
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100330201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รหัสวิชา ......................................... ชื่อวิชา ................................................................................................................ หน่วยกิต ....... (................)

กลุ่มวิชา ............................................................................. ผู้สอน ................................................................................................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003302002 นางสาวณัฐนิชา นรสิงห์
2 61003302003 นางสาวภัทร์วริศา ทัศศิริชาดินันท์
3 61003302004 นายณัฐนันท์ จั่นเพ็ชร์
4 61003302005 นายกฤษดล เรืองสวัสดิ์
5 61003302006 นายบุญชู เปรมสมัย
6 61003302007 นางสาววิภาพรรณ แก้วสวัสดิ์
7 61003302008 นางสาวนิรัชฎา เพ็นโสพา
8 61003302009 นางสาวสุพรรษา วรรณุสิทธิ์

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 2

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:25 น.

ลงชื่อ................................................. อาจารย์ผู้สอน

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. ประธานสาขาวิชา /
                                                                                                                                                                     ผู้ประสานงานรายวิชา

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. คณบดี/รองคณบดี

.........../................../.............

หน้า 1/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100334501   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รหัสวิชา ......................................... ชื่อวิชา ................................................................................................................ หน่วยกิต ....... (................)

กลุ่มวิชา ............................................................................. ผู้สอน ................................................................................................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003345001 นางสาวปัทมาวดี นิยม
2 61003345002 นางสาวพนิดา ชิตเจริญ

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 0

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:25 น.

ลงชื่อ................................................. อาจารย์ผู้สอน

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. ประธานสาขาวิชา /
                                                                                                                                                                     ผู้ประสานงานรายวิชา

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. คณบดี/รองคณบดี

.........../................../.............

หน้า 2/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100334801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รหัสวิชา ......................................... ชื่อวิชา ................................................................................................................ หน่วยกิต ....... (................)

กลุ่มวิชา ............................................................................. ผู้สอน ................................................................................................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 22

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:25 น.

ลงชื่อ................................................. อาจารย์ผู้สอน

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. ประธานสาขาวิชา /
                                                                                                                                                                     ผู้ประสานงานรายวิชา

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. คณบดี/รองคณบดี

.........../................../.............

หน้า 3/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100335301   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รหัสวิชา ......................................... ชื่อวิชา ................................................................................................................ หน่วยกิต ....... (................)

กลุ่มวิชา ............................................................................. ผู้สอน ................................................................................................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003353001 นางสาววารุณี ศรีอาษา
2 61003353002 นางสาวชุตินันท์ บุญเจริญ
3 61003353003 นายชัยพิชิต จันภิรมย์
4 61003353004 นายชาญณรงค์ ผ่องสอาด
5 61003353005 นางสาวเสาวลักษณ์ นิยมาภา
6 61003353006 นางสาวรัตนกร ยอดดำเนิน
7 61003353007 นางสาวรัชนีวรรณ กันทรัตน์
8 61003353008 นางสาวนวพร สวัสดี
9 61003353009 นางสาวนัยละฮ์ ลายนารี
10 61003353010 นางสาวณัชชา สท้านไผท
11 61003353011 นางสาวปนัดดา โต๊ะอาด
12 61003353012 นางสาวนันทนัช ป่วนกระโทก
13 61003353013 นางสาวสุรีพร พิศวาท
14 61003353014 นางสาวเมธาวดี หิมมะ
15 61003353015 นายเด่น ดวงดารา
16 61003353016 นางสาวสมณญา พวงทองคำ
17 61003353017 นางสาวกิตติยารัตน์ หาญชัย
18 61003353018 นางสาวพรทิพา พันธ์เริ่มสกุล
19 61003353019 นางสาววิภาวี จ้อยประเสริฐ
20 61003353020 นางสาวนุช -
21 61003353021 นายภาณุมาศ อารักษ์
22 61003353022 นางสาวอรปรียา ปะติ

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 30

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:25 น.

ลงชื่อ................................................. อาจารย์ผู้สอน

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. ประธานสาขาวิชา /
                                                                                                                                                                     ผู้ประสานงานรายวิชา

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. คณบดี/รองคณบดี

.........../................../.............

หน้า 4/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100336201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รหัสวิชา ......................................... ชื่อวิชา ................................................................................................................ หน่วยกิต ....... (................)

กลุ่มวิชา ............................................................................. ผู้สอน ................................................................................................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003362001 นางสาวรัตนา ศรีสวัสดิ์
2 61003362002 นางสาวสุธิดา สง่างาม
3 61003362003 นางสาวพรชิตา บุญสาหร่าย
4 61003362004 นายอโณทัย เนาว์วิจิตร
5 61003362005 นางสาวปนัดดา วัสวาณิชย์
6 61003362006 นางสาวสิรินภา มีชำนาญ
7 61003362007 นางสาววรัญญา ภักดีรัตน์
8 61003362008 นางสาวณัฐสุดา ใจเรา
9 61003362009 นางสาวแพรวนภา หลานเศรษฐา
10 61003362011 นางสาวจันทัปปภา เลาหล่าย
11 61003362012 นายธนรัตน์ บุญมิ
12 61003362013 นางสาวประภาวดี รอดบุญชัย
13 61003362014 นางสาวกชกร สมบัติวงค์
14 61003362015 นางสาวอนิสรา ภูนาเพชร
15 61003362016 นายธรรมนูญ ตั้งประสิทธิ์ศรี
16 61003362017 นางสาวโสภิตา พลเยี่ยม
17 61003362018 นายพัสกร อยุ่ยืน
18 61003362019 นางสาววิลาสินี แสนศรี
19 61003362020 นางสาวรจนา สามเรือง
20 61003362021 นางสาวศิริลักษณ์ โฉมสะอาด
21 61003362022 นางสาวเนตรนภา บุญเพ็ญ
22 61003362023 นางสาวทิพย์นารี สมนาม
23 61003362024 นายธีรพัทร์ มะลิขาว
24 61003362025 นางสาวพิรินยา คงเพชร
25 61003362026 นางสาวกฤษณา อัครชาติ
26 61003362027 นายธัญชนก เฉิดสุภากร
27 61003362028 นายธนวัฒน์ เทียนถาวร
28 61003362029 นายภีมพล หนูชาวนา
29 61003362030 นางสาวพกาวรรณ วิมลสารคุณ
30 61003362031 นางสาวรุจิรา รักเกษม

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 0

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:25 น.

ลงชื่อ................................................. อาจารย์ผู้สอน

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. ประธานสาขาวิชา /
                                                                                                                                                                     ผู้ประสานงานรายวิชา

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. คณบดี/รองคณบดี

.........../................../.............

หน้า 5/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100336202   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รหัสวิชา ......................................... ชื่อวิชา ................................................................................................................ หน่วยกิต ....... (................)

กลุ่มวิชา ............................................................................. ผู้สอน ................................................................................................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 0

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:25 น.

ลงชื่อ................................................. อาจารย์ผู้สอน

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. ประธานสาขาวิชา /
                                                                                                                                                                     ผู้ประสานงานรายวิชา

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. คณบดี/รองคณบดี

.........../................../.............

หน้า 6/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100336203   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รหัสวิชา ......................................... ชื่อวิชา ................................................................................................................ หน่วยกิต ....... (................)

กลุ่มวิชา ............................................................................. ผู้สอน ................................................................................................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 3

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:25 น.

ลงชื่อ................................................. อาจารย์ผู้สอน

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. ประธานสาขาวิชา /
                                                                                                                                                                     ผู้ประสานงานรายวิชา

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. คณบดี/รองคณบดี

.........../................../.............

หน้า 7/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100336701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รหัสวิชา ......................................... ชื่อวิชา ................................................................................................................ หน่วยกิต ....... (................)

กลุ่มวิชา ............................................................................. ผู้สอน ................................................................................................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003367001 นายนรวิชญ์ ฤทธิศิลป์
2 61003367002 นางสาวอภิสรา เรืองปิยะเสรี
3 61003367003 นางสาวนิชกานต์ อุ่นเจริญ

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 25

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:25 น.

ลงชื่อ................................................. อาจารย์ผู้สอน

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. ประธานสาขาวิชา /
                                                                                                                                                                     ผู้ประสานงานรายวิชา

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. คณบดี/รองคณบดี

.........../................../.............

หน้า 8/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100366601   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รหัสวิชา ......................................... ชื่อวิชา ................................................................................................................ หน่วยกิต ....... (................)

กลุ่มวิชา ............................................................................. ผู้สอน ................................................................................................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003666001 นางสาววลัยลักษณ์ วัฒนกูล
2 61003666002 นางสาวศิรินภา ขจรกลิ่น
3 61003666003 นางสาวนิตยา อารุณ
4 61003666004 นางสาวสุระวี ปานกลิ่นพุด
5 61003666006 นางสาวศิริมา ปัญญาสัย
6 61003666007 นางสาวชลธิชา ทองฉาย
7 61003666008 นางสาวปิยะธิดา วันทะนา
8 61003666009 นางสาวอนงค์ประภา เย็นเป็นสุข
9 61003666010 นายธวัชชัย ภู่มณี
10 61003666011 นายวีรเดช ชูศรี
11 61003666012 นายภูวเนตร งามพริ้ง
12 61003666014 นายไพบูลย์ แซ่แต้
13 61003666015 นายวัชระ พวงบานเย็น
14 61003666016 นางสาววิมลมณี พรหมรักษา
15 61003666017 นายคฑาทอง สงครามรอด
16 61003666018 นายนำพล มีเเก้ว
17 61003666019 นางสาวธนารีย์ หลงกระโทก
18 61003666020 นางสาวนิลาวัลย์ องอาจ
19 61003666021 นางสาวอภิชา อ่อนวันนา
20 61003666022 นายกฤษดา รุ่งสีทอง
21 61003666023 นางสาวปทิตตา คำหาญ
22 61003666024 นางสาวธัญจิรา ขำพุก
23 61003666025 นายธนดล กับจิตร์
24 61003666026 นางสาวเบญจพร จุลแฉ่ง
25 61003666027 นายไพโรจน์ จันทรกำเนิด

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 5

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:25 น.

ลงชื่อ................................................. อาจารย์ผู้สอน

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. ประธานสาขาวิชา /
                                                                                                                                                                     ผู้ประสานงานรายวิชา

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. คณบดี/รองคณบดี

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100366602   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รหัสวิชา ......................................... ชื่อวิชา ................................................................................................................ หน่วยกิต ....... (................)

กลุ่มวิชา ............................................................................. ผู้สอน ................................................................................................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003666028 นายธนกฤต เหลียวเจริญ
2 61003666029 นายสหรัฐ สุขสมบัติ
3 61003666030 นายพิชยะ นิราพันธ์
4 61003666031 นายวรพล ประยูรเธียร
5 61003666032 นางสาวรัตนาภรณ์ ขันดงลิง

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 5

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:25 น.

ลงชื่อ................................................. อาจารย์ผู้สอน

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. ประธานสาขาวิชา /
                                                                                                                                                                     ผู้ประสานงานรายวิชา

.........../................../.............

ลงชื่อ................................................. คณบดี/รองคณบดี

.........../................../.............
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