(สาขาการบริหารธุรกิจ)
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ

1

53163405031 นายฟาง หย่ง จี้

รร.430317 08 มี.ค. 2529

2.00

ภาคพิเศษ

2

57023405228 นางสาวชุติมณฑน์ สิงห์ธนะ

รร.430307 07 ธ.ค. 2533

2.50

ภาคพิเศษ

3

57023405243 นางสาวนงนุช อิ่มใจ

รร.430308 13 พ.ค. 2532

2.77

ภาคพิเศษ

4

57023405248 นางสาวอุบลรักษ์ ชนะหาญ

รร.430309 26 ก.ย. 2538

3.17

ภาคพิเศษ

5

57023405260 นางสาววนิดา หมั่นหินลาด

รร.430310 14 มิ.ย. 2537

2.42

ภาคพิเศษ

6

57023405271 นายเจษฎา ชูอำไพ

รร.430311 07 ต.ค. 2534

2.72

ภาคพิเศษ

7

57023405295 นางสาวรังสิมา สุนทรนันท์

รร.430312 10 พ.ค. 2532

3.29

ภาคพิเศษ

8

57023405305 นางสาวนภาพร นาลาดทา

รร.430313 10 มี.ค. 2531

3.03

ภาคพิเศษ

9

57023405441 นางสาวกรกนก เข็มทอง

รร.430300 25 เม.ย. 2537

2.45

ภาคพิเศษ

10 57023405481 นางสาวขวัญฤดี เครื่องทิพย์

รร.430301 11 ก.ค. 2536

2.26

ภาคพิเศษ

11 57023405482 นางสาวอลิตา จบศรี

รร.430302 02 ต.ค. 2536

2.39

ภาคพิเศษ

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
12 56023491012 นางสาวรุ่งทิพวรรณ คงเสถียร

รร.430306 16 ต.ค. 2537

2.20

ภาคพิเศษ

13 57023491018 นายเพทาย อาทิตย์

รร.430314 26 ม.ค. 2538

2.38

ภาคพิเศษ

14 57023491023 นายพิชิต สกุลจีน

รร.430315 24 ก.ค. 2538

3.23

ภาคพิเศษ

15 57023491035 นางสาวอิสรา ดาแดง

รร.430316 10 ก.พ. 2535

3.04

ภาคพิเศษ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16 56003498006 นางสาวมินตรา ศรียงค์

รร.430303 29 ก.ค. 2537

2.48

ภาคปกติ

17 56003498020 นางสาวนภัสสร เวฬุวะนารักษ์

รร.430304 03 ม.ค. 2538

2.45

ภาคปกติ

18 56003498024 นางสาวอารีวรรณ นาสืบ

รร.430305 02 ต.ค. 2537

2.55

ภาคปกติ

19 57003498040 นางสาวอรอุษา ศิริพล

รร.430298 11 ก.ค. 2538

2.29

ภาคปกติ

20 57003498041 นายปวรินทร์ เวฬุคามกุล

รร.430299 14 พ.ย. 2538

2.24

ภาคปกติ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน
ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ

(สาขาการบัญชี)
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
บัญชีบัณฑิต
ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา
บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

1

56023490027 นางสาวอมรรัตน์ รักษาราษฎร์

รร.440072 19 ก.ค. 2526

2.69

ภาคพิเศษ

2

57003490032 นางสาวศุภสุตา อ่อนน้อม

รร.440071 13 พ.ค. 2538

2.30

ภาคพิเศษ

3

57003490085 นางสาววรัญญา สุขสงวน

รร.440069 17 เม.ย. 2539

2.01

ภาคพิเศษ

4

57023490017 นางสาวปพิชญา รัศมียิ่งมงคล

รร.440073 01 ม.ค. 2533

2.12

ภาคพิเศษ

5

57023490066 นางสาวประกายรุ้ง สิงห์คำ

รร.440074 07 ก.ค. 2537

2.47

ภาคพิเศษ

6

57023490067 นางสาวปฐมพร พุ่มนิคม

รร.440070 25 ต.ค. 2537

2.05

ภาคพิเศษ

7

57023490097 นางสาวแพรพลอย เหล่าสวัสดิ์

รร.440075 07 ต.ค. 2539

2.33

ภาคพิเศษ

8

57023490122 นางสาวสายฝน สินค้า

รร.440046 24 ส.ค. 2533

3.29

ภาคพิเศษ

9

57023490123 นางสาวจันจิรา เทียงอวน

รร.440047 01 ก.ย. 2535

3.07

ภาคพิเศษ

10 57023490124 นางสาวอรณี แสนตุ้ย

รร.440048 17 พ.ย. 2535

3.61

ภาคพิเศษ

11 57023490125 นางสาวรัศมี ปานเพ็ชร

รร.440049 07 พ.ค. 2529

2.83

ภาคพิเศษ

12 57023490129 นางสาวสาคร สีหิน

รร.440050 28 ส.ค. 2530

3.71

ภาคพิเศษ

13 57023490132 นางสาวภาณุรัตน์ หมีมา

รร.440051 16 ต.ค. 2526

2.32

ภาคพิเศษ

14 57023490134 นางสาวนฤมล ประเสน

รร.440052 19 ก.ย. 2534

3.07

ภาคพิเศษ

15 57023490135 นางสาวนุชจรินทร์ มิ่งประเสริฐ

รร.440053 05 ก.ค. 2534

3.15

ภาคพิเศษ

16 57023490136 นางสาวศศิกร แบบเหมาะ

รร.440054 26 ก.ย. 2530

3.19

ภาคพิเศษ

17 57023490139 นางสาวทัชชกร พัฒนจันทร์

รร.440055 21 มิ.ย. 2536

2.79

ภาคพิเศษ

18 57023490140 นายชัยฤทธิ์ เดชะนุพัทธ์

รร.440056 30 ก.ย. 2522

3.75

ภาคพิเศษ

19 57023490141 นางสาวสุพัตรา ชาวสี่ร้อย

รร.440057 04 มิ.ย. 2537

2.89

ภาคพิเศษ

20 57023490142 นางสาวพสชนัน จิตตรง

รร.440058 08 ก.พ. 2536

2.90

ภาคพิเศษ

21 57023490143 นางสาวทิพวรรณ เหลืองรุ่งรัส

รร.440059 27 ต.ค. 2536

2.50

ภาคพิเศษ

22 57023490144 นางสาวศศิธร ชื่นบาน

รร.440060 05 ธ.ค. 2535

3.09

ภาคพิเศษ

23 57023490145 นางสาวจันทนา เขตเขื่อน

รร.440061 11 เม.ย. 2537

3.41

ภาคพิเศษ

24 57023490148 นางสาวจารุณี ตาโส

รร.440062 14 ส.ค. 2534

2.72

ภาคพิเศษ

25 57023490150 นางสาวนัตติยา ยิ่งยง

รร.440063 05 ส.ค. 2538

2.40

ภาคพิเศษ

26 57023490152 นางสาวพรสุวรรณ ศาลารักษ์

รร.440064 03 เม.ย. 2537

2.33

ภาคพิเศษ

27 57023490156 นางสาวกัญญา สว่างแจ้ง

รร.440065 25 ก.ย. 2531

2.80

ภาคพิเศษ

28 57023490167 นางสาวภรณ์ทิพย์ นพสรรพ

รร.440066 29 เม.ย. 2532

2.67

ภาคพิเศษ

29 57023490173 นางสาววราภรณ์ ทรงกลิ่น

รร.440067 05 ม.ค. 2536

2.72

ภาคพิเศษ

30 57023490174 นางสาวมนัชญา อามาตย์มูลตรี

รร.440068 09 ก.พ. 2538

2.60

ภาคพิเศษ

หมายเหตุ

ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา
ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน
ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ

(สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

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

1

55003362175 นายพงศ์วิชญ์ ซิ้มเจริญ

รร.340135 24 ต.ค. 2534

2.19

ภาคพิเศษ

2

56003362261 นายปิติวรรธน์ อังเกิดโชค

รร.340138 25 ส.ค. 2535

2.32

ภาคปกติ

3

57023362142 นางสาวธิดารัตน์ ตรีรัตน์วัฒนกุล

รร.340136 04 มี.ค. 2536

2.86

ภาคพิเศษ

4

57023362205 นางสาววันทนา ดิษฐาพร

รร.340137 14 ม.ค. 2530

3.09

ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน
ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ

(สาขาวิทยาศาสตร์)
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา

1

56003218021 นางสาวจันทร์นภา สงวนศิลป์

รร.230242 13 มี.ค. 2538

2.11

ภาคปกติ

2.59

ภาคพิเศษ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
2

53373257031 นายสมเจตน์ ศรีสุข

รร.230238 06 มิ.ย. 2514
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

3

58003268014 นายสิทธิพงษ์ ตันสวัสดิ์

รร.230239 03 มี.ค. 2538

2.75

ภาคปกติ

4

58003268016 นายเสกสรร ทาระหอม

รร.230240 05 ก.ย. 2537

2.95

ภาคปกติ

2.88

ภาคพิเศษ

สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
5

57023257011 นางสาวนิตยา ศรีไพร

รร.230241 01 ม.ค. 2538

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน
ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ

(สาขาศิลปศาสตร์)
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1

57003381086 นางสาวสุดารัตน์ คำบุญเรือง

รร.330148 21 ก.ค. 2538

2.04

ภาคปกติ

2

57003381088 นางสาวอาภรณ์ ทิยาเวศ

รร.330149 20 มิ.ย. 2536

2.46

ภาคปกติ

2.94

ภาคปกติ

สาขาวิชาดนตรีสากล
3

57003348010 นายธีรภัทร์ เด่นดวง

รร.330147 14 พ.ค. 2539
สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย

4

55003350010 นายณัฐพันธ์ นิลสริ

รร.330150 19 ธ.ค. 2535

3.35

ภาคปกติ

5

57003350021 นางสาวโชติกา นามประสพ

รร.330151 23 ก.พ. 2539

3.60

ภาคปกติ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน
ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ

(สาขาการศึกษา)
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

1

58025176002 นางสาวนุจิรา เหล็กกล้า

รร.150018 14 ก.พ. 2530

3.81

ภาคพิเศษ

2

58025176005 นางสาวกุสาวดี คุณแก้ว

รร.150019 12 ต.ค. 2527

4.00

ภาคพิเศษ

3

58025176009 นางนวลจันทร์ จันทร

รร.150016 11 พ.ย. 2506

4.00

ภาคพิเศษ

3.50

ภาคพิเศษ

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4

57025114024 นางสาวสุวรรณา ศรีปราชญ์

รร.150017 25 ก.ย. 2533

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน
ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ

(สาขาสาธารณสุขศาสตร์)
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสุขภาพ)
ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสุขภาพ)
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
1

56025213008 นางสาวสุมาลี ยังอยู่สุข

รร.250003 16 พ.ค. 2513

3.66

ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน
ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ

(สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ลำดับที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1

58025362028 นางสาวกันยารัตน์ เปรมทอง

รร.640010 14 เม.ย. 2519

3.81

ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน
ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ

