
สาขาวชิา /Major  การบัญชี,เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์,อาชีวะอนามัยและความปลอดภยั,เทคโนยานยนต์,การจัดการทั่วไป

รายวชิา/Subject   เทเบิล้เทนนิสห้อง 9813

อาจารย์รับผิดชอบ/Lecture  สอบวนัที ่/ Exam Date……... /…………... /……….     

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกลุ ลายเซ็น

NO. Student ID Name - Surname Sign คะแนนสอบผ่าน ร้อยละ 60 ผล

Mark by percentage 60 Evaluation

1 59604121001 นางสาวปฏิญาภรณ์ พิมเพราะ

2 59604121002 นางสาวอมิตตา เลไร

3 59604121003 นางสาววภิาว ีพุกสังข์ทอง

4 59604121004 นางสาวสุพัตรา สุขรักษ์

5 59604121006 นางสาวสุวรรณา เหล่าจนิดาพันธ์

6 59604121009 นางสาววมิลศิริ เนื้ออ่อน

7 59604121010 นางสาวธญัวรัตน์ รุ่งเรือง

8 59604121013 นางสาววรัญญุภา แปลงสนิท

9 59604121016 นางสาวเบญจมาศ เช้าเที่ยง

10 59604121017 นางสาววาสนา นัยนนท์

11 59604121018 นางสาวมาลินี คุ้มจติร

12 59604121019 นางสาวเมษยาวยี ์อิ่มเอม

13 59604121020 นางสาววรี สืบนุช

14 59604121021 นางสาวเจณิสตา ขุนอาจ

15 58065123009 เกษมณี  แสงจนัทร์

16 58265123006 ชีวนิ ฤทธิ์เรืองเดช

17 59055123006 ลดาวลัย ์ภูเ่อี่ยม

18 59165123003 อโนชา แยม้เกษร

19 59165123004 พนิดา ประสารสี

20 59165123007 พนีดา แสงทอง

21 58001223021 นายพงศกร วอ่งวงศ์ไพศาล

22 59016243019 นายลภณ เพียเทพ

23 59131123019 นายธนาธปิ โบสถ์ทอง

24 59131123028 นายณัฐวฒิุ พุดตาล

25 59002123009 นางสาวอณัญญา พูนธนวงษ์

26 59002123028 นางสาวอรวรรณ สุขสาลี

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
อาจารย์ประจ าวชิา                  หัวหน้าสาขาวชิา                  คณบด/ีผู้อ านวยการส านัก

(Lecture) (Department Head) (Director/ Dean)

ข้อมูล ณ วนัที่ 4 ก.ย. 2560

รหัสวชิา / Code  902-104                                                                            

คะแนนรวม................คะแนน / Total score



สาขาวชิา /Major  การบัญชี,รปศ,เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์,อาชีวะอนามัยและความปลอดภยั,เทคโนยานยนต์,การจัดการทั่วไป

รายวชิา/Subject   เทเบิล้เทนนิสห้อง 9813

อาจารย์รับผดิชอบ/Lecture  สอบวนัที ่/ Exam Date……... /…………... /……….     

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกลุ ลายเซ็น

NO. Student ID Name - Surname Sign คะแนนสอบผ่าน ร้อยละ 60 ผล

Mark by percentage 60 Evaluation

27 59002123042 นางสาว วไิลลักษณ์ กายา

28 59162123005 นางสาว ไพลิน แสงเพ็ชร์

29 59162123006 นางสาว พรนพิน แสงเพ็ชร์

30 58002123020 นางสาว ทิพาภรณ์ เหลาสา
31 59002123005 นางสาว ภัทราพร เลิศลักษณาพร

32 59002121009 นางสาว อุไรวรรณ สมนาม

33 59232123001 นาย พนม ปิตะระนันทน์

34 59002123040 นางสาว รมิดา จนัทร์ตุ้ม

35 59182123002 นางสาว รัตติยา เนียมจนัทร์

36 59002121006 นาย ณรงค์ชัย เกตุแก้ว

37 59002121007 นางสาว ภัทรวรินทร์ คงรักช้าง

38 59002123017 นางสาว รัชดาพร ลาภสนอง

39 59002123036 นางสาว หทัยรัตน์ สดธญัญา

40 59162123001 นางสาว วราภรณ์ บุตรชัย

41 59162123002 นาย ศุภโชค อิ่มน้อย

42 59165123008 นิติศักด์ิ ธรรมเพชร

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
อาจารย์ประจ าวชิา                  หัวหน้าสาขาวชิา                  คณบด/ีผู้อ านวยการส านัก

(Lecture) (Department Head) (Director/ Dean)

ข้อมูล ณ วนัที่ 4 ก.ย. 2560

คะแนนรวม................คะแนน / Total score

รหัสวชิา / Code  902-104                                                                            


