
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200330201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003302001 นางสาวขวัญตา แก้วบุตรดี
2 62003302003 นางสาวจิราพร ประเสริฐก้านตง
3 62003302006 นางสาวปุณณดา หิรัญฤทธิกร
4 62003302010 นายเจษฎา เมรสนัด
5 62003302011 นายคธาวุธ โยทะยาน
6 62003302012 นายธนโชติ สุนทรวงศ์สกุล
7 62003302013 นางสาวพรศิริ สิงหสุต
8 62003302014 นางสาวนันทวรรณ อาจไธสง
9 62003302015 นางสาวธัญญา ภักดิ์จำนงค์
10 62003302016 นางสาวปนัดดา ธรรมมะ
11 62003302017 นางสาวพุธิตา ผ่านอ้น
12 62003302018 นายสิทธิวุฒิ ศรีโสภณ
13 62003302019 นางสาวกัญญาภัค วัตรช่วย

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 11

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:40 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 62003348006 นายภัทรพล โพธิบัลลังก์
5 62003348007 นายชัยพร สรรพคุณ
6 62003348008 นายสหัสวรรษ มาประดิษฐ์
7 62003348009 นายศุภกิตติ์ สุทธมา
8 62003348010 นางสาวฐิตารีย์ วาณิชวิวัฒน์
9 62003348011 นายชนายุทธิ์ ภู่สวัสดิ์
10 62003348012 นายสุธาทัศ ศรีปาน
11 62003348013 นางสาวชนิดาพร ดูกลาง

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 วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:40 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
9 62003353009 นางสาวพิจิตรา เฉลิมวงษ์
10 62003353010 นายภัทร์ธีระ อุตสาหกิจ
11 62003353011 นางสาววรวรรณ ขุนองค์
12 62003353012 นางสาวกนกวรรณ หงษ์ภู่
13 62003353013 นายทรงพล เศษเท
14 62003353014 นายธรณินทร์ สิทธิเดชกุลถาวร
15 62003353015 นางสาวภิญญดา จุฑาเทศ
16 62003353016 นายชนาธิป ลือดัง
17 62003353017 นายจักราวุธ ขอยุดกลาง
18 62003353018 นางสาวสุพัตรา สำเภาทอง

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 วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:40 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 62003362006 นายศุภชัย บุญช่วย
6 62003362008 นางสาวพลอยไพลิน มูลเชื้อ
7 62003362009 นางสาวนุชสิรินท์ คงมูล
8 62003362010 นางสาวอารียา ลัทธิมนต์
9 62003362011 นายธราเทพ จันทเมธิ
10 62003362012 นายปรัชญา บุญยทรรศนีย์
11 62003362013 นายวัฒนะพงศ์ พุทธเจริญ
12 62003362014 นายชินวัตร เงินสวัสดิ์
13 62003362015 นางสาวภัทราวดี คำประสาร
14 62003362016 นางสาวพรสุดา เครือวงษ์
15 62003362017 นางสาวฑิตฐิตา ไพบูลย์
16 62003362018 นางสาวปวีณา สีดาสกุล
17 62003362019 นางสาวมลิวัลย์ พันคำ
18 62003362020 นางสาวทิพวรรณ สุนทรโชติ
19 62003362021 นางสาวกาญจนา พันนอก
20 62003362022 นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมพงษ์
21 62003362023 นางสาวนารีรัตน์ พรมสิทธิ์
22 62003362024 นายสหภาพ นิรมล
23 62003362025 นางสาวอมรรัตน์ สีชานิล
24 62003362026 นายพีรพล แซ่เอี๊ยะ
25 62003362027 นางสาวอรทัย สุวรรณไฉไล
26 62003362028 นางสาวศิรดา เปลี่ยนกระสันต์
27 62003362029 นางสาวสุภาพร บัวทอง
28 62003362030 นายเกียรติศักดิ์ อื๋อเจริญรัก
29 62003362031 นางสาวอารียา ถึกศิริ
30 62003362032 นางสาวโยสิตา สิมะโรจนา

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 3

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:40 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200336202   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003362033 นางสาวนัทธนันท์ บริบูรณางกูร
2 62003362034 นายธีรภัทร มาตช่วย
3 62003362035 นางสาวนัชฎา มูหะหมัด

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 วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:40 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/9



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200336203   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 12

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:40 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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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 62003367005 นางสาวศิริรัตน์ แรตเจริญ
5 62003367006 นายกิตติพัฒน์ ขุนพิทักษ์
6 62003367007 นางสาวอิสรา บุญสา
7 62003367008 นางสาวกนกรัตน์ เข็มกลัด
8 62003367009 นางสาวธนัชพร พันธุฟัก
9 62003367010 นางสาวอภิชญา สุขเกตุ
10 62003367011 นางสาวสลิลทิพย์ บุญธรรม
11 62003367012 นายอภิวัฒน์ พัฒนแสง
12 62003367013 นายธรรมรัตน์ โนนเภา

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 วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:40 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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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 62003666005 นางสาวภัทราพร ปั้นเจริญ
5 62003666006 นางสาวสุรีพร ลูกจันทร์แป้น
6 62003666008 นางสาวอารยา พูนจบ
7 62003666010 นางสาวศิริลักษณ์ น้อยจินดา
8 62003666011 นางสาวนภัสสรา คงนิ่ม
9 62003666014 นางสาวบุษกร แก้วรัศมี
10 62003666015 นายจตุรงค์ ราชธานี
11 62003666016 นางสาวฑิฆัมพร จันทร์รอด
12 62003666017 นางสาวสายใจ ไกรกุน
13 62003666019 นางสาวสุภาพรรณ สวัสดี
14 62003666020 นางสาวรุ่งฟ้า เป้าพูลทอง
15 62003666021 นางสาวกิติยาภรณ์ หน่อคำ
16 62003666022 นางสาวดอกอ้อย ผิวเหลือง
17 62003666023 นางสาวชีวภรณ์ พิมพ์โพธิ์
18 62003666024 นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์ทอง
19 62003666025 นางสาวกัญญารัตน์ บัวทอง
20 62003666026 นางสาวจารุวรรณ แก้วเนตร
21 62003666027 นางสาวรัศมี มงคลพันธ์
22 62003666028 นายพิชิตชัย จันดีสาร
23 62003666029 นายธนวัฒน์ ลาภเงินเฉลิม
24 62003666030 นายศิวกร ดีดสี
25 62003666031 นายธีรวัฒน์ พลอยแดง
26 62003666032 นางสาวจะรญา อ้นคำ
27 62003666033 นางสาวปิยะวรรณ ชัยชนะ
28 62003666034 นางสาวนรินทร์รัตน์ ชื่นบุญ
29 62003666035 นางสาวสุทธิกาญจน์ พิมพ์สิงห์

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 วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:40 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200366602   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 0

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:40 น.

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

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

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

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

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

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