาวิชาการตลาด

2 58003492007 นางสาวธิดารัตน์  แซ่คู รร.430050 21 ธ.ค. 2539 3.27 ภาคปกติ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

1 56203405121 พันจ่าเอกอดิเทพ  ศรีชาติ รร.430076 24 พ.ย. 2533 2.30 ภาคพิเศษ

2 57003405011 นางสาววนิดา  วันวงษ์ รร.430079 15 ต.ค. 2538 2.04 ภาคพิเศษ

3 57003405158 นายภุชงค์  โสภณแพทย์ รร.430025 03 พ.ย. 2536 2.24 ภาคปกติ

4 57023405192 นายวิทยา  อินป้องแก้ว รร.430085 21 พ.ค. 2528 3.09 ภาคพิเศษ

5 57023405378 นางสาวสมหญิง  เอี่ยมสอาด รร.430044 04 ก.ค. 2539 2.18 ภาคพิเศษ

6 57023405387 นางสาวอนันตญา  ใหม่โสภา รร.430045 03 มี.ค. 2538 2.66 ภาคพิเศษ

7 57023405428 นางสาวจิราวรรณ  วรชุน รร.430046 24 ก.ย. 2534 2.54 ภาคพิเศษ

8 57023405477 นายภากร  แก่นประกอบ รร.430077 22 เม.ย. 2532 2.90 ภาคพิเศษ

9 57023405478 นางสาวนิลเนตร  ศรีจินดา รร.430078 15 ส.ค. 2533 2.61 ภาคพิเศษ

10 57023405485 นางสาวประภัสสร  ก๊วยเจริญ รร.430048 30 มี.ค. 2539 2.05 ภาคพิเศษ

11 58023405012 นางสาวประดับดาว  ขาวแก้ว รร.430026 18 ธ.ค. 2539 3.16 ภาคพิเศษ

12 58023405036 นางสาวอนงค์นาถ  พืชพันธ์ไพศาล รร.430027 18 ก.พ. 2538 2.75 ภาคพิเศษ

13 58023405045 นางสาวรัชดาพร  สีหานู รร.430028 02 ส.ค. 2540 2.84 ภาคพิเศษ

14 58023405056 นายบรรพต  ปรีชญานาท รร.430029 03 เม.ย. 2538 2.62 ภาคพิเศษ

15 58023405071 นางสาวพรพิมล  ยิ่งถาวร รร.430030 11 เม.ย. 2530 2.73 ภาคพิเศษ

16 58023405083 นางสาวจันทร์ทิพย์  ท้วมหร่าย รร.430031 03 พ.ย. 2538 3.15 ภาคพิเศษ

17 58023405086 นายสันติ  ประภักดี รร.430032 09 ก.ค. 2536 2.34 ภาคพิเศษ

18 58023405097 นายพิชัย  ขาวผ่อง รร.430033 24 ธ.ค. 2531 2.32 ภาคพิเศษ

19 58023405107 นางสาวนารีรัตน์  สิทธิสอน รร.430034 23 ม.ค. 2526 2.52 ภาคพิเศษ

20 58023405109 นางสาวสิริวิมล  ใหญ่กลาง รร.430035 17 ส.ค. 2538 3.06 ภาคพิเศษ

21 58023405111 นายสถิตย์พร  มหานุสิงห์ รร.430037 08 ก.ย. 2530 2.55 ภาคพิเศษ

22 58023405112 นายรณชัย  คงขาว รร.430038 13 มี.ค. 2537 2.80 ภาคพิเศษ



บริหารธุรกิจบัณฑิต

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา หมายเหตุ

23 58023405117 นางสาวยูถิกา  ขันทอง รร.430039 01 พ.ย. 2536 2.45 ภาคพิเศษ

24 58023405121 นางสาวไพรินทร์  แจ้งจำรัส รร.430040 01 ก.ค. 2525 2.90 ภาคพิเศษ

25 58023405124 นางสาวสุภาวรรณ์  แรกข้าว รร.430041 05 ก.พ. 2535 2.94 ภาคพิเศษ

26 58023405133 นางสาวอำพร  นาคเกิด รร.430042 01 พ.ย. 2527 2.91 ภาคพิเศษ

27 58023405137 นางสาวจิราภร  กรอบเจริญ รร.430043 03 ต.ค. 2538 2.49 ภาคพิเศษ

สาขาวิชาการตลาด

28 58003492006 นางสาวศรัณยา  ปุญญะ รร.430049 16 มิ.ย. 2539 2.65 ภาคปกติ

29 58003492008 นายธนพัฒน์  เทศศรีเมือง รร.430051 02 ก.ย. 2538 2.70 ภาคปกติ

30 58003492010 นางสาวปูชิดา  อันทะมะโน รร.430069 29 ต.ค. 2539 2.57 ภาคปกติ

31 58003492011 นางสาวชนรดา  จิตสำราญ รร.430070 12 ต.ค. 2540 2.56 ภาคปกติ

32 58003492012 นางสาวอโนชา  ชูทับทิม รร.430071 09 มี.ค. 2540 2.80 ภาคปกติ

33 58003492013 นางสาวอมรรัตน์  สมนึก รร.430072 14 เม.ย. 2540 2.77 ภาคปกติ

34 58003492015 นางสาวชนานาง  ทองคำ รร.430073 22 พ.ค. 2540 2.87 ภาคปกติ

35 58003492019 นายสุธางค์  รอดภัย รร.430074 03 มิ.ย. 2537 2.87 ภาคปกติ

36 58003492021 นายนัทธพงค์  ทับประทุม รร.430052 28 ก.ย. 2539 2.63 ภาคปกติ

37 58003492022 นายธนวัฒน์  ลือโรจน์วงศ์ รร.430053 01 ธ.ค. 2539 2.23 ภาคปกติ

38 58003492023 นางสาวสุธาสินี  แย้มยิ้ม รร.430054 30 พ.ค. 2540 2.82 ภาคปกติ

39 58003492025 นางสาวอาธิตา  ขจร รร.430086 11 พ.ค. 2540 2.40 ภาคปกติ

40 58003492027 นางสาวจรีรัตน์  ร้อยจันทร์ รร.430055 01 เม.ย. 2539 3.11 ภาคปกติ

41 58003492030 นายพลาธร  วรรธนรียชาติ รร.430056 27 มี.ค. 2539 2.31 ภาคปกติ

42 58003492031 นางสาวธมลวรรณ  หุตะเจริญ รร.430057 09 ก.ย. 2539 2.92 ภาคปกติ

43 58003492032 นางสาวนริศรา  อินทร์แบน รร.430058 02 ส.ค. 2540 2.32 ภาคปกติ

44 58003492033 นายลิขิต  คล้อลมัย รร.430059 27 ส.ค. 2539 3.21 ภาคปกติ

45 58003492035 นางสาวกนกพร  ยิ่งรุ่งเรือง รร.430060 27 ม.ค. 2540 2.46 ภาคปกติ

46 58003492041 นางสาวเพชรีพร  หงษ์คำ รร.430061 07 พ.ย. 2539 2.82 ภาคปกติ

47 58003492043 นางสาวพิไลพร  ภูวาดสาย รร.430075 13 ก.พ. 2539 2.40 ภาคปกติ

48 58003492044 นางสาวนารีรัตน์  พิทักษ์วงษ์ รร.430062 31 ส.ค. 2539 2.28 ภาคปกติ

49 58003492046 นายปฏิภาณ  ผาสุข รร.430063 31 ต.ค. 2539 2.46 ภาคปกติ

50 58003492047 นายจิรายุ  ปัญญาเลิศ รร.430064 17 พ.ย. 2539 2.06 ภาคปกติ

51 58003492048 นายเมธิชัย  ศรีมาวงศ์ รร.430065 15 ธ.ค. 2539 2.40 ภาคปกติ

52 58003492049 นางสาวสุทจิตรา  บูรณเจริญกิจ รร.430066 16 พ.ค. 2540 2.82 ภาคปกติ

53 58003492051 นางสาวสุธาทิพย์  สุขศรี รร.430067 19 ต.ค. 2538 3.01 ภาคปกติ

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

54 57003491063 นายพิเชษฐ  ฉำสมบูรณ์ รร.430087 25 ม.ค. 2539 2.57 ภาคปกติ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว



ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา หมายเหตุ

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา หมายเหตุ

(สาขาการบัญชี)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1

สาขาวิชาการบัญชี

1 58023490038 นางสาวอาจารี  จันทร์ไชย รร.440006 16 พ.ค. 2539 3.62 ภาคพิเศษ

2 58023490047 นางสาวกฤตภัค  เวียงสิมมา รร.440008 16 เม.ย. 2528 3.82 ภาคพิเศษ

บัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

1 56003490067 นางสาวภาวิดา  หนูเรือนงาม รร.440001 18 ม.ค. 2538 2.08 ภาคพิเศษ

2 57023490057 นางสาวสุปราณี  ไพรเจริญ รร.440002 13 ก.ค. 2537 2.15 ภาคพิเศษ

3 57023490099 นางสาววิกานดา  แสงรัตน์ รร.440003 02 ก.ย. 2536 2.35 ภาคพิเศษ

4 58023490029 นางสาวศุธิตา  วงษ์อุดม รร.440004 02 ส.ค. 2539 2.07 ภาคพิเศษ

5 58023490036 สิบตำรวจตรีหญิงสุภาภรณ์  พันธุ์พืช รร.440005 01 ก.พ. 2540 2.40 ภาคพิเศษ

6 58023490046 นางสาวกรชนก  ศรีจันทรา รร.440007 06 มี.ค. 2539 2.50 ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา หมายเหตุ

(สาขารัฐประศาสนศาสตร์)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)

1 56003362132 นายเกรียงศักดิ์  กาญจนเกตุ รร.340034 07 มี.ค. 2537 2.42 ภาคปกติ

2 58023362001 นางสาวปิยมาภรณ์  เกียรติเลิศธรรม รร.340031 10 ก.พ. 2537 3.18 ภาคพิเศษ

3 58023362009 นางสาวกุลนัดดา  จำรัสวงศ์ รร.340033 16 ก.ย. 2534 2.47 ภาคพิเศษ

4 58023362045 นายทศพร  พงศ์ธาริน รร.340032 15 มิ.ย. 2536 2.90 ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา หมายเหตุ

(สาขาวิทยาศาสตร์)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

1 57003268004 นายธีรพงศ์  เพทายรัตนา รร.230042 05 มี.ค. 2537 2.28 ภาคปกติ

2 57003268017 นายสุวิทย์  ชมชื่น รร.230043 01 ต.ค. 2536 2.31 ภาคปกติ

3 57003268025 นายวสันต์  ไกรจันทร์ รร.230044 13 ต.ค. 2531 2.73 ภาคปกติ

4 57003268027 นายอนุชา  อยู่ดี รร.230045 17 เม.ย. 2536 2.43 ภาคปกติ

5 57003268030 นายเอกชัย  กันตสีโล รร.230046 03 ก.ย. 2534 2.77 ภาคปกติ

สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

6 55123257032 นางสาวกนกวรรณ  สินสุพรรณ์ รร.230040 11 พ.ย. 2523 3.44 ภาคพิเศษ

7 55123257034 นายวีรศักดิ์  เอ้วะเม รร.230041 29 ก.ค. 2514 2.99 ภาคพิเศษ

8 56023257014 นายเลอเกียรติ  ถีระพงษ์ รร.230039 06 ก.ย. 2517 2.93 ภาคพิเศษ

9 57023257074 นายทนงค์  ยศโชติ รร.230047 08 พ.ย. 2536 2.70 ภาคพิเศษ

10 57023257079 นางสาวจิราวรรณ  พิมดี รร.230048 23 ส.ค. 2524 3.30 ภาคพิเศษ

11 57023257086 นายศุภฤกษ์  ไกรเกริกฤทธิ์ รร.230049 19 มิ.ย. 2539 3.01 ภาคพิเศษ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12 57003288001 นายวิทยา  ต่อติด รร.230038 15 ก.ย. 2537 3.36 ภาคปกติ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา หมายเหตุ

(สาขาศิลปศาสตร์)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1 57003381072 นายวรวิทย์  หาดเจียง รร.330017 24 พ.ย. 2538 2.09 ภาคปกติ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา หมายเหตุ

(สาขาการศึกษา)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

1 55025153007 นางสาวมัทนา  ชาญกิจ รร.150001 06 ก.พ. 2523 3.22 ภาคพิเศษ

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

2 56025114028 นายยิ่งยศ  เปรมฤดีปรีชาชาญ รร.150002 17 มิ.ย. 2507 3.68 ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา หมายเหตุ

(สาขาศิลปศาสตร์)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา

1 57027377013 นางสาวธนัญญา  รุ่งเรือง รร.160001 29 มี.ค. 2504 3.43 ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา หมายเหตุ

(สาขาวิทยาศาสตร์)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

1 57025269003 นายมงคล  เหล่าวราพันธุ์ รร.550001 12 มิ.ย. 2515 3.81 ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา หมายเหตุ

(สาขาสาธารณสุขศาสตร์)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

1 57023212158 นางสาวนันทิกานต์  กูลกิจ รร.260016 25 ม.ค. 2540 2.77 ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา หมายเหตุ

(สาขารัฐประศาสนศาสตร์)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1 58025362015 นายภูมินทร์  ตุ่มไทยสาคร รร.640001 19 เม.ย. 2530 3.87 ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


