
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200330201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003302001 นางสาวขวัญตา แก้วบุตรดี
2 62003302002 นายกิตติภพ หมี่กระโทก
3 62003302003 นางสาวจิราพร ประเสริฐก้านตง
4 62003302004 นางสาววณิชชากร ทองคำ
5 62003302005 นางสาวจันทรัตน์ มะลิวงษ์
6 62003302006 นางสาวปุณณดา หิรัญฤทธิกร
7 62003302007 นางสาวสลิลทิพย์ บุญธรรม
8 62003302008 นางสาวสุภาพร โพธิสัตย์
9 62003302009 นายธีรพัฒน์ สายบุตร
10 62003302010 นายเจษฎา เมรสนัด

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 วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:33 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200334801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003348001 นางสาวภัทรวีร์ เปียเอี่ยม
2 62003348002 นางสาวนางสาวจิตรสินแีซ่เติ๋น
3 62003348003 นายณัฐภูมิ สีสุท่อ
4 62003348004 นายธีรพงศ์ ธงชัย
5 62003348005 นายสมชาย ตันสุวรรณศิริ

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 5

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:33 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200335301   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003353001 นางสาวจิรัชยา กล้องเจริญ
2 62003353002 นางสาวกรกมล เนียมกสิพงษ์
3 62003353003 นางสาวธมลวรรณ จันทร์หอม
4 62003353004 นางสาวอรวรา หงษ์จันดา
5 62003353005 นางสาวศศิธร ทาศรี
6 62003353006 นางสาวปนัดดา ดีนา
7 62003353007 นายวัชระ สมหงษ์
8 62003353008 นายวิทยา คงนิ่ม

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 8

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:33 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200336201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003362001 นายอนัญชัย แสนสระ
2 62003362002 นางสาวสมหวัง จงดี
3 62003362003 นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์หริ่ม
4 62003362004 นายธนชัย เที่ยงเจริญ
5 62003362005 นางสาวอินทนิล ทินกิจ
6 62003362006 นายศุภชัย บุญช่วย
7 62003362007 นางสาวพัชรพร เสนคราม
8 62003362008 นางสาวพลอยไพลิน มูลเชื้อ
9 62003362009 นางสาวนุชสิรินท์ คงมูล
10 62003362010 นางสาวอารียา ลัทธิมนต์

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 วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:34 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200336701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003367001 นางสาวภควดี วนิชย์ถนอม
2 62003367002 นางสาวพรรณธิชา จันทร์ตรี
3 62003367003 นางสาวอรสา โพธิ์ทอง
4 62003367004 นางสาววราภรณ์ ลอยนอก
5 62003367005 นางสาวศิริรัตน์ แรตเจริญ

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 5

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:34 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200366601   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003666001 นางสาวรุ่งธิวา บุญปลูก
2 62003666002 นางสาวบวรรัตน์ มีเจริญ
3 62003666003 นางสาวรักษิณา จุมพล
4 62003666004 นางสาวมัลลิกา สุดเสมอใจ
5 62003666005 นางสาวภัทราพร ปั้นเจริญ
6 62003666006 นางสาวสุรีพร ลูกจันทร์แป้น
7 62003666007 นางสาวจรูญรัตน์ สุลาลัย
8 62003666008 นางสาวอารยา พูนจบ
9 62003666009 นางสาวเยาวเรศ สังแก้ว
10 62003666010 นางสาวศิริลักษณ์ น้อยจินดา
11 62003666011 นางสาวนภัสสรา คงนิ่ม
12 62003666012 นางสาวกุลนัฐ จันทร์แวว
13 62003666013 นายธนพล เจริญสุข
14 62003666014 นางสาวบุษกร แก้วรัศมี
15 62003666015 นายจตุรงค์ ราชธานี
16 62003666016 นางสาวฑิฆัมพร จันทร์รอด
17 62003666017 นางสาวสายใจ ไกรกุน
18 62003666018 นางสาวมณีวรรณ รัตนวงศ์
19 62003666019 นางสาวสุภาพรรณ สวัสดี
20 62003666020 นางสาวรุ่งฟ้า เป้าพูลทอง
21 62003666021 นางสาวกิติยาภรณ์ หน่อคำ
22 62003666022 นางสาวดอกอ้อย ผิวเหลือง
23 62003666023 นางสาวชีวภรณ์ พิมพ์โพธิ์
24 62003666024 นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์ทอง

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 24

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:34 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1


