
 

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 62003302016 นางสาวปนัดดา ธรรมมะ
9 62003302017 นางสาวพุธิตา ผ่านอ้น
10 62003302018 นายสิทธิวุฒิ ศรีโสภณ
11 62003302019 นางสาวกัญญาภัค วัตรช่วย
12 62003302020 นางสาวบุษรินทร์ พรหมถนอม
13 62003302021 นางสาวเรวดี ผาสุข
14 62003302022 นางสาวฐิติวรดา จุลโพธิ์
15 62003302023 นายกฤษณะ ผ่อนสุข
16 62003302024 นางสาวธนาวดี ปัญญาวงค์
17 62003302025 นางสาวพิมพิศา ศรีสุภาพ
18 62003302026 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ ชัยฉกัลป์
19 62003302027 นางสาวเพ็ชรัตน์ บุญธรรม
20 62003302028 นายพัชรพล ปินะลา
21 62003302029 นางสาวศกุณตลา จินดาลักษ์
22 62003302030 นายพงศกร อรชร

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 วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/9



 

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 62003348008 นายสหัสวรรษ มาประดิษฐ์
6 62003348010 นางสาวฐิตารีย์ วาณิชวิวัฒน์
7 62003348011 นายชนายุทธิ์ ภู่สวัสดิ์
8 62003348013 นางสาวชนิดาพร ดูกลาง
9 62003348014 นายวรภัทร โลหิตกุล
10 62003348015 นายภานุเดช แซ่ล้อ

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 31

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23 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 62003353012 นางสาวกนกวรรณ หงษ์ภู่
12 62003353013 นายทรงพล เศษเท
13 62003353014 นายธรณินทร์ สิทธิเดชกุลถาวร
14 62003353017 นายจักราวุธ ขอยุดกลาง
15 62003353018 นางสาวสุพัตรา สำเภาทอง
16 62003353019 นางสาวนวลหง ยอดดงบัง
17 62003353020 นายวันชนะ เหลาสิงห์
18 62003353021 นายภัทรดร หอมศิริ
19 62003353022 นางสาววิภาพร ฉิมนาคบุญ
20 62003353023 นางสาวบุษราภรณ์ คำภาวงษ์
21 62003353024 นางสาววลัยพรรณ พรเพิ่มทรัพย์
22 62003353025 นายวินัย มีตื้อ
23 62003353026 นางสาวมายาวี เลียบแสง
24 62003353027 นางสาวรัญชลี โต๊ะชื่นดี
25 62003353028 นางสาวธิติมา คำดี
26 62003353029 นางสาวสุชาดา จิตต์น้อม
27 62003353030 นางสาวสมหญิง ใจเพ็ง
28 62003353031 นางสาวขนิษฐา พิมวันนา
29 62003353032 นางสาวณัฐธยาน์ มีคล้ำ
30 62003353033 นางสาวพัชราพร ชะรอ
31 62003353034 นางสาวอาพัชราวรรณ ผาสุข

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 27

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23 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 62003362015 นางสาวภัทราวดี คำประสาร
13 62003362017 นางสาวฑิตฐิตา ไพบูลย์
14 62003362018 นางสาวปวีณา สีดาสกุล
15 62003362019 นางสาวมลิวัลย์ พันคำ
16 62003362020 นางสาวทิพวรรณ สุนทรโชติ
17 62003362021 นางสาวกาญจนา พันนอก
18 62003362022 นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมพงษ์
19 62003362023 นางสาวนารีรัตน์ พรมสิทธิ์
20 62003362024 นายสหภาพ นิรมล
21 62003362025 นางสาวอมรรัตน์ สีชานิล
22 62003362026 นายพีรพล แซ่เอี๊ยะ
23 62003362027 นางสาวอรทัย สุวรรณไฉไล
24 62003362028 นางสาวศิรดา เปลี่ยนกระสันต์
25 62003362029 นางสาวสุภาพร บัวทอง
26 62003362030 นายเกียรติศักดิ์ อื๋อเจริญรัก
27 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 22

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/9



 

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 62003362036 นางสาวนพรัตน์ โชครุ่ง
4 62003362037 นางสาวชนันดา แสวงชื่น
5 62003362038 นางสาววรรณทริกา บุญสนอง
6 62003362039 นางสาวเบญจมาศ อังฉกรรจ์
7 62003362040 นายอนุชิต ประดิษฐถาวร
8 62003362041 นางสาวอจลญา อินต๊ะขัน
9 62003362042 นายชาตรี เสกสุนทร
10 62003362043 นางสาวศิริยาภรณ์ วังคีรี
11 62003362044 นายธันยธรณ์ บุญหนุน
12 62003362045 นางสาวพุทธชาติ นาคจันทึก
13 62003362046 นางสาวศุภกานต์ อิศรนาเวศ
14 62003362047 นายกรวิชญ์ จันทร์เจริญ
15 62003362048 นางสาวอลิชา มุดทรัพย์
16 62003362049 นางสาวสุภัสตรา วงษ์แสงทอง
17 62003362050 นายวัชระ แก้วสิงห์
18 62003362051 นางสาวอรทัย มาลัยทอง
19 62003362052 นางสาวอังคณา ยุทธหาร
20 62003362053 นางสาวนาถลดา อุปละวงศ์
21 62003362054 นางสาวมาลินี สว่างโรจน์
22 62003362055 นางสาวสุนิศา คำมาลา

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 วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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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 19

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/9



 

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 62003367007 นางสาวอิสรา บุญสา
6 62003367008 นางสาวกนกรัตน์ เข็มกลัด
7 62003367009 นางสาวธนัชพร พันธุฟัก
8 62003367010 นางสาวอภิชญา สุขเกตุ
9 62003367011 นางสาวสลิลทิพย์ บุญธรรม
10 62003367012 นายอภิวัฒน์ พัฒนแสง
11 62003367013 นายธรรมรัตน์ โนนเภา
12 62003367014 นางสาวฤทัยชนก กุลเสนไชย
13 62003367015 นางสาวปวีณา บัวศรี
14 62003367016 นางสาวปริยดา ยงจิตต์
15 62003367017 นายนาย ธนภัทร ชื่นจิตร
16 62003367018 นางสาวปนัสยา เล็กศิริ
17 62003367019 นางสาวภัทราภรณ์ ธรรมมา
18 62003367020 นายรัชชานนท์ มงคลธรรมกุล
19 62003367021 นางสาวธนพร ภาษิต

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 วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23 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 62003666026 นางสาวจารุวรรณ แก้วเนตร
20 62003666027 นางสาวรัศมี มงคลพันธ์
21 62003666030 นายศิวกร ดีดสี
22 62003666031 นายธีรวัฒน์ พลอยแดง
23 62003666033 นางสาวปิยะวรรณ ชัยชนะ

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 17

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23 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

1 62003666036 นางสาวตยาคี บุญเจริญ
2 62003666037 นางสาวสมปรารถนา สมัครการไถ
3 62003666038 นางสาวภรณ์ทิพย์ สุขสว่าง
4 62003666039 นายปัณณธร อินวังตูม
5 62003666040 นายณัฐวุฒิ มิ่งขวัญ
6 62003666041 นางสาวมาวินต้า ชมดอกไม้
7 62003666042 นายพลมาศ ขวัญอ่อน
8 62003666043 นายวุฒิชัย อ้ายติ๊บ
9 62003666044 นางสาวจิราพัชร เนืองสุวรรณ
10 62003666045 นางสาวปุณณดา เพิ่มพูล
11 62003666046 นายนันทปรีชา เรียนเจริญ
12 62003666047 นายอาทิตย์ สานนท์
13 62003666048 นางสาวธนพร พงษ์สุภา
14 62003666049 นางสาวน้ำฝน ดอนผา
15 62003666050 นางสาวกันทิมา ขยันการ
16 62003666051 นายพิชัย บุญเขียน
17 62003666052 นายธนกรณ์ บำรุงชาติ

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 17

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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