(สาขาการศึกษา)
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2560
อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ครุศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

1

55003116036 นางสาวศรัญย์รัชต์ รังษา

รร.130707 03 ก.พ. 2535

3.06

ภาคปกติ

2

55003116101 นางสาวสุนิสา แวววับศรี

รร.130708 26 ก.ค. 2537

2.88

ภาคปกติ

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
3

55003171007 นางสาวจิราพร พุฒตรง

รร.130729 15 มี.ค. 2536

2.55

ภาคปกติ

4

55003171132 นายยุทธนา เกิดสงวน

รร.130730 18 พ.ค. 2537

2.50

ภาคปกติ

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
5

55003153052 นายศักดา จิตร์สุภา

รร.130724 01 ต.ค. 2536

2.56

ภาคปกติ

6

55003153068 นางสาวอารดา จันทะผิว

รร.130725 20 มี.ค. 2537

3.14

ภาคปกติ

7

55003153071 นางสาวกันธิชา ฉุนเฉย

รร.130726 04 ก.ย. 2536

2.25

ภาคปกติ

8

55003153086 นายนฤชัย แก่นประธูป

รร.130727 18 ม.ค. 2536

2.53

ภาคปกติ

9

55003153089 นายปิยะดนัย ธรรมมา

รร.130728 31 พ.ค. 2536

2.43

ภาคปกติ

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
10 55003161003 นายกิตติชัย เนตรสาคร

รร.130712 21 มี.ค. 2537

2.58

ภาคปกติ

11 55003161007 นางสาวชุติมา โตโพ

รร.130713 12 เม.ย. 2537

2.88

ภาคปกติ

12 55003161010 นางสาวธิชามาศ อินสวรรค์

รร.130714 31 ส.ค. 2537

2.37

ภาคปกติ

13 55003161017 นางสาวปิยดา ดวงจิตต์

รร.130715 09 พ.ค. 2537

2.34

ภาคปกติ

14 55003161020 นางสาวพรรณทิพา เอมโอษฐ์

รร.130716 22 ก.ย. 2537

2.57

ภาคปกติ

15 55003161021 นางสาวพัชราภรณ์ พุดหล้า

รร.130717 07 ต.ค. 2536

2.54

ภาคปกติ

16 55003161022 นายพิชญากร ลัคณาวงค์

รร.130718 25 ก.พ. 2536

2.73

ภาคปกติ

17 55003161024 นางสาววราภรณ์ ทุมสีมา

รร.130719 27 ส.ค. 2536

2.60

ภาคปกติ

18 55003161047 นางสาวศุภวรรณ ศรเพ็ชร์

รร.130709 28 พ.ค. 2536

2.58

ภาคปกติ

19 55003161066 นางสาวเกล็ดแก้ว ปุ่นน้ำใส

รร.130710 23 ม.ค. 2537

2.53

ภาคปกติ

20 55003161077 นางสาวเนตรนภา สุดชอบ

รร.130711 25 ก.ย. 2536

2.61

ภาคปกติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย
21 55003137017 นายเจษฎา อาทร

รร.130720 25 มิ.ย. 2535

2.37

ภาคปกติ

22 55003137018 นายธนพจน์ บัวบาน

รร.130721 24 พ.ค. 2536

2.42

ภาคปกติ

23 55003137021 นายวสันต์ โพธิ์ไชย

รร.130722 31 ธ.ค. 2536

2.52

ภาคปกติ

24 55003137026 นางสาวจุฑาวดี มงคลฤกษ์ฤทธิ์

รร.130723 15 ม.ค. 2537

2.82

ภาคปกติ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

หมายเหตุ

ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน
ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ

(สาขาการบริหารธุรกิจ)
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2560
อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ

1

53003405018 นายชนม์พิสิฐ สอนกระโจม

รร.430424 07 ก.ย. 2534

2.04

ภาคปกติ

2

56003405075 นางสาวอภิชญา แปนนาค

รร.430429 22 ธ.ค. 2537

2.38

ภาคปกติ

สาขาวิชาการตลาด
3

56003492012 นางสาวอัจฉราวรรณ รุ่งเรือง

รร.430425 15 พ.ค. 2537

2.02

ภาคปกติ

4

56003492019 นางสาวอรอุษา นิตินวกุล

รร.430426 03 ก.ย. 2535

2.59

ภาคปกติ

5

56003492043 นางสาวกรรณิการ์ สิงห์แก้ว

รร.430428 18 ส.ค. 2536

2.54

ภาคปกติ

6

56003492056 นางสาวนวพรรษ เฉิดโฉมศรี

รร.430430 14 มี.ค. 2537

2.23

ภาคปกติ

7

56003492058 นางสาวปาริฉัตร ธิสมบูรณ์

รร.430431 16 ธ.ค. 2537

2.14

ภาคปกติ

8

56003492065 นางสาวพิมสุดา ชูจอหอ

รร.430427 08 ก.ย. 2536

2.59

ภาคปกติ

รร.430420 04 พ.ย. 2537

2.04

ภาคปกติ

10 56003498029 นางสาวโยษิตา จันทรัศมี

รร.430421 02 มี.ค. 2537

2.64

ภาคปกติ

11 56003498030 นางสาววารี เย็นประสิทธิ์

รร.430419 09 เม.ย. 2538

2.97

ภาคปกติ

12 56003498031 นางสาวสุชาดา ปราบพาล

รร.430422 20 พ.ย. 2536

2.46

ภาคปกติ

13 56003498055 นางสาวคุณากร บุญชู

รร.430423 22 พ.ค. 2538

2.76

ภาคปกติ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9

56003498021 นางสาวรัตนาวดี นามจันทร์

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน
ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ

(สาขาการบัญชี)
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2560
อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
บัญชีบัณฑิต
ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา
บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

1

56003490006 นางสาวเสาวลักษณ์ ย่องใย

รร.440044 11 ส.ค. 2538

2.58

ภาคปกติ

2

56003490058 นางสาวปาลิตา ปานไธสง

รร.440045 28 มี.ค. 2538

2.12

ภาคปกติ

3

56003490080 นายพิมพ์นารา อุ่นแก้ว

รร.440046 19 เม.ย. 2537

2.50

ภาคปกติ

4

56003490093 นางสาวนิตินันท์ เพ็ชรรัตน์

รร.440047 24 ธ.ค. 2537

2.10

ภาคปกติ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน
ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ

(สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2560
อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)

1

55003362207 นางสาวหทัยรัตน์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล

รร.340206 31 พ.ค. 2536

2.25

ภาคปกติ

2

56003362060 นายศักย์ศรณ์ บุญเกิดมา

รร.340204 18 มี.ค. 2536

2.02

ภาคปกติ

3

56003362065 นายอธิเบศร์ บัวศรี

รร.340198 07 พ.ย. 2537

2.11

ภาคปกติ

4

56003362146 นายจิราวัฒน์ คำมานิตย์

รร.340203 11 มี.ค. 2537

2.74

ภาคปกติ

5

56003362199 นายพันธกานต์ รัตนวงษ์

รร.340199 05 ส.ค. 2536

2.22

ภาคปกติ

6

56003362213 นางสาวกุศลี ศรีสุข

รร.340201 22 ธ.ค. 2537

2.18

ภาคปกติ

7

56003362227 นางสาวพรรณกร ทับถม

รร.340200 24 ต.ค. 2538

2.28

ภาคปกติ

8

56003362228 นายธนวัตน์ รัตนะ

รร.340202 14 มี.ค. 2537

2.26

ภาคปกติ

9

56003362251 นายเตชัส แสงจันทร์

รร.340205 05 ก.ค. 2537

2.09

ภาคปกติ

10 56083362022 นางสาวบุษบง จำเนียรทรัพย์

รร.340197 20 ก.ค. 2538

2.80

ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน
ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ

(สาขาวิทยาศาสตร์)
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2560
อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

56003287027 นายขวัญชัย พุทธมงคล

รร.230283 08 เม.ย. 2534

2.33

ภาคปกติ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2

54003263042 นายศรายุทธ นวลบุญ

รร.230289 16 มี.ค. 2536

2.15

ภาคปกติ

3

56003263008 นายเจตจำนง เหงี่ยมสง่า

รร.230292 07 ต.ค. 2537

2.30

ภาคปกติ

4

56003263011 นายศิริศักดิ์ ศรีภมร

รร.230293 20 ก.พ. 2538

2.35

ภาคปกติ

5

56003263018 นางสาวพุทธมนต์ เกชิต

รร.230294 18 มิ.ย. 2538

2.74

ภาคปกติ

6

56003263031 นายเทวินทร์ สุจารุพงศ์

รร.230295 12 ต.ค. 2537

2.19

ภาคปกติ

7

56003263033 นางสาวรุ่งนภา ประเสริฐทรัพย์

รร.230296 28 ต.ค. 2537

2.53

ภาคปกติ

2.54

ภาคปกติ

รร.230314 13 ก.ค. 2537

2.41

ภาคปกติ

10 56003270017 นายศุภณัฐ เพิ่มเปี่ยม

รร.230315 25 มี.ค. 2536

2.83

ภาคปกติ

11 56003270036 นายก้องเกียรติ ชายชาญชัยวัฒน์

รร.230316 30 ม.ค. 2538

2.43

ภาคปกติ

12 56003270048 นายธุวานนท์ คันทจิตร

รร.230317 14 ก.พ. 2538

2.44

ภาคปกติ

13 58003270008 นายบริรัตน์ ทองคำ

รร.230285 31 ม.ค. 2538

2.97

ภาคปกติ

14 58003270014 นายสืบพงษ์ บุญถาวร

รร.230286 29 ธ.ค. 2537

2.70

ภาคปกติ

15 58003270015 นายฐาปกรณ์ กฤษณะกุล

รร.230287 07 ธ.ค. 2538

2.60

ภาคปกติ

16 58003270022 นายคมศักดิ์ เรืองสวัสดิ์

รร.230288 07 ส.ค. 2537

2.33

ภาคปกติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
8

56003259002 นายศิริธร อินโป้

รร.230284 04 เม.ย. 2538
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

9

56003270007 นายภรัณยู เกตุศิริ

สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
17 55003153001 นางสาวกชวรรณ รัตนะสุขจิตต์

รร.230305 14 ก.พ. 2537

2.74

ภาคปกติ

18 55003244012 นางสาวดวงทิพย์ พงศ์พฤกษ์

รร.230306 01 ม.ค. 2537

2.45

ภาคปกติ

19 55003244016 นายพิพัฒน์ ปัตพี

รร.230307 10 ก.ค. 2536

2.30

ภาคปกติ

20 55003244019 นางสาวสุมาลี ลีประโคน

รร.230308 05 ก.ค. 2536

2.38

ภาคปกติ

21 56003244002 นายยศนันท์ อินทมาพลอย

รร.230309 18 ก.ย. 2537

2.68

ภาคปกติ

22 56003244006 นางสาวพรพิมล จิตสม

รร.230310 17 ธ.ค. 2537

2.68

ภาคปกติ

23 56003244014 นางสาวเมทินี เขียวสม

รร.230311 19 ส.ค. 2537

2.79

ภาคปกติ

24 56003244020 นางสาวชฎาพร คำศรี

รร.230312 08 มิ.ย. 2537

3.38

ภาคปกติ

25 56003244024 นางสาวอัญชิสา ทองอ่วม

รร.230313 08 ต.ค. 2537

2.70

ภาคปกติ

สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

หมายเหตุ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา

26 55003257008 นางสาวธัญญาลักษณ์ โพธิ์ทอง

รร.230290 20 พ.ค. 2535

2.37

ภาคปกติ

27 57023257006 นายเบญจมินทร์ หมื่นแสน

รร.230291 16 ก.พ. 2531

2.54

ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน
ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ

(สาขาวิศวกรรมศาสตร์)
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2560
อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

1

53003534009 นางสาวศิญาภัสร์ ศรีนิติสิทธิ์

รร.530015 18 ม.ค. 2534

2.36

ภาคปกติ

2

53003534017 นายศักดิ์กิต ไตรรัตน์วัฒนา

รร.530016 23 ส.ค. 2533

2.69

ภาคปกติ

3

53003534027 นายธนาวัฒน์ ใจอารีย์

รร.530017 02 ธ.ค. 2532

2.35

ภาคปกติ

4

53003534030 นายวิทวัส พุทธวักขิต

รร.530018 12 ส.ค. 2532

2.78

ภาคปกติ

5

55003534020 นายสุภณ บำรุงศิริ

รร.530019 10 ต.ค. 2534

2.47

ภาคปกติ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน
ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ

(สาขาศิลปศาสตร์)
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2560
อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

1

56003302105 นายวรพล กันทะนิด

รร.330184 29 ก.ย. 2534

2.01

ภาคปกติ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2

55003372013 นางสาวอรพรรณ ราษีทรัพย์

รร.330188 21 มี.ค. 2536

2.68

ภาคปกติ

3

55003372014 นางสาวอังคณา สายสุดสวาท

รร.330189 01 เม.ย. 2536

2.57

ภาคปกติ

4

55003372018 นางสาวรัตติกาล จำปาจี๋

รร.330190 17 พ.ย. 2536

2.74

ภาคปกติ

สาขาวิชาศิลปกรรม
5

56003367014 นายสหรัฐ มากุล

รร.330187 27 ต.ค. 2537

2.47

ภาคปกติ

6

56003367050 นายภานุวัฒน์ ดอกขุนทด

รร.330186 04 ก.พ. 2537

2.45

ภาคปกติ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
7

56003372001 นางสาวจารุนันท์ ศรีทา

รร.330181 10 มี.ค. 2539

2.71

ภาคปกติ

8

56003381002 นางสาวจุฑามณี ประเสริฐ

รร.330182 05 ส.ค. 2537

2.57

ภาคปกติ

9

56003381005 นางสาวพัชนี ถึงนอก

รร.330183 26 ส.ค. 2537

2.40

ภาคปกติ

2.76

ภาคปกติ

3.07

ภาคปกติ

สาขาวิชาดนตรีสากล
10 56003348045 นายพัชรพล บุญรักษา

รร.330185 30 มี.ค. 2537
สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย

11 56003350015 นายสุรเชษฐ์ เสาวรส

รร.330180 25 พ.ย. 2537

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน
ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ

(สาขาสาธารณสุขศาสตร์)
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2560
อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

1

56003212004 นางสาวฐาปนี เขียวทองย้อย

รร.260137 04 ม.ค. 2538

2.68

ภาคปกติ

2

56003212077 นางสาววริศรา อะเมกอง

รร.260141 25 ม.ค. 2538

2.24

ภาคปกติ

3

56003212156 นางสาวมินตรา ลานจิตร์

รร.260138 09 ก.ค. 2537

2.50

ภาคปกติ

4

56003212180 นางสาวนัยนา สังขพิทักษ์

รร.260139 26 มี.ค. 2537

2.09

ภาคปกติ

5

56003212217 นางสาวอรนุช ประสพนุช

รร.260140 25 ก.ค. 2537

2.26

ภาคปกติ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน
ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ

(สาขานิเทศศาสตร์)
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2560
อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา
นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

1

56003341074 นายวสวัตติ์ จันทร์รุ่งมณีกุล

รร.360041 14 ส.ค. 2536

2.39

ภาคปกติ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน
ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ

(สาขานิติศาสตร์)
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2560
อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
นิติศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์

1

56003665006 นางสาวรวิสรา ตันสุวรรณรัตน์

รร.660004 16 ก.ค. 2537

2.57

ภาคปกติ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน
ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ

