
 

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 61003302007 นางสาววิภาพรรณ แก้วสวัสดิ์
6 61003302008 นางสาวนิรัชฎา เพ็นโสพา
7 61003302009 นางสาวสุพรรษา วรรณุสิทธิ์
8 61003302010 นางสาวเรณุกา ศิลาเเร่
9 61003302011 นายพีรพัฒน์ สิทธิ
10 61003302012 นายภาณุวัฒน์ สว่างดี
11 61003302013 นางสาวขวัญกมล ศรีหัสสา
12 61003302014 นายสุภี ทองมาก
13 61003302015 นางสาววราภรณ์ ไวว่อง
14 61003302016 นายบริบูรณ์ เมฆจั่น
15 61003302017 นายศักย์ศรณ์ มาปั้น
16 61003302018 นายอัครชัย พลอยเทศ
17 61003302019 นายกิตติศักดิ์ อุปถัมภ์
18 61003302020 นางสาวนันทิชา บุญสมพงษ์
19 61003302021 นายพิริยพงษ์ พุทธเจริญ
20 61003302022 นายทวีศักดิ์ มติโภชน์
21 61003302023 นายธนกร กุมพล
22 61003302024 นายอลงกรณ์ รุ่งแสง

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 วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/13



 

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
3 61003345003 นางสาวพลอยไพลิน ปะทานัง
4 61003345004 นางสาวนภาพรรณ เนียมกสิพงษ์
5 61003345005 นายจิรเมธ เรีองปิยะเสรี
6 61003345006 นายธนภัทร ใจอารีย์
7 61003345007 นางสาวศุภิสรา เกิดคล้าย
8 61003345008 นางสาวสาธิมา อัศววรุณ

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 วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100334801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003348001 นางสาวปพิชญา คุ้มแสง
2 61003348002 นายนนทพัทธ์ ลีระสันทัดกุล
3 61003348003 นายธเนศ ศรีบุญชู
4 61003348004 นายกวีรัตน์ จิตรสำราญ
5 61003348005 นายนพพร สุวรรณไตร
6 61003348006 นายนฤเดช มะสี
7 61003348007 นายชนะพล ขำคม
8 61003348008 นายกรวิชญ์ กงแก้ว
9 61003348009 นายธนกร รอบคอบ
10 61003348010 นางสาวรัดติกาล พรมชาติ
11 61003348011 นายธีรพัฒน์ โอ๋วเจริญ
12 61003348012 นายวิทยา สุทิน
13 61003348013 นายฐาพัช ดอนมอญ
14 61003348014 นางสาวปรียะรัตน์ แย้มสุริโยทัย

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 วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/13



 

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
23 61003353023 นางสาวนัทธมล วงษ์ใหญ่
24 61003353024 นางสาวแก้วเสด็จ ไชยรส
25 61003353025 นายธนวรรษ ทองนพคุณ
26 61003353026 นางสาววราภรณ์ ไชยดำ
27 61003353027 นางสาวบุษยรัตน์ ฉากรัมย์
28 61003353028 นางสาวณัฐมน ชัยศุขนิธิธนโชติ
29 61003353029 นางสาวอรภิญญ์ญา สัตย์ซื่อ
30 61003353030 นางสาวเบ็ญจรัตน์ วชิรพันธุ์
31 61003353031 นางสาวทัศนลักษณ์ สายยศ
32 61003353032 นางสาวนางสาวสุกันยาหนองเทา
33 61003353033 นายชนินธวัฒน์ สถิตย์

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 40

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/13



 

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 61003362020 นางสาวรจนา สามเรือง
18 61003362021 นางสาวศิริลักษณ์ โฉมสะอาด
19 61003362022 นางสาวเนตรนภา บุญเพ็ญ
20 61003362023 นางสาวทิพย์นารี สมนาม
21 61003362024 นายธีรพัทร์ มะลิขาว
22 61003362025 นางสาวพิรินยา คงเพชร
23 61003362026 นางสาวกฤษณา อัครชาติ
24 61003362027 นายธัญชนก เฉิดสุภากร
25 61003362028 นายธนวัฒน์ เทียนถาวร
26 61003362029 นายภีมพล หนูชาวนา
27 61003362030 นางสาวพกาวรรณ วิมลสารคุณ
28 61003362031 นางสาวรุจิรา รักเกษม
29 61003362032 นางสาวปาริชาต เขียวจันทร์
30 61003362033 นายชลากร ทาทอง
31 61003362034 นางสาวจิราวรรณ ศรีภักดี
32 61003362035 นางสาวสุกัญญา ปัสสาพันธ์
33 61003362036 นางสาวอาริณี ท่าเมือง
34 61003362037 นางสาววราภัทร พินิจชอบ

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 40

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100336201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 61003362038 นางสาวสุภาวิดา ปิ่นกุล
36 61003362039 นางสาวศศิวิมล อิ่มฉาย
37 61003362040 นางสาวพัชรีพร ไหลไผ่ทอง
38 61003362041 นายรณกฤต ก๊วยเจริญ
39 61003362042 นายศิระศิษฏ์ สงวนสัตย์
40 61003362043 นายอาคม ศิริอรุณพร

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 17

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100336202   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003362044 นายธีรภัทร์ สำโรงพล
2 61003362045 นายวิษณุ จิแอ
3 61003362046 นางสาวญาณิน พรรญราช
4 61003362047 นายบุญทวี เขียวหวาน
5 61003362048 นายเสฎฐวุฒิ พัดทอง
6 61003362049 นางสาวจิดาภา ไตรสวัสดิ์
7 61003362050 นางสาวพรวิไล จิตรสม
8 61003362051 นายธนพล เตือนขุนทด
9 61003362052 นางสาวพรรณราย ศรีสวัสดิ์
10 61003362053 นางสาวผกาวรรณ ตุ่มเจริญ
11 61003362054 นายพรพจน์ ทองลอย
12 61003362055 นายปกรณ์ มีทรัพย์ทอง
13 61003362056 นางสาวชลธิชา สุฃบูรณ์
14 61003362057 นางสาวภัทรนันท์ คงกลั่นดี
15 61003362058 นางสาวดาราวรรณ เขตต์สิงห์
16 61003362059 นางสาวธัญญาลักษณ์ นิลประดับ
17 61003362060 นางสาวจินตนา โสสา

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 วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 7/13



 

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 4

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 8/13



 

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
4 61003367004 นายคมกริช พรอินทร์

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 27

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 9/13



 

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
26 61003666033 นางสาวกมลวรรณ ภิรมย์อ้น
27 61003666034 นางสาวกัญญาภัค ศรีสมุทร

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 วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 10/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100366602   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003666028 นายธนกฤต เหลียวเจริญ
2 61003666030 นายพิชยะ นิราพันธ์
3 61003666032 นางสาวรัตนาภรณ์ ขันดงลิง
4 61003666035 นางสาวชนิตา โกษิต
5 61003666036 นายนเรนทร วิเศษศิริกุล
6 61003666037 นางสาวปณิชา โรจนะธรรมกร
7 61003666038 นายแสงเทียน ปฏิเหตุ
8 61003666039 นางสาวปิยฉัตร ธนะสินธราทิพย์
9 61003666040 นางสาวสุวนันท์ รมย์สระน้อย
10 61003666041 นายสุธี บุญกฤษ
11 61003666042 นางสาวสุนิสา ทองประเสริฐ
12 61003666043 นางสาวยุพารัตน์ แหลมผึ็ง
13 61003666044 นางสาววนัชพร แจ้งเปล่า
14 61003666045 นางสาวบุญชนิต มั่นจิตร
15 61003666046 นางสาวชนิสรา เพ็งปลื้ม
16 61003666047 นางสาวอาทิตยา วาจาดี
17 61003666048 นายกิตติศักดิ์ นิวัตร
18 61003666049 นางสาวกมลวรรณ นิลวิเวก
19 61003666050 นางสาวนีรชา สุวรรณเดช
20 61003666051 นางสาวณิชกานต์ ใจดี
21 61003666052 นายศุภวัสส์ รัตนวราเสฏฐ์
22 61003666053 นางสาวกชกร อั๋นวงษ์
23 61003666054 นางสาวนันทกานต์ เทียมขุนทด
24 61003666055 นายอภิวัฒน์ สว่าง
25 61003666056 นางสาวภูริชญา พราวศรี
26 61003666057 นางสาวอรทัย รักษาชาติ

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 35

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 11/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6102366601   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61023666001 นางสาวชลธิชา สุขบูรณ์
2 61023666002 นางสาวชนิสรา เพ็งปลื้ม
3 61023666003 นายศักดิ์ธิพงษ์ แสงจันทร์
4 61023666004 สิบตรีสจธรรม โพธิ์มี
5 61023666005 นางสาวอาส่อ ไทยหลี่
6 61023666006 นางสาวพาวริน แจทอง
7 61023666007 นางสาวนิศารัตน์ นาคกุล
8 61023666008 นางสาวมิรันตี ร่มโพธิ์
9 61023666009 นายวรเมธ การัณยวิศิษฏ์
10 61023666010 นางสาวเรรัญญา ทิพย์นางรอง
11 61023666011 นางสาวอภิญญา ศรีนาม
12 61023666012 นายธนกร นาขันดี
13 61023666013 นายปรีชา สุวรรณรัตน์
14 61023666014 นายธนโชติ บุบผา
15 61023666015 นายภัทรพล แซ่ลี้
16 61023666016 นางสาวไพลุกานต์ คงกิจไพศาล
17 61023666017 นางสาวนฤมล ม่วงศรี
18 61023666018 นางสาวสุกัญญา ม่วงศรี
19 61023666019 นายอิทธิกร วัฒนะกุล
20 61023666020 นายธรรมสาร กล่อมกลอย
21 61023666021 นายกฤษฎา ปาลวัฒน์
22 61023666022 นายสิงหา เงินทอง
23 61023666023 นายเอกชัย เฮงประยูร
24 61023666024 นายศิโรจน์ รักจรรยาบรรณ
25 61023666025 นายสิทธิศักดิ์ ดีนิยม
26 61023666026 นางสาวสุนิสา แป้นจวน
27 61023666027 นางสาวศิลาพร สังข์ทอง
28 61023666028 นางสาวมณีนุช คนซื่อ
29 61023666029 นางสาวสุวิชญา น้อยทวี
30 61023666030 นายสงกรานต์ ทรัพย์สิน
31 61023666031 นายณัฐพงษ์ บุญมา
32 61023666032 นายจักรพงศ์ ชอบบรรเลง
33 61023666033 นางสาวพรกมล ฤกษ์งาม
34 61023666034 นายวรุฒ แสนเมือง

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 35

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 12/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6102366601   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 61023666035 นางสาวฉัตรวิภา ดอนหว่างไพร

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 35

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06 น.

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

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

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

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

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

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