
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100320101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003201001 นายธิติ โสระมัด
2 61003201002 นางสาวโชติกา พูลชะณา
3 61003201003 นายเจษฎา โอ่งตั๋ว
4 61003201005 นางสาวอรวรรณ รัตนไกร
5 61003201007 นางสาวขวัญทิพย์ โตศิริ
6 61003201008 นางสาวสุฑารัตน์ หนวดหอม
7 61003201009 นางสาววันวิสาข์ ช่อโต
8 61003201010 นายธนัช วิวัฒน์วานิช

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 วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:02 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100321201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003212001 นายณัฐพล พันธ์โยศรี
2 61003212002 นางสาวพิมพ์ สุขสบาย
3 61003212003 นางสาววลัยกร เดชสันเทียะ
4 61003212004 นางสาวทิพรัตน์ พิบูลย์สังข์
5 61003212005 นางสาวกนกพร ศรีดาวัน
6 61003212006 นางสาวจุฑามาศ อ่วมฉิม
7 61003212007 นางสาวประทุมพร คำแก้ว
8 61003212008 นางสาวสายสมร ทรัพย์คง
9 61003212009 นางสาวชลลดา จันทีนอก
10 61003212011 นางสาวณัฐนิชา จั่นเพชร
11 61003212013 นางสาวรุ่งนภา นิมิตรสุข
12 61003212014 นางสาวจิรพร สิมมา
13 61003212016 นางสาวเสาวณีย์ อินกับจันทร์
14 61003212017 นางสาวจุฑารัตน์ มะเดื่อชุมพร
15 61003212018 นางสาวกิติยา กล้วยเนียม
16 61003212019 นางสาวศศิธร บุบผาเจริญ
17 61003212020 นางสาววรรณภา กล่อมดี
18 61003212021 นางสาวกิรนันท์ อาตตะแทน
19 61003212022 นางสาวปิยมาศ อินทรสุข
20 61003212023 นางสาวทิพสุวรรณ เขียวอ่อน
21 61003212024 นางสาวมัลลิกา ทองวัฒนวงศ์
22 61003212025 นางสาวกมลพรรณ แก้วเกษสี
23 61003212026 นางสาวชุติมา ห่วงเจริญ
24 61003212027 นางสาวกมลทิพย์ จตุพรกิจถาวร
25 61003212028 นางสาวเกตุมณี วงษ์สามารถ
26 61003212029 นางสาวจิราพร นาสะกาจ
27 61003212030 นางสาวจุฑารัตน์ ศิลปสูงเนิน
28 61003212052 นางสาวยลรดา โคตรมณี
29 61003212053 นางสาวทิพย์คันต์ศรณ์ ชุมพล
30 61003212054 นางสาววชิราพร จันทสม

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 วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:02 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100321202   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003212031 นางสาวสุภาพร จวนเจริญ
2 61003212032 นายพีรพล และสง่า
3 61003212034 นางสาวพนิตนันท์ จันทร์ไถ
4 61003212035 นางสาวนุชจรี นวนไชย
5 61003212036 นางสาววรรณิญา ศรีแสง
6 61003212037 นางสาวเอมอร อุไรโชติ
7 61003212040 นางสาวพิชยา หอมจิตร
8 61003212041 นางสาวณัฏฐา ธรรมชาติ
9 61003212042 นางสาวจิราพัชร พงศ์แพทย์
10 61003212043 นางสาวพรรวี เพียรอดวงษ์
11 61003212044 นางสาวอาทิตยา ธรรมสถิต
12 61003212045 นายอุกฤษฎ์ สอิ้ง
13 61003212046 นางสาววิภาดา พละศักดิ์
14 61003212047 นางสาวสุชาวดี สุภาโชค
15 61003212049 นางสาวคณิตา คำภา
16 61003212050 นางสาวสรณีย์ ฉุนกระโทก
17 61003212051 นางสาวจันทิมา ขุนหาญ
18 61003212055 นางสาวกนกพร หวานเสนาะ
19 61003212056 นางสาวมนต์นภา ธรรมธร
20 61003212057 นางสาวมาริสา บัวสระ
21 61003212058 นางสาวศิริพร เรืืองศรีชาติ
22 61003212059 นางสาวธนวรรณ ขวัญอ่อน
23 61003212060 นางสาวปิยธิดา ศรีสวัสดิ์
24 61003212061 นายกิตติคุณ ทสามนต์
25 61003212062 นางสาวปณิธานพร วงค์หิรัญ
26 61003212063 นางสาวกฤติกา เลิศรู้
27 61003212064 นางสาวศิริวัลย์ ทองเกตุ
28 61003212065 นางสาวลักษมณ จันทคนธุ์
29 61003212066 นางสาวพัชริดา พรล่อน
30 61003212067 นางสาวธนัชชา ขานฤทธี

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 6

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:02 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100321203   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003212068 นางสาวอัสมะ เจ๊ะเล๊าะ
2 61003212069 นางสาววราพร ใสสะอาด
3 61003212070 นางสาววราพร แม่นแก้ว
4 61003212071 นางสาวศิรินภา คุ้มขัง
5 61003212072 นางสาววรศิตา กาญจนบัตร
6 61003212073 นางสาวกนกวรรณ สีแสง

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 15:02 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100321204   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   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 7

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:02 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100321801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003218001 นางสาวสุพัตรา สุมิ่งสาลี
2 61003218002 นายวรรณศิลป์ ทองคำมี
3 61003218003 นางสาวจิรภัทร แก้วมีศรี
4 61003218004 นางสาวภักดิ์กมล แก้วเปี้ย
5 61003218005 นายศุภากร อินทร์จันทร์
6 61003218006 นางสาวนุชจรีย์ อินสอาด
7 61003218007 นางสาวกชกร พีระพรประเสริฐ

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 15:02 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100321901   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003219002 นายวีรภัทร กางกูล
2 61003219003 นางสาวจันทมณี กองใจ
3 61003219004 นายอิทธิพล นันทา
4 61003219006 นางสาวพิมพรรณ อ่อนคุณ
5 61003219007 นางสาวจินดากานต์ สิงสู่
6 61003219008 นางสาวปาริชาติ รุ่งเรือง
7 61003219009 นางสาวศิริวิมล เสาร์
8 61003219010 นางสาวปิยะดา พูนสวัสดิ์
9 61003219011 นางสาวดวงจันทร์ นุชพิเลน
10 61003219012 นางสาวเขมพร ควรประกอบกิจ
11 61003219013 นางสาวจันพิราวรรณ จำนงค์จิตร
12 61003219014 นายศิวกร ทองกล่ำ
13 61003219015 นายทศพร รัตนสินธุ์
14 61003219016 นางสาวเบญญาภา โถทอง

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 16

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:02 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 7/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100324401   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003244001 นางสาวรัฐการณ์ พริกนาค
2 61003244003 นายศิวกร อารยวัฒนาพงษ์
3 61003244004 นางสาวกนิษฐา บางพระ
4 61003244005 นายเกษมสันต์ รัชสันต์
5 61003244006 นางสาวยุวดี สมตัว
6 61003244007 นางสาวรัศมี ภักดี
7 61003244008 นางสาวพาขวัญ กาญจนพันธ์
8 61003244009 นางสาวอทิตยา พ่วงพิทักษ์
9 61003244010 นายยุทธภูมิ อมรเมธากุล
10 61003244011 นายภพธร ศิริวงศ์
11 61003244012 นางสาวนัฐริญา โพธิ์ทอง
12 61003244013 นายอัคริมา มากพินโย
13 61003244014 นายวีรภัทร วรรณะดิลกกุล
14 61003244015 นางสาวกัญญาณี วงศ์สุวรรณ์
15 61003244016 นายภูวนาถ คำหรุ่น
16 61003244017 นายอัคริมา มากพินโย

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 15:02 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 8/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100325201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003252001 นางสาวสโรชา ชาวงษ์
2 61003252002 นางสาวจุฬาลัย มังครัด
3 61003252003 นางสาวศิริกัญญา กนกทอง
4 61003252004 นางสาวพรชิตา นนทา
5 61003252005 นางสาวธมนวรรณ ศรีอุดร
6 61003252006 นางสาวจีรนันท์ มะลูลีม
7 61003252007 นางสาวเขมิสรา แป้นสวน
8 61003252008 นางสาวศศิธร สาเอี่ยม
9 61003252009 นางสาวสุภัสสรา แก้วพรม
10 61003252010 นางสาววีรวัลย์ ลี้ทวีทรัพย์
11 61003252011 นางสาวศิริณญา นาเขียว
12 61003252012 นางสาวสุนิภา ทองดี
13 61003252013 นางสาวนิชนิภา ศิริสุวรรณ

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 38

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:02 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 9/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100325701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003257001 นางสาวโสรยา โพธิ์ลังกา
2 61003257002 นางสาวอาภาพร ทองเล็ก
3 61003257003 นางสาวกัญญาพัชร อุ่ยยะเสถียร
4 61003257004 นางสาวสุดารัตน์ แก้วเกษเกี้ยง
5 61003257005 นางสาวอรปรียา สุขวิเศษ
6 61003257006 นางสาวชุลีพร มาลัยรัตน์
7 61003257007 นางสาวศิริวิมล จ่าเลิศ
8 61003257008 นางสาวปติมากร แก้วกูล
9 61003257009 นางสาวชฎาภรณ์ มาลีนันท์
10 61003257010 นายฤทธิไกร สุวรรณบุปผา
11 61003257011 นางสาวธิติมา ชุมภูโสด
12 61003257012 นางสาวปรางทอง วงษ์กำภู
13 61003257013 นายกฤษณ์ เลิศศิริ
14 61003257014 นางสาวปิยธิดา ตั้งจิต
15 61003257015 นางสาวรติมา สวัสดี
16 61003257016 นางสาววรรณวิไล สวงดุก
17 61003257017 นางสาวพัชรินทร์ โปธิ
18 61003257018 นางสาวทัศนีย์ ทองสมุทร
19 61003257019 นายวีระพล บุญประคม
20 61003257020 นางสาววริษา ฉุนกระโทก
21 61003257021 นางสาวพรพนิต กระโพธิ์
22 61003257022 นางสาวศิรินภา ปราบรัตน์
23 61003257023 นายมงคล สังข์เมือง
24 61003257024 นางสาวทัตติญา พยุหะ
25 61003257025 นายศรัณยู สินถ้วย
26 61003257026 นางสาวสุวิมล อุ่นใจ
27 61003257027 นางสาววิสสุดาห์นันท์ อ่อนจ้าย
28 61003257028 นายภูวดล พูลพิพัฒน์
29 61003257029 นางสาวพิมพ์นิภา ศรีโนนทอง
30 61003257030 นางสาวธัญญารัตน์ เจะ
31 61003257031 นายชลัช ผังลักษณ์
32 61003257032 นางสาวลาภินี ใหม่โสภา
33 61003257033 นายเจษฎากร ปานแย้ม
34 61003257034 นางสาววิศัลย์ศยา ศรีงาม

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 38

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:02 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 10/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100325701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 61003257035 นางสาวสิตานัน พันธ์โนราช
36 61003257036 นางสาวธันย์ชนก มัจฉาชีพ
37 61003257037 นางสาวกมลวรรณ ดุลย์สอน
38 61003257038 นางสาวออริสา บัวดอก

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 15:02 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 11/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100325901   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003259001 นางสาวสิริมนต์ สมชิด
2 61003259002 นายสัญญา สุขพรรณ์
3 61003259003 นายดำรงค์ ทองเจาะ
4 61003259004 นางสาวชนิสา ไวนุแก้ว
5 61003259005 นางสาววริยา เรืองโภชน์
6 61003259006 นางสาวกมลวรรณ บุตรน้ำเพ็ชร์
7 61003259007 นางสาวนิภาพัทธ์ ศรีพงษ์
8 61003259008 นางสาวธมลวรรณ เกลาเกลี้ยง
9 61003259009 นายมนต์เสก พูลเพิ่ม
10 61003259010 นางสาวนลินี บุญธรรม
11 61003259011 นางสาวเกษมณี อนันตยา
12 61003259012 นางสาววนิดา จุ่นเจริญ
13 61003259013 นางสาวนิภาธร เงินลา

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 10

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:02 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 12/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100326301   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003263001 นายภูมิรพี คงสัมพันธ์
2 61003263002 นางสาวพรชิตา คมคาย
3 61003263004 นายอภิชัย กำธรพิพัฒนกุล
4 61003263006 นายศิริวัฒณศักดิ์ คุณไทยสง
5 61003263007 นายเมธาสิทธิ์ ก้อนขาว
6 61003263008 นายคงศิริ พวงน้ำอ่าง
7 61003263009 นายธีรวัฒน์ หมื่นพันธ์
8 61003263010 นายพนัชกร วิทยประภารัตน์
9 61003263011 นายพีรพัฒน์ เซ็ดเจริญ
10 61003263012 นายชนสวัสดิ์ เอ้วะเม

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 10

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:02 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 13/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100328701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003287001 นางสาวจิตสุภา ศิลาแดง
2 61003287002 นางสาวบงกช ยอดเเย้ม
3 61003287004 นายวชิรวิทย์ คุณสมิตปัญญา
4 61003287005 นายอิทธิกร ธีรธนันกุล
5 61003287006 นางสาวปรีดารา นพกัณฑ์
6 61003287007 นางสาวณัฐชยา สุขกำเนิด
7 61003287008 นางสาวอักษราภัค ละม่อม
8 61003287009 นางสาวสุมินตรา นพทัน
9 61003287010 นางสาวกิตติยา เพชรชื่น
10 61003287011 นางสาวพิชญานี มหากัณฑ์

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 49

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:02 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6102325701   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61023257001 นางสาวหทยา แพรทอง
2 61023257002 นายกวีพัฒน์ สมใจ
3 61023257003 นางสาวธีราพร สุขปราณี
4 61023257004 นางสาวมนธิชา เครือปรเมษฐ์
5 61023257005 นายกำจัด ระจันดา
6 61023257006 นางสาวเสาร์วภา อาจปาสา
7 61023257007 นายวระวิทย์ ภู่เชี่ยวชาญวิทย์
8 61023257008 นายพัทยา อบมาสุ่ย
9 61023257009 นายปรีดา ปุลาโน
10 61023257010 นางปฤษณี สีดา
11 61023257011 นายวรายุ สำราญ
12 61023257012 นางกมลพร แจ่มสุวรรณ
13 61023257013 นายพิมาน มีครองแบ่ง
14 61023257014 นางสาววาสนา ยิ้มทรัพย์
15 61023257015 นายกิตติ ต้นวงษ์
16 61023257016 นางสาวปานตะวัน ปานรักษ์
17 61023257017 นายธนิน อินต๊ะเสน
18 61023257018 นางสาวจิตรานุช จรรยาธรรม
19 61023257019 นางศศิธร สุนรกุมภ์
20 61023257020 นายศิรศิษฎ์ ปวงสุก
21 61023257021 นางสาวยุพเยาว์ ซ่งสกุลชัยภักดิ์
22 61023257022 นายพงษ์ประสิทธิ์ เหล่าม่วง
23 61023257023 นายเจษฎา หนองแบก
24 61023257024 นางสาวดวงธิดา มั่งศิลป์
25 61023257025 นางสาวปิ่นอนงค์ มากเจริญ
26 61023257026 นางสาวลลิสา วิจิตรโท
27 61023257027 นายวีรพงศ์ พิมพ์พันธ์
28 61023257028 นางสาวภัทรวดี ทองบัว
29 61023257029 นางสาวจิราพร ธงชัย
30 61023257030 นายอภิรักษ์ มารุ่งเรือง
31 61023257031 นางสาวสุนิสา สวัสดี
32 61023257032 นายเฟื่องวิทย์ เฟื่องบุปผา
33 61023257033 นายดารัณ ณิชกุลพงศ์
34 61023257034 นางสาวศรัณย์พร สาระพันธ์

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 49

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:02 น.

ลงชื่อ................................................. อาจารย์ผู้สอน
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ลงชื่อ................................................. ประธานสาขาวิชา /
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6102325701   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 61023257035 นายปภาวิชญ์ สุรัตนาวงศ์กูร
36 61023257036 นางสาวพัชรลักษณ์ หอมกลิ่น
37 61023257037 นางสาวสุธาทิพย์ สงฆ์ธรรม
38 61023257038 นางสาวสุฑาทิพย์ สุวรรณวัฒน์
39 61023257039 นายอภิสิทธิ์ ไชยนาท
40 61023257040 นางเบญจวรรณ ประเสริฐแสง
41 61023257041 นายอโนชา มณีวิลัย
42 61023257042 นางสาวภาวิณี หมัดลี
43 61023257043 นางสาวนัสรียะห์ แตมะ
44 61023257044 นางสาวคณาพร สงนอก
45 61023257045 นางสาวศศินา ชัยวิสิทธิ์
46 61023257046 นางสาวกฤติพร ทรัพย์เจริญ
47 61023257047 นางสาวปัทมา ทรัพย์สิน
48 61023257048 นางสาวจีรภา แฝงบุญ
49 61023257049 นายณัฐพล หวลระลึก

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 49
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