
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100334101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003341001 นางสาวศุภาวรรณ บุตรศรี
2 61003341002 นายเสฏฐนันท์ ศรีรัตนะ
3 61003341005 นายณรงค์ศักดิ์ ชุ่มเย็น
4 61003341008 นางสาวเกศิณี มีบุญญา
5 61003341009 นางสาวภาวิณี จำปาทอง
6 61003341010 นางสาวพรทิพย์ภา เพียรเหมือน
7 61003341011 นางสาวสุฑามาศ จันทโชติ
8 61003341013 นางสาวหนึ่งฤทัย สินธุไพร
9 61003341015 นางสาวกนกกาญจน์ เสาวภาภรณ์
10 61003341016 นางสาวปนัดดา ชาลีผาย
11 61003341017 นางสาวณัฐพร นาคเขียว
12 61003341018 นายไพศาล หล้าสมบูรณ์
13 61003341019 นายไตรทศ พุดซ้อน
14 61003341020 นายณัฐวัตร พันธุ์โภชน์
15 61003341021 นายปรเมศน์ บุญสอน
16 61003341022 นายณัฎฐ์ โลกาพิพัฒน์
17 61003341023 นางสาวพรสุดา เฉิดฉาย
18 61003341024 นายอติชาติ ถนอมสิงห์
19 61003341025 นางสาววรรณพร บุญกล่ำ
20 61003341026 นางสาววราภรณ์ จ้อยสีดา

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 09:26 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100334102   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ   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 8

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:26 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100338101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003381001 นางสาวประกายฟ้า ลีหัวสระ
2 61003381002 นางสาววราภรณ์ ลายงาม
3 61003381003 นายภาคภูมิ ดีใจ
4 61003381004 นายสิทธิชัย ปัญจะสีลา
5 61003381005 นางสาวดวงกมล สาใจ
6 61003381006 นางสาวชลาลัย โชติชื่น
7 61003381007 นางสาววนัชพร รัตโน
8 61003381008 นายเมธาสิทธิ์ ไพโรจน์สรกิจ

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 09:26 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100340501   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003405001 นางสาวดาริกา คำเก่ง
2 61003405002 นางสาวสุวนันท์ มั่นใจ
3 61003405003 นางสาววิมลสิริ เหล่าภักดี
4 61003405004 นายพนม บริสุทธิ์
5 61003405005 นายธนากร เพ็ชรไทย
6 61003405006 นางสาวชลธิชา รัตนโชคธรณี
7 61003405008 นางสาววริศรา ยิ่งรุ่งเรือง
8 61003405010 นางสาวนฤมล สินสมใจ
9 61003405011 นายประกิจ พันธวงศ์
10 61003405013 นางสาวนิดชนันท์ ช่างกล
11 61003405014 นางสาวโพธิ์ฐิณี พรน้อย
12 61003405015 นางสาวสุนันทา ละศรี
13 61003405017 นางสาวลูกปลา ถาวร
14 61003405018 นางสาวกฤติญา ศิริวงษ์
15 61003405019 นางสาวชนัตฐา แสงอรุณ
16 61003405020 นายนพพล วะลาหะสุนทร
17 61003405021 นายชนวีร์ กานต์ไกรศรี
18 61003405022 นางสาวจิดาภา ฟุ้งโล่ห์
19 61003405023 นางสาวชลดา มิ่งชัย
20 61003405024 นายชินวัฒน์ นนทวงษา
21 61003405025 นางสาวสโรชา เหลือหลาย
22 61003405026 นางสาวโมบาย พัดทอง
23 61003405027 นางสาวธมลวรรณ ยศโชติ
24 61003405028 นางสาวภัทราภรณ์ อยู่รักษา
25 61003405030 นางสาวมัชฌิมา ขอช่วยกลาง
26 61003405033 นางสาววิภาพร สิงห์โตทอง
27 61003405034 นายวัชรวีร์ ศิริกาญจนาฐิภัย
28 61003405035 นายชนาธิป สำเภาจันทร์
29 61003405036 นางสาวนุชนาฏ สนองสุข
30 61003405037 นางสาวกันยา พันโดย

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 1

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:26 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100340502   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003405038 นายเพชร จารุสมบัติ

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 4

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:26 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100340503   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003405009 นางสาววาสนา สวัสดี
2 61003405029 นางสาวทาริกา เดชะษา
3 61003405031 นางสาวน้ำฝน ตาริชัย
4 61003405032 นางสาวอัจฉรา ชิดสม

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 21

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:26 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100349001   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003490001 นางสาวสกุณา บุราณสุข
2 61003490002 นางสาวอารียา รอเซ็น
3 61003490003 นางสาวบุษกร ต้นอาจ
4 61003490004 นางสาวกนกวรรณ กาญจโนภาศน์
5 61003490005 นางสาวจันจิรา อุดม
6 61003490006 นางสาวจารุวรรณ สืบจันทร์
7 61003490007 นายวศิน อาศัย
8 61003490008 นางสาวรวีนิพา นาคสุข
9 61003490009 นางสาวมุกธิตา จงชมผา
10 61003490010 นางสาวสุนิสา แนวดง
11 61003490011 นางสาวสุนิตา เพ็ชรบุตร
12 61003490012 นางสาวจันทร์ศิริ สินนอก
13 61003490013 นางสาวศิริวรรณ สุดสา
14 61003490014 นางสาวธัญญลักษณ์ สังกะเพศ
15 61003490015 นางสาวกันณิกา ยะหัตตะ
16 61003490016 นางสาวรุ่งนภา กันทอง
17 61003490017 นางสาวธิติยา พุ่มเพ็ชร
18 61003490018 นางสาวนารีรัตน์ มะใบ
19 61003490019 นายนพดล ภาระเวช
20 61003490020 นางสาวพรชิตา ยวงอ้าย
21 61003490021 นายบรรณรต วรรณชัย

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 09:26 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 7/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100349002   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   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 24

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:26 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 8/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100349101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003491001 นางสาวรพีพรรณ โพนสุวรรณ์
2 61003491002 นางสาวสุวนันท์ พึ่งสม
3 61003491003 นางสาวสุปวีณ์ จูเจริญ
4 61003491004 นางสาวจริยา เปียชาติ
5 61003491005 นางสาวเบญจวรรณ วงษ์สุวรรณ
6 61003491006 นายเจษฎา ผ่องสอาด
7 61003491007 นางสาวกนกนิภา เทียบมาก
8 61003491008 นางสาวพิมพ์พา ใหญ่ผลสุข
9 61003491009 นางสาววาสนา กลั่นรส
10 61003491010 นางสาวอาทิตยา แซ่แต้
11 61003491012 นายภูมมินทร์ พันตานุสนธ์
12 61003491013 นางสาวกฤติพร โล่ห์เเจ่ม
13 61003491014 นางสาวพลอยไพลิน แก้วนพรัตน์
14 61003491015 นางสาวสุกัญญา ศรีมณี
15 61003491016 นางสาวศิรินันท์ ศรีวรหา
16 61003491017 นางสาวชลธิชา ดานขุนทด
17 61003491018 นางสาวจิรภิญญา งามเพราะ
18 61003491019 นางสาวมาริษา โมนะ
19 61003491020 นางสาวณุกานดา กนกคุณวัฒนา
20 61003491021 นางสาวอรุณี ศรีพิพัฒน์
21 61003491022 นางสาวรมย์รวินท์ ครุฑดำ
22 61003491023 นางสาวสโรชา มหาศรัทธา
23 61003491024 นางสาวชลธิชา โฉมเฉิด
24 61003491025 นางสาวภัทรษยา ทัพสวัสดิ์

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 09:26 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 9/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100349102   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ   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 5

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:26 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 10/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100349201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003492003 นางสาวสุทธิดา ลาภจิตร
2 61003492004 นางสาวณัฐวดี ทองเเพง
3 61003492005 นางสาวพนิดา ทิยาเวศ
4 61003492006 นายอธิภัทร เล็กใจซื่อ
5 61003492007 นางสาววิลาวัณย์ ทองเจริญ

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 09:26 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 11/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100349202   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ   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 14

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:26 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 12/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100349801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003498001 นางสาวภครัศตา วงษ์ศรี
2 61003498004 นายกอฟฟารี่ สะและหมัด
3 61003498005 นายกฤษกร แทนเกษม
4 61003498006 นายจิรายุ สื่อสวัสดิ์วณิชย์
5 61003498007 นายธีรภัทร มาลีบำรุง
6 61003498008 นายสหรัช ใจผ่อง
7 61003498009 นายชนายุทธ อ่อนสุวรรณ
8 61003498010 นายวรพจน์ ทรงชัย
9 61003498011 นายฐิติกร พรพัฒนานิคม
10 61003498012 นางสาวปวีณา นะรินรัมย์
11 61003498013 นางสาวจารุวรรณ เยาวราฤทธิ์
12 61003498014 นายก้องเกียรติ นิชสภา
13 61003498015 นายสุรพัศ กัลยาหัตถ์
14 61003498016 นายธีระภัทร์ ปุญญะประสิทธิ์

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 09:26 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 13/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100349802   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ   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 1

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:26 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 14/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100349803   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003498003 นางสาวสมหญิง ยังสุขศรี

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 1

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:26 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 15/15


