
 

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 นายปรเมศวร์ บุญสอน
16 61003341022 นายณัฎฐ์ โลกาพิพัฒน์
17 61003341023 นางสาวพรสุดา เฉิดฉาย
18 61003341025 นางสาววรรณพร บุญกล่ำ
19 61003341026 นางสาววราภรณ์ จ้อยสีดา
20 61003341027 นายณรงค์ชัย สวัสดี
21 61003341028 นางสาวกาญจนาพร ธิยะ
22 61003341029 นายปิยวัฒน์ ท้วมละมูล
23 61003341030 นางสาวภัทราพร เอี่ยมเดชา
24 61003341031 นางสาวสุกัญญา อุระประทร
25 61003341033 นายวรพงษ์ ม่วงคุ้ม
26 61003341034 นางสาวมณฐการณ์ สุบิน
27 61003341035 นายธรรมนูญ แก้วสีทองคำ
28 61003341036 นายสุภกิจ อำพัน
29 61003341038 นายธนพงศ์ เอื้อเจริญทรัพย์
30 61003341039 นางสาววนิดา พวงทอง
31 61003341040 นายสุวรรณภูมิ พายุหะ
32 61003341041 นายจรรกพรรณ ฤทธิบัณฑิต
33 61003341042 นายอภินันท์ ลี้สุดกลิ่น
34 61003341043 นายกุลฐกรณ์ บูรณศักดิ์เสรี

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 48

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100334101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 61003341046 นายนนทพัทธ์ ลีระสันทัดกุล
36 61003341047 นายภาคิน มีทรัพย์ทอง
37 61003341048 นางสาวเบญจวรรณ พาวิเศษ
38 61003341049 นายปฏิภาณ ศรีโกศักดิ์
39 61003341050 นางสาวจริยา ใจดี
40 61003341051 นางสาวอลิศา ธนม่วงศรี
41 61003341052 นางสาวจุฑารัตน์ โพธิ์สวัสดิ์
42 61003341053 นายชัยวัฒน์ การะพิมพ์
43 61003341054 นายบุญทวี นามวงษ์
44 61003341055 นางสาวชุติพร แสงทอง
45 61003341056 นางสาวสุภาธินี ศรีพงษ์
46 61003341057 นายเกรียงไกร พาไธสง
47 61003341058 นายสิทธิพันธ์ สายหยุด
48 61003341059 นางสาววรรณวิมล ผลทรัพย์

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 34

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100338101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003381001 นางสาวประกายฟ้า ลีหัวสระ
2 61003381003 นายภาคภูมิ ดีใจ
3 61003381004 นายสิทธิชัย ปัญจะสีลา
4 61003381005 นางสาวดวงกมล สาใจ
5 61003381006 นางสาวชลาลัย โชติชื่น
6 61003381007 นางสาววนัชพร รัตโน
7 61003381008 นายเมธาสิทธิ์ ไพโรจน์สรกิจ
8 61003381009 นายธนิสร ทาทอง
9 61003381010 นางสาวชลธิชา วิไลรักษ์
10 61003381011 นางสาวทิพานันทน์ ทับโต
11 61003381012 นายฐาณุกูร รัตนพิทักษ์
12 61003381013 นางสาวพลอยณภัส ภูหินกอง
13 61003381014 นางสาวปฏิมา บัวรินทร์
14 61003381016 นางสาวขนิษฐา ชมเชย
15 61003381017 นายพูนชัย โรจน์โลหะโสภณ
16 61003381018 นายกฤตศกร ตันสุดเจริญยิ่ง
17 61003381019 นายสิริวัชร นุ้ยไกร
18 61003381020 นายวิษณุ บุญรอด
19 61003381021 นางสาวชลธิชา เพ็งอินทร์
20 61003381023 นางสาววารุณี ขารพิษ
21 61003381024 นางสาวดารุณี ยอดแก้ว
22 61003381026 นางสาวกัลยรัตน์ บุญช่วย
23 61003381027 นางสาวอัฌชา ปิยะธำรงชัย
24 61003381028 นางสาวศิริวิมล ตันยะกุล
25 61003381029 นางสาวสิริลักษณ์ สีกุล
26 61003381030 นางสาวกมลชนก เต็งเก
27 61003381031 นางสาวศศิตา มีมุข
28 61003381032 นางสาวอัยรดา คำขะ
29 61003381033 นางสาวผุสชา อุ่นใจ
30 61003381034 นางสาวปนัฐดา วงค์คำมา
31 61003381035 นางสาวเบญจมาศ บัวงาม
32 61003381036 นางสาวณัฐธิดา วรวิสัน
33 61003381037 นางสาวเบ็ญจรัตน์ วชิรพันธ์ุ
34 61003381038 นางสาววราภรณ์ พิกุลศรี

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 34

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100338101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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 39

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/17



 

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
31 61003405041 นางสาววิไลวรรณ กาวัน
32 61003405081 นายวรวุฒิ กรุดทอง
33 61003405082 นางสาวเกศินี ศรีโสภณ
34 61003405096 นางสาวณัฐสุดา ชมสงวน

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 39

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100340501   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 61003405097 นางสาวมาณวิกา สุดสาคร
36 61003405098 นางสาวปรียาภรณ์ พงศ์พฤกษ์
37 61003405099 นางสาวอนัญญา ม่วงศรี
38 61003405100 นายอนุพงษ์ อิสมาส
39 61003405101 นายทัชธิชา ชูทับทิม

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 39

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100340502   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003405038 นายเพชร จารุสมบัติ
2 61003405039 นายภาสกร สุขบำรุงศิลป์
3 61003405040 นางสาวจิราพร เนตรพินิจ
4 61003405043 นางสาวณัฐณิชา สวัสดิ์
5 61003405044 นางสาวจิรวรรณ สุระถา
6 61003405045 นางสาวนภวรรณ วิสุทธิ์ธนากร
7 61003405046 นายอภิเดช เนตรสุวรรณ
8 61003405047 นางสาวกฤตติมา เกตุเทียนงาม
9 61003405048 นางสาวโสรญา นาคทองดี
10 61003405049 นางสาวฐิติพร ดีรัศมี
11 61003405050 นางสาวณัฐศิตา ตรีสุวรรณ
12 61003405051 นางสาววิรัชฎาพร ตรัยจันแดง
13 61003405052 นางสาวนงนรินทร์ ชินวงศ์
14 61003405053 นายพิพัฒน์พงศ์ พงษ์นะสุวรรณ์
15 61003405057 นางสาวมุทิตา ผ่องแผ้ว
16 61003405060 นางสาวอภินญา แก้วอุดม
17 61003405061 นางสาวชญาธร พลกัณฑ์
18 61003405063 นางสาวญารัตน์ กรเกษม
19 61003405065 นางสาววนัญญา ทองสัมฤทธิ์
20 61003405067 นายพีรภัทร์ ประดิษฐพัสตรา
21 61003405070 นางสาวเบญจวรรณ ยศโชติ
22 61003405073 นางสาวดารารัตน์ ลิ้มเจริญ
23 61003405075 นายพงศ์พณิช พุ่มสวย
24 61003405077 นายสหัสวรรษ แก่นจันทร์
25 61003405079 นายกิตินันท์ สารี
26 61003405083 นางสาวปิยะดา พูนสวัสดิ์
27 61003405084 นางสาวนัฐกานต์ เถาว์กลาง
28 61003405085 นางสาวอาทิตย์ญา จันทร์ดำรงค์
29 61003405086 นางสาวเบญจวรรณ มานะทัต
30 61003405088 นางสาวธนาภรณ์ ยองใย
31 61003405089 นางสาวอาทิตยา พิมพ์คูณ
32 61003405091 นางสาวสุภาวิดี ตันไล้
33 61003405092 นางสาวปภัชญา รุจินิยมกุล
34 61003405093 นางสาวเพชราภรณ์ มาละออ

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 39

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 7/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100340502   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 61003405094 นางสาวกมลวรรณ นิลวิเวก
36 61003405095 นางสาวรัชญา ฉัตรธนาภัทร
37 61003405102 นางสาวนีรชา สุวรรณเดช
38 61003405103 นายพศิษฐ์ พูนทวีวัฒนายศ
39 61003405104 นายนิตินันท์ นิ่มอนงค์

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 9

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 8/17



 

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 61003405042 นางสาวรวิชยา โพธิ์ทอง
5 61003405064 นางสาวธิฌานันท์ จิตตะกูล
6 61003405068 นางสาวอารียา กรเกตุ
7 61003405078 นางสาวสปัญญ์ ขวัญยัง
8 61003405087 นางสาวกิตติกา ลาเวียง
9 61003405090 นางสาวปวีณา เลิศศรี

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 31

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 9/17



 

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 61003490015 นางสาวกันณิกา ยะหัตตะ
15 61003490016 นางสาวรุ่งนภา กันทอง
16 61003490017 นางสาวธิติยา พุ่มเพ็ชร
17 61003490018 นางสาวนารีรัตน์ มะใบ
18 61003490019 นายนพดล ภาระเวช
19 61003490020 นางสาวพรชิตา ยวงอ้าย
20 61003490021 นายบรรณรต วรรณชัย
21 61003490022 นายกฤษดา มิตรโกสุม
22 61003490041 นางสาวเมทินี มีสุข
23 61003490042 นางสาวเกศรินทร์ มุ่งมะโนหมาย
24 61003490043 นางสาวธิษณามดี แสงสว่าง
25 61003490044 นางสาวสุวารี จันทโชติ
26 61003490045 นางสาวธญชนก สารการ
27 61003490046 นางสาวเบญจกุล สีสืบ
28 61003490047 นางสาววิลาวัณย์ ทองเจริญ
29 61003490048 นางสาวศศิธร สุขอินทร์
30 61003490063 นางสาวเบญจวรรณ พงศ์แพทย์
31 61003490064 นางสาวปาริชาติ สิงห์แสน

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 วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 10/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100349002   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003490023 นางสาวปัฎฑภรณ์ เฉิดรัตนพิชน์กุล
2 61003490024 นางสาวนนทพรรณ กนกสุวรรณกุล
3 61003490025 นางสาวบุศรารัตน์ นนทวิชิต
4 61003490026 นางสาวชลิตา ผ่องใส
5 61003490027 นายสุนิติ ยอดแค
6 61003490028 นางสาวจันทิมา จิตมั่น
7 61003490029 นางสาวสุพัตรา จำปานวน
8 61003490030 นางสาวมัธณา สกิจรัมย์
9 61003490031 นางสาวกานต์จนา พรกุณา
10 61003490033 นางสาวกัณฐมณี สุวรรณสุข
11 61003490035 นายปฏิญญา ซุมซะ
12 61003490036 นางสาวเกสรา วราหะสุนทร
13 61003490037 นางสาวนวลนภา วรพงศ์
14 61003490039 นางสาวนุชนาฏ สิงหา
15 61003490040 นางสาวสุพัชชา แจ้งเณร
16 61003490049 นางสาวสุพรรษา นาคนิล
17 61003490050 นางสาวอัสนาวี สีรือแสง
18 61003490051 นายเรืองไชย พงศ์สระ
19 61003490052 นางสาวนาตยา สอนเจริญ
20 61003490053 นางสาวสุนิสา ชมชื่น
21 61003490054 นางสาวรัตนาภรณ์ หักรัตน์
22 61003490055 นางสาวสุวรรณี ทองคำ
23 61003490056 นางสาวอธิภรณ์ เลไธสง
24 61003490057 นางสาวจุฑาภรณ์ รุ่งเจริญศิริกุล
25 61003490058 นางสาวศศินิภา ตะเภาพงษ์
26 61003490059 นางสาวขนิษฐา ลีอุดม
27 61003490060 นางสาวสกาวเดือน จิตต์อ่อน
28 61003490061 นางสาวอาทิตยา พุทธรักษา
29 61003490062 นางสาวบุษบาวรรณ จันทร์ดี
30 61003490065 นายพัชรพล ชนะบุญ

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 33

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 11/17



 

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
25 61003491027 นางสาวชลิดา บุญหวาน
26 61003491028 นางสาวณัฐมน จิตร์มั่น
27 61003491029 นางสาวกัญญารัตน์ กระจาย
28 61003491030 นางสาวซาร่า มินเจริญ
29 61003491031 นางสาวกมลวรรณ ทองสุ่น
30 61003491032 นางสาวจารุวรรณ ใหม่หะลา
31 61003491033 นางสาวภัทรวดี ศรีสวัสดิ์
32 61003491034 นายกนกพล เนียรมงคล
33 61003491035 นางสาวจิราภรณ์ พาต่อ

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 28

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 12/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100349102   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003491037 นางสาวบัณฑิตา สุริยะ
2 61003491038 นางสาวสุรนันท์ โพลอย
3 61003491039 นางสาวศิวนาถ ทาแปง
4 61003491040 นางสาวธิดารัตน์ ภูวิโคตร์
5 61003491041 นางสาวสิตานัน พันธ์โนราช
6 61003491042 นางสาวชุรีพร โพธิ์ทอง
7 61003491043 นางสาวนารีรัตน์ เงินสวัสดิ์
8 61003491044 นางสาวปรวี จินดาสวัสดิ์
9 61003491045 นายณัฐภัทร์ เอี่ยมมีชัย
10 61003491046 นางสาวรัชนีกร ปานทอง
11 61003491047 นายณัฐการณ์ สระประทุมวัน
12 61003491048 นายธนภัทร์ เฉยสอาด
13 61003491049 นายธนภัทร ใจอารีย์
14 61003491050 นางสาวกฤติยา โฉมฉิน
15 61003491051 นางสาวลักษณาวดี คงแก้ว
16 61003491052 นางสาวกนกวรรณ พันชาติ
17 61003491053 นางสาวชลลดา ธรรมมะ
18 61003491054 นางสาวชัชชญา เปี่ยมจิตต์
19 61003491055 นางสาวจิราภัทร สอนง่าย
20 61003491056 นางสาวอรวรรณ เพ็งธรรม
21 61003491057 นายธีรภัทร์ มะลิซ้อน
22 61003491058 นางสาวอรพรรณ กุลธีระวิทย์
23 61003491059 นางสาวชัชชญา เปี่ยมจิตต์
24 61003491060 นางสาวจันทกานต์ สุดใจ
25 61003491061 นายวิทวัส วงศ์อาษา
26 61003491062 นายจิรศักดิ์ บุญพรหมอ่อน
27 61003491063 นางสาวอนุธิดา อินทรักษ์
28 61003491064 นางสาวอนัดดา มงคลมนต์

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 26

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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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 61003492008 นางสาวฑัณฑิกา ยังให้ผล
6 61003492009 นางสาวพิมลแข ใจมนต์
7 61003492010 นายเศรษฐวุฒิ สัมมาวิจิตร
8 61003492011 นางสาวนิลมณี ลิ้มเจริญ
9 61003492012 นายบรรณสรณ์ ลาวิลาศ
10 61003492013 นายพิตตินันท์ จินดารัตน์
11 61003492015 นางสาวพรนัชชา ประกายกุล
12 61003492016 นางสาวกุุสุมา ฉิมกรด
13 61003492017 นางสาวศวรรยา ความมานะ
14 61003492019 นายฐิติพันธ์ ขำนุช
15 61003492020 นางสาวกัญญาภัค ช่างเจริญผล
16 61003492021 นายทักษิณ ทองศรีเพ็ชร
17 61003492022 นายศุภชัย อุดง
18 61003492023 นายวัชระ พรแสนสุขทวี
19 61003492024 นางสาวณิชา เพชรเชื้อแก้ว
20 61003492025 นางสาวจำลองรัตน์ แก่นทองแดง
21 61003492026 นางสาวสุภาพร นิติธรรม
22 61003492027 นางสาวสุธาภรณ์ ฟางทสวัสดิ์
23 61003492028 นางสาวปิยธิดา ศิลา
24 61003492029 นางสาวชัชชญา เฮงสิ
25 61003492030 นายศุภชัย อุดง
26 61003492031 นางสาววันวิสา ยิ้มใย

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 วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 14/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100349202   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003492014 นายจิรวัฒน์ ฝอยทอง

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 29

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 15/17



 

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
15 61003498017 นายธีรวีร์ กิตติโชติธนารัตน์
16 61003498018 นายชาญชัย วัยวุฒิ
17 61003498020 นายสัพพพล ขันธไพรัชต์
18 61003498021 นายทวิชากฤษฏิ์ สืบศรี
19 61003498024 นายพงศธร ศรีม่วง
20 61003498025 นายศักรินทร์ พวงมาลัย
21 61003498026 นางสาวนิภาพร อินสอน
22 61003498027 นายมิ่งมงคล แท่นนอก
23 61003498028 นายธีรวัฒน์ คำภักดี
24 61003498029 นายธัญญะ ประศรี
25 61003498030 นายธีรธัช อินทร์ณรงค์
26 61003498031 นายธีรภัทร์ แสงสุวรรณ
27 61003498033 นายมงคล หงษ์ระยับปรีชา
28 61003498034 นางสาวธิตินันท์ เขียวขำ
29 61003498035 นายอัสนัย ศรีมูล

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 วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 16/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100349803   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003498003 นางสาวสมหญิง ยังสุขศรี
2 61003498022 นางสาวรุ่งนภา เปรมใจ
3 61003498023 นายปัณณวัฒน์ บุญประเสริฐ
4 61003498032 นางสาวปิยธิดา วายลม

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 วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 17/17


