มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค
ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2

ระบบจัดตารางเรียน

กศ.บป.

ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ลําดับ รหัสนักศึกษา
5233301221
1. 5233301221
54310011002
2. 54310011002
5433301133
3. 5433301133
5434131023
4. 5434131023

ชื่อ - นามสกุล
สิบตํารวจตรีหญิงฮายาตี ยีเจ๊ะแว
นางสาวจริญญา มณีจุรัส
นายเถกิง คําคง
นายรุจิษฐ์ อนุชวลิตวงศ์

5533051013
5. 5533051013
5533051049
6. 5533051049
5534061047
7. 5534061047
5534131133
8. 5534131133
5535021009
9. 5535021009
5535021014
10. 5535021014
5537011003
11. 5537011003
5557051146
12. 5557051146
5557051169
13. 5557051169
563305048
14. 563305048
565702025
15. 565702025

นายทรงพล บุตรเจริญ
นายอรุณ หมีนหนุด
นางสาวยุวดี คล่องธัญกรณ์
นางสาวธัญชนก สุวรรณคีรี
นายธีระยุทธ มากกําเหนิด
นางสาวเพ็ญรดี วัชฤทธิ์
นายกิตติศักดิ์ ยะถาวร
นายภาคภูมิ คูนิอาจ
นายอาบะ อาแว
นายทินภัทร ภัทรชนม์
นายวิโรจน์ เหมมาน

5731001009
16. 5731001009
5731101139
17. 5731101139
5731101165
18. 5731101165
5731101176
19. 5731101176

นางสาวเจนจิรา หนูดํา
นายจรูญ บิลลาแต๊ะ
นายพรเทพ สวนจันทร์
สิบตรีวัชรพงศ์ แสนพิพัฒน์

5731101190
20. 5731101190
5731101194
21. 5731101194
5731101247
22. 5731101247
5732001012
23. 5732001012
5732001022
24. 5732001022
5732001029
25. 5732001029
5732001036
26. 5732001036
5732001048
27. 5732001048
5732001049
28. 5732001049
5732001061
29. 5732001061
573334057
30. 573334057
573406005
31. 573406005
573407030
32. 573407030

นายอดุลย์ ลาเต๊ะ
นายอวิรุทธิ์ สะมะแอ
นางสาวศุภกานต์ พิทักษ์ธรรม
นางสาวซัมซารีน่า เจะกาเดร์
นางสาวนันทิตา หมัดชะบูลย์
นางสาวนูรีน อาแวสือแม
นางสาวฟารีดา คงจุน
นางสาวแวพาดีละห์ สือแม
นางสาวสตีหามีน๊ะ หัสนี
นางสาวอานีซะ กาหลง
นายอลงกรณ์ โอแก้ว
นายฐิติพงษ์ เสนาคํา
นางสาวปิยนุช ชัยชนะ

573408010
33. 573408010 นางสาวฐิติมา อุ่ยสกุล
573408035
34. 573408035 นายวชรพงศ์ ศรอินทร์
REG:F40-01-19 ( ตารางสอน-สอบปัจจุบัน )

รหัสวิชา
2500302
3603102
2553308
3563204
4000306
2532503
2533301
3562104
3562136
3082204
3082204
5003601
6544911
6544911
2532303
2500308
6512205
6513209
6514617
3531101
1500303
1500303
1500303
2500303
1500303
1500303
2500303
4943505
4941302
4943505
4943505
4943505
4941101
4943505
3561205
3622101
2500311
3561207
1500301
1500301

อาจารย์ผู้สอน

หมายเหตุ

อ.ปารย์พิรัชย์ จันเทศ
อนุมัติ
อ.พิราสินี ชัยคุณทวีโชติ
อนุมัติ
อ.ศดานนท์ วัตตธรรม
อนุมัติ
อ.ยินดี อ่อนศรีแก้ว
อนุมัติ
อ.ธีรพล บัวทอง
อนุมัติ
อ.มาริสา จันทร์ฉาย
อนุมัติ
ดร.อิสระ ทองสามสี
อนุมัติ
อ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว
อนุมัติ
อ.ภัทริยา สังข์น้อย , อ.ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตอนุ
ร มัติ
อ.ปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์
อนุมัติ
อ.ปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์
อนุมัติ
อ.ปริญญา พานิชย์
อนุมัติ
นายจิณณวัตร อนันทมาศ
อนุมัติ
นายจิณณวัตร อนันทมาศ
อนุมัติ
อ.อรวรรณ ศรีเกตุ
อนุมัติ
อ.สุปราณี ชอบแต่ง
อนุมัติ
อ.เสกสรร ชะนะ
อนุมัติ
ดร.สมมารถ ขําเกลี้ยง
อนุมัติ
อ.สมศักดิ์ ภควัตชัย
อนุมัติ
อ.อุษณีย์ พัฒโนภัทรปิติกุล
อนุมัติ
อ.อรวีร์ ปานนาค
อนุมัติ
อ.อรวีร์ ปานนาค
อนุมัติ
อ.อรวีร์ ปานนาค
อนุมัติ
อ.ชุลีพร ทวีศรี
อนุมัติ
อ.อรวีร์ ปานนาค
อนุมัติ
อ.อรวีร์ ปานนาค
อนุมัติ
อ.สิทธิพร ศรีผ่อง
อนุมัติ
รศ.เทพกร พิทยาภินันท์
อนุมัติ
อ.ธมนวรรณ ตะสัย
อนุมัติ
รศ.เทพกร พิทยาภินันท์
อนุมัติ
รศ.เทพกร พิทยาภินันท์
อนุมัติ
รศ.เทพกร พิทยาภินันท์
อนุมัติ
อ.สุรัตน์สวดี แซ่แต้
อนุมัติ
รศ.เทพกร พิทยาภินันท์
อนุมัติ
อ.นุชษรา พึ่งวิริยะ
อนุมัติ
ดร.นัยนา โง้วศิริ
อนุมัติ
อ.เขมนิจ วัฒนทินโชติ
อนุมัติ
อ.พีรวัส หนูเกตุ
อนุมัติ
อ.ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัติ
อนุมัติ
อ.ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัติ
อนุมัติ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค
ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2

ระบบจัดตารางเรียน

กศ.บป.

ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ลําดับ รหัสนักศึกษา
573408045
35. 573408045
573408047
36. 573408047
573906010
37. 573906010
573906032
38. 573906032
575705078
39. 575705078

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวสุภิตรา อัครพงศธร
นายอนุสรณ์ บุญยอด
นายธนายุ ประทุมมณี
นายอาสาฬห์ ซาปาน
นายโสภณ แซ่ตัน

REG:F40-01-19 ( ตารางสอน-สอบปัจจุบัน )

รหัสวิชา
1500301
1500301
6002103
6001107
2000306

อาจารย์ผู้สอน
อ.ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัติ
อ.ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัติ
อ.ชัยยุทธ มีงาม
อ.ศุภชัย ชัยณรงค์
อ.ธัชพล ภัทรจริยา

หมายเหตุ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

ระบบจัดตารางเรียน

ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2

ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ลําดับ รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
5557051165
1. 5557051165 นายอธิวัฒน์ ผลชนะ
575705111
2. 575705111 นางสาววิกานดา อินคล้าย

REG:F40-01-19 ( ตารางสอน-สอบปัจจุบัน )

กศ.บป.
รหัสวิชา
6523714
2500301

อาจารย์ผู้สอน
อ.พุฒิธร ตุกเตียน
อ.มณีนุช รองพล , อ.ไหมไทย ไชยพันธุ์

หมายเหตุ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
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