
 

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 61003341022 นายณัฎฐ์ โลกาพิพัฒน์
16 61003341023 นางสาวพรสุดา เฉิดฉาย
17 61003341025 นางสาววรรณพร บุญกล่ำ
18 61003341026 นางสาววราภรณ์ จ้อยสีดา
19 61003341027 นายณรงค์ชัย สวัสดี
20 61003341028 นางสาวกาญจนาพร ธิยะ
21 61003341029 นายปิยวัฒน์ ท้วมละมูล
22 61003341030 นางสาวภัทราพร เอี่ยมเดชา
23 61003341031 นางสาวสุกัญญา อุระประทร
24 61003341032 นางสาวอิงรดา ประแดง
25 61003341033 นายวรพงษ์ ม่วงคุ้ม
26 61003341034 นางสาวมณฐการณ์ สุบิน
27 61003341035 นายธรรมนูญ แก้วสีทองคำ
28 61003341036 นายสุภกิจ อำพัน
29 61003341037 นางสาวนฤตยา สองศรี
30 61003341038 นายธนพงศ์ เอื้อเจริญทรัพย์
31 61003341039 นางสาววนิดา พวงทอง
32 61003341040 นายสุวรรณภูมิ พายุหะ
33 61003341041 นายจรรกพรรณ ฤทธิบัณฑิต
34 61003341042 นายอภินันท์ ลี้สุดกลิ่น

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 37

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/26



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100334101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 61003341043 นายกุลฐกรณ์ บูรณศักดิ์เสรี
36 61003341044 นางสาวพรศิลา สิงหสุต
37 61003341045 นางสาวชลธิชา ผูกโพธิ์

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 2/26



 

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 24

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/26



 

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 61003381015 นางสาวณัฐกุล ตันนพรัตน์
15 61003381016 นางสาวขนิษฐา ชมเชย
16 61003381017 นายพูนชัย โรจน์โลหะโสภณ
17 61003381018 นายกฤตศกร ตันสุดเจริญยิ่ง
18 61003381019 นายสิริวัชร นุ้ยไกร
19 61003381020 นายวิษณุ บุญรอด
20 61003381021 นางสาวชลธิชา เพ็งอินทร์
21 61003381022 นายมารุตพงศ์ พวงสวัสดิ์
22 61003381023 นางสาววารุณี ขารพิษ
23 61003381024 นางสาวดารุณี ยอดแก้ว
24 61003381025 นายณัฐพงศ์ เทาะชมด

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 4/26



 

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 61003405036 นางสาวนุชนาฏ สนองสุข
29 61003405037 นางสาวกันยา พันโดย
30 61003405041 นางสาววิไลวรรณ กาวัน
31 61003405080 นางสาวนิภาพร ไทยสา
32 61003405081 นายวรวุฒิ กรุดทอง
33 61003405082 นางสาวเกศินี ศรีโสภณ

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 5/26



 

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 61003405054 นายเรืองไชย พงศ์สระ
16 61003405055 นางสาวนาตยา สอนเจริญ
17 61003405056 นางสาวน้ำเพชร แสงไพศรรค์
18 61003405057 นางสาวมุทิตา ผ่องแผ้ว
19 61003405058 นางสาวกรรณิการ์ ปรีดากรณ์
20 61003405060 นางสาวอภินญา แก้วอุดม
21 61003405061 นางสาวชญาธร พลกัณฑ์
22 61003405062 นางสาวณัฐพร ปราตรัย
23 61003405063 นางสาวญารัตน์ กรเกษม
24 61003405065 นางสาววนัญญา ทองสัมฤทธิ์
25 61003405066 นางสาวพชรพรรณ ศรีเจริญ
26 61003405067 นายพีรภัทร์ ประดิษฐพัสตรา
27 61003405069 นางสาวจันทกานต์ สุดใจ
28 61003405070 นางสาวเบญจวรรณ ยศโชติ
29 61003405071 นางสาวเนตต์ภัสสร จุลศร
30 61003405072 นางสาวอรพรรณ กุลธีระวิทย์
31 61003405073 นางสาวดารารัตน์ ลิ้มเจริญ
32 61003405074 นางสาวกฤติยา โฉมฉิน
33 61003405075 นายพงศ์พณิช พุ่มสวย
34 61003405077 นายสหัสวรรษ แก่นจันทร์

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 6/26



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100340502   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 61003405079 นายกิตินันท์ สารี

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 วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 7/26



 

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 61003405059 นางสาวรัตติยากร คงคำ
6 61003405064 นางสาวธิฌานันท์ จิตตะกูล
7 61003405068 นางสาวอารียา กรเกตุ
8 61003405076 นายภาณุพงศ์ บวชดอน
9 61003405078 นางสาวสปัญญ์ ขวัญยัง

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 23

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 8/26



 

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

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 18

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 9/26



 

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 61003490032 นางสาวหนึ่งฤทัย สุประมาส
11 61003490033 นางสาวกัณฐมณี สุวรรณสุข
12 61003490034 นางสาวขณิษฐา เลี้ยงจันทร์
13 61003490035 นายปฏิญญา ซุมซะ
14 61003490036 นางสาวเกสรา วราหะสุนทร
15 61003490037 นางสาวนวลนภา วรพงศ์
16 61003490038 นางสาววรรณศิริ สุหา
17 61003490039 นางสาวนุชนาฏ สิงหา
18 61003490040 นางสาวสุพัชชา แจ้งเณร

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 10/26



 

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 61003491026 นางสาวรัชนีกร ปานทอง
26 61003491027 นางสาวชลิดา บุญหวาน
27 61003491028 นางสาวณัฐมน จิตร์มั่น
28 61003491029 นางสาวกัญญารัตน์ กระจาย
29 61003491030 นางสาวซาร่า มินเจริญ
30 61003491031 นางสาวกมลวรรณ ทองสุ่น
31 61003491032 นางสาวจารุวรรณ ใหม่หะลา
32 61003491033 นางสาวภัทรวดี ศรีสวัสดิ์
33 61003491034 นายกนกพล เนียรมงคล
34 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 35

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 11/26



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100349101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 61003491036 นายบรรพต จันทมาลา

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 12/26



 

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 13

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 13/26



 

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 61003492008 นางสาวฑัณฑิกา ยังให้ผล
5 61003492009 นางสาวพิมลแข ใจมนต์
6 61003492010 นายเศรษฐวุฒิ สัมมาวิจิตร
7 61003492011 นางสาวนิลมณี ลิ้มเจริญ
8 61003492012 นายบรรณสรณ์ ลาวิลาศ
9 61003492013 นายพิตตินันท์ จินดารัตน์
10 61003492015 นางสาวพรนัชชา ประกายกุล
11 61003492016 นางสาวกุุสุมา ฉิมกรด
12 61003492017 นางสาวศวรรยา ความมานะ
13 61003492018 นางสาวศวรรยา ความมานะ

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 วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 14/26



 

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 19

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 15/26



 

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 61003498019 นางสาวอัยรดา คำขะ
18 61003498020 นายสัพพพล ขันธไพรัชต์
19 61003498021 นายทวิชากฤษฏิ์ สืบศรี

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 16/26



 

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 2

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 17/26



 

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

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 73

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 18/26



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6102340501   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61023405001 นางสาวเพชรรัตน์ มณี
2 61023405002 นายพงษ์พรหม กริชปรีชา
3 61023405004 นางสาววิภา อาศรมศิลป์
4 61023405008 นายทศพร โตเจริญ
5 61023405009 นางสาววนัชพร วินิจ
6 61023405010 นายณัฐวุฒิ พิทักษ์สงคราม
7 61023405011 นางสาวสุดารัตน์ เมืองแก้ว
8 61023405012 นางสาวกรรภิรมย์ ศิลมั่น
9 61023405013 นางสาววราภรณ์ พนมสุขเจริญ
10 61023405017 นางสาวกชสร วรรณมร
11 61023405020 นางสาวอรัญญา พรามนาค
12 61023405022 นางสาวศิริวรรณ ตันยะกุล
13 61023405028 นางสาวอุมาพร พูลสวัสดิ์
14 61023405033 นายนราวิชญ์ ไทยะอะเสม
15 61023405037 นางสาวจิรวรรณ ชมภู
16 61023405038 นายณัฐพล จันทมาลา
17 61023405040 นายสุจินดา ยุทธเนตร
18 61023405041 นางสาวธนพร บุญเลิศ
19 61023405042 นางสาวเพ็ญนภา คะวิลัย
20 61023405043 นางสาวคุณัญญา เกียรติวงศ์ทอง
21 61023405045 นางสาวนันทิดา หมื่นปลา
22 61023405047 นางสาวธัญญารัตน์ สีหาพงษ์
23 61023405048 นายธัญพิสิษฐ์ ประดิษฐ์
24 61023405049 นางสาววิวัน สินทรัพย์
25 61023405050 นางสาวศิริวรรณ คำต่าย
26 61023405051 นางสาวนัณฐิกา มาลาดาษ
27 61023405052 นายปริญญา ขำแดง
28 61023405053 นางสาวปัชญาภรณ์ แซ่อึ๊ง
29 61023405054 นายนิติรัฐ ตินิโส
30 61023405055 นายสุขุม จันทรประสิทธิ์
31 61023405059 นางสาวบุษราคัม ตากิ่มนอก
32 61023405061 นายวันเฉลิม หวังเจริญ
33 61023405062 นายกิตติพงษ์ ถาวงษ์เพีย
34 61023405063 นายณัฐชานน ตินิโส

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 73

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 19/26



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6102340501   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 61023405064 นางสาวศศิธร ทุนนาม
36 61023405065 นายอภิเดช อินทนุพัฒน์
37 61023405066 นายธนาจักร ทองย้อม
38 61023405068 นางสาวจุฑาพรรณ คำมี
39 61023405070 นางสาวมณฑาทิพย์ ทิพย์ทอง
40 61023405072 นายพงศกร ผดุงพงศ์วัฒนา
41 61023405073 นายอดิศักดิ์ แก้วเรือง
42 61023405084 นายชนิตร์นันท์ เมียวประโคน
43 61023405085 นายณัฐพล สินเจริญ
44 61023405086 นางสาวธนภร แสงโทโพธิ์
45 61023405087 นางสาวการณ์ฉัตร ช่างเก็บ
46 61023405088 นางสาวณัฏฐ์รกร ทีปภาแดงสวัสดิ์
47 61023405089 นางสาวสุชาดา เมธาปัญญารักษ์
48 61023405090 นางสาวธนพร ยะหัตตะ
49 61023405092 นางสาวอนุสรา ยิ่งเสมอ
50 61023405093 นางสาววาสนา รามอ้น
51 61023405094 นายยศสกุล คุณะศรี
52 61023405097 นางสาววริศรา ชมภักดิ์
53 61023405098 นางสาวกัลย์ฐญาญ์ สุวรรณพงษ์
54 61023405100 นางสาววริศรา เหรียญเจริญ
55 61023405101 นางสาวจารุวรรณ เทพศิริ
56 61023405109 นายธนภัทร ติธรรม
57 61023405111 นางสาวรุ่งนภา มาลีบำรุง
58 61023405112 นางสาวสุวนัน คงอิ่ม
59 61023405113 นางสาวกันต์วิยดา พศุตม์เดชานันท์
60 61023405114 นางสาวชรินรัตน์ บุญนิ่ม
61 61023405115 นางสาววรานนท์ ทุเรียน
62 61023405116 นายเจนณรงค์ เจริญกิจมณีสกุล
63 61023405120 นางสาวโมนา โอนอ่อน
64 61023405132 นางสาวชุติมา ไทยเจริญ
65 61023405133 นายชนะชัย ฟักขำ
66 61023405134 นางสาววราภรณ์ แสนท้าว
67 61023405135 นางสาวอาภาพร แซ่ซี
68 61023405136 นางสาววัฒนา ปอดอ

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 73

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 20/26



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6102340501   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

69 61023405139 นายสาริษฐ์ บัวสีทอง
70 61023405148 นางสาวณัฐมน ถาวรศิริ
71 61023405150 นางสาวกรวี ถีระพงษ์
72 61023405151 นางสาวปนัดดา กองวิเชียร
73 61023405152 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 81

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 21/26



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6102340502   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61023405003 นางสาวธรณ์ธันย์ อนุกูล
2 61023405005 นางสาวแก้วสุดา เล่าใช้
3 61023405006 นายอนุพงศ์ แสงกุลโชติ
4 61023405007 นายวิเชียร คำเปียง
5 61023405014 นางสาววรยา จาบถนอม
6 61023405015 นายนนทวัฒน์ มัยพา
7 61023405016 นางสาวชลธิชา ปัทมากร
8 61023405018 นางสาววิชุตา วันเพ็ญ
9 61023405019 นางสาวนัสรียา สุขเขียว
10 61023405021 นางสาวทุติยาภรณ์ พูลเกิด
11 61023405023 นางสาวนัฐนันท์ เลิศศิลปานันท์
12 61023405024 นางสาววิภาดา เครือสิงห์
13 61023405025 นางสาวณัฏฐณิชา ถึกเกตุ
14 61023405026 นางสาวภัชญาพร ชาโร
15 61023405027 นางสาวสุมนา นิ่มดำรงค์ศักดิ์ชัย
16 61023405029 นางสาววรรณวิษา อินทร์สุข
17 61023405030 นางสาวเพ็ญศรี เชอมือกู่
18 61023405031 นางสาวอรชพร ภาวนา
19 61023405032 นางสาวอภิญญา ฮะเอี๋ยน
20 61023405034 นางสาวสโรชา จินตะบุตร
21 61023405035 นายรัธพล แซ่คู
22 61023405036 นางมัลลิกา ประเสริฐศรี
23 61023405039 นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์อ่อน
24 61023405044 นายกิตติพัฒน์ จันทะขิน
25 61023405046 นางสาวมัลลิกา รุ่มสวย
26 61023405056 นางสาวสกุลรัตน์ สมเกี่ยม
27 61023405057 นายภีมพล หิรัญวิจิตรสกุล
28 61023405058 นายศศิวัฒน์ เตตานัง
29 61023405060 นางสาวอิสริยาภรณ์ ก้องกังวาฬ
30 61023405067 นางสาวนันทิชา เจริญศิลป์
31 61023405069 นางสาวรุจิกาญจน์ วัดหนู
32 61023405071 นางสาวสุพิชชา ถนอมสุข
33 61023405074 นางสาวอุทัยรัตน์ นุพันธ์นา
34 61023405075 นางสาวโสรญา สุจริต

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 81

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 22/26



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6102340502   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 61023405076 นางสาวพรภิมล ธรรมศรี
36 61023405077 นางสาวทัศนีย์ วิเศษรัมย์
37 61023405078 นายภาณุพงศ์ บวชดอน
38 61023405079 นางสาวชุติภา แฟสันเทียะ
39 61023405080 นางสาวศรัญญา ฮะเอี๋ยน
40 61023405081 นางสาวภารดี แซ่จัน
41 61023405082 นางสาวกรรณิการ์ พลเภา
42 61023405083 นางสาววิภาณี ลีนาค
43 61023405091 นางสาววรรณี นาคเทียม
44 61023405095 นางสาวเอมอร จุ่นเจริญ
45 61023405096 นางสาวสุดารัตน์ ผาวันดี
46 61023405099 นายอนุชา นาแพง
47 61023405102 นางสาวมาริษา เจริญวงษ์
48 61023405103 นายเขมทัต ทองชู
49 61023405104 นางสาวภัทรวดี สุภาพ
50 61023405105 นางสาวบุญศรี คงรอด
51 61023405106 นางสาวรัตนา แสงวิจิตร
52 61023405107 นายกุลเดชา เรือนใจมั่น
53 61023405108 นางสาวฉัตรสุดา เดวีเลาะห์
54 61023405110 นางสาวชลธร มีปฐม
55 61023405117 นางสาวรมิตา ชื่นศิริกุล
56 61023405118 นางสาวธันยาภรณ์ แย้มพินิจ
57 61023405119 นางสาววาสนา วรศรี
58 61023405121 นางสาวพิมพ์ทอง พุดแป
59 61023405122 นางสาววิลัยพร ผาลีลาด
60 61023405123 นางสาวณัฐปภัสร์ คนสนิท
61 61023405124 นายอิสระ สระมณี
62 61023405125 นายอภิชาติ ชื่นชม
63 61023405126 นางสาววันนา จิตจักร
64 61023405127 นางสาวการเกศ โอ่งตั๋ว
65 61023405128 นายชาติชาย คูณหาร
66 61023405129 นางสาวมลฤดี ปรีประสาท
67 61023405130 นางสาวพรทิพา สาสังข์
68 61023405131 นางสาวปิยธิดา สุวรรณวิจิตร

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 81

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 23/26



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6102340502   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

69 61023405137 นายนลธวัชร์ มงคลธรรมกุล
70 61023405138 นายกรณัฏฐ์ มูลเดช
71 61023405140 นางสาวเนตรนภา ถึงสุข
72 61023405141 นางสาวศรันญา วงค์อามาตย์
73 61023405142 นางสาวสุภาพร บุญจินดา
74 61023405143 นายวรรณศักดิ์ นาคครวญ
75 61023405144 นางสาวพรนภา มนัสสิลา
76 61023405145 นางสาวกมลวรรณ พูลพัก
77 61023405146 นายอภิชา คุณพระรักษา
78 61023405147 นางสาวภัทสร บุญสร้าง
79 61023405149 นางสาวปกฉัตร นุ่นขาว
80 61023405153 นางสาวพิมปพัชญ์ ยี่สารพัฒน์
81 61023405154 นางสาวเครือวรรณ์ แสงกล้า

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 วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 24/26



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6102349001   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61023490001 นางสาวอรวรรณ โพธิพันธ์
2 61023490002 นางสาวสุภนิดา ศรีวงษ์
3 61023490003 นายสุรเดช นิ่มนวล
4 61023490004 นายรัชชานนท์ ศรีวงษ์
5 61023490008 นางสาวนุชสบา จากประเสริฐ
6 61023490012 นางสาวมาริษา รอดภัย
7 61023490013 นางสาวกิตติพร สมนึก
8 61023490017 นางสาวนฤมล จันทรา
9 61023490018 นางสาวอัจฉริยา คุณารักษ์
10 61023490027 นางสาวธารารัตน์ ใจผ่อง
11 61023490029 นายก่อพงศ์ วงค์ภักดี
12 61023490031 นายวีระพงษ์ ประมูลชัย
13 61023490032 นางสาวศรสวรรค์ แก้วสำราญ
14 61023490036 นายเจริญชัย กำจร
15 61023490037 นายจรัสทิพย์ ศาสตร์ศิลป์
16 61023490039 นางสาวดรุณี ตื้อแดง
17 61023490040 นางสาวศศิกานต์ เฉลิมพลกุล
18 61023490043 นางสาวหทยา รุจิเดชาฤกษ์
19 61023490044 นายธนโชติ กอสุวรรณ
20 61023490045 นางสาวจรัลยา ภู่สอน
21 61023490046 นายจรัล ตุ้มนอก
22 61023490049 นางสาวปิ่นสุดา ประดับเพ็ชร
23 61023490050 นางวรรณกร วินทวิชญ์
24 61023490051 นางสาวจินตนา วารินทร์
25 61023490053 นายณัฐมงคล บุญมาพิทักษ์กุล
26 61023490054 นางสาวพรปวีย์ สุขประเสริฐ
27 61023490056 นายปัญญา ภู่เหมาะ
28 61023490057 นางสาวกัญญรัตน์ เกิดศิริ
29 61023490058 นางสาวพัชราภรณ์ เกิดศิริ

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 วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 25/26



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6102349002   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61023490005 นางสาวสุจิตรา ธนวนกุล
2 61023490006 นางสุนิสา เทียนบาง
3 61023490007 นางสาวสุทาทิพย์ ชอบอาภรณ์
4 61023490009 นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์
5 61023490010 นางสาววรรณวิวา แสงอรุณ
6 61023490011 นางสาวนัยนา สัตยกุล
7 61023490014 นางสาวพิชามญช์ มานิ
8 61023490015 นางสาวณัฏฐณิชา แสงสุวรรณ
9 61023490016 นางสาวศศิธร อุทเยศร์
10 61023490019 นางสาวธัญญรัตน์ เพ็งแจ่ม
11 61023490020 นางสาวนฤมล พูลสวัสดิ์
12 61023490021 นางสาวดาราวรรณ คล้ายขำดี
13 61023490022 นางสาวภัทรพร รัตนกุญชร
14 61023490023 นางสาวสุรีรัตน์ แซ่ลี้
15 61023490024 นางสาวสุลัยรัตน์ แซ่ลี้
16 61023490025 นางสาวนลิศา สุขศรี
17 61023490026 นางนงนุช อุ่นหวัง
18 61023490028 นางสาวกมลทิพย์ บุญโต
19 61023490030 นางสาวกนิษฐา รัตนสินธ
20 61023490033 นางสาวมัณฑนา เกิดผลมาก
21 61023490034 นางสาวณิชกานต์ วงษ์สูง
22 61023490035 นางสาวกุลธิดา นาคะเวทิน
23 61023490038 นางสาวจุติพร เฟื่องแก้ว
24 61023490041 นางสาวพรชิตา งามประยูร
25 61023490042 นางสาววราพร ทุมฝ้าย
26 61023490047 นางสาวธนิดา สร้อยจิต
27 61023490048 นางสาวศุภนิดา บุญธรรมมา
28 61023490052 นางสาวเกตน์สินี ล่ายไธสง
29 61023490055 นางสาวพัชสุดา สังข์เจริญ

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 วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06 น.

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

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

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

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

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

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