
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200311601   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003116001 นางสาวสุภาภรณ์ สนเผือก
2 62003116002 นางสาวนวพรรณ เงาภู่ทอง
3 62003116003 นางสาววราภรณ์ จุ่มพรม
4 62003116004 นางสาวชัญญานุช ด้วงผึ้ง
5 62003116005 นางสาวนารีรัตน์ สาคร
6 62003116006 นางสาวรัสสุรีย์ กิ่งกาหลง
7 62003116007 นางสาวจิราภรณ์ อินโบราณ
8 62003116008 นางสาวพรนภัส บัวคำศรี
9 62003116009 นางสาวธนิฏฐา พิมผกา
10 62003116010 นางสาวชลิตา เรียนชอบ
11 62003116011 นางสาวทิพวรรณ ชุมจันทร์
12 62003116012 นางสาวสุกัญญา คิดสม
13 62003116013 นางสาวเบญจมาศ เพชรสุก
14 62003116014 นางสาวพรรณพัสสา ภานุมาตร
15 62003116015 นางสาวเบญจวรรณ ปานโพธิ์ศรี

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 15

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:22 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200312001   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003120001 นายสุรยุทธ พงษ์เกาะ
2 62003120002 นางสาวปาวีณา อุไร
3 62003120003 นางสาวชุติมณฑน์ อภิอมตะสกุล
4 62003120004 นางสาวชรินรัตน์ ชำนาญปืน
5 62003120005 นายกิตติพงษ์ สวัสดีผล
6 62003120006 นางสาวชนกภัทริน แดงสา
7 62003120007 นางสาวสุพัตรา ช่างบรรดิษฐ
8 62003120008 นางสาวทรงอัปสร แสงย่อย
9 62003120009 นายธราเทพ จันทเมธิ
10 62003120010 นางสาวณัฐธิกา ใหม่ก๋งลาย
11 62003120011 นางสาวกิ่งแก้ว บุญมาเลิศ
12 62003120012 นางสาวทิพวัลย์ สาคร
13 62003120013 นายธนพล กอบประดิษฐ์
14 62003120014 นางสาวศิวาพร อินทโชติ
15 62003120015 นายดนุสรณ์ วีระพิศาลกุล
16 62003120016 นางสาวครรชิต บุรณศรี
17 62003120017 นายนราธิป วงศ์ก้านตง
18 62003120018 นายนรินทร์ มีนาราช

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 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:22 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200312601   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003126001 นายวศิน สีหะเดช
2 62003126002 นางสาวจิราพัชร สารเล็ก
3 62003126003 นายธีรรัตน์ คิงคำ
4 62003126004 นางสาวศศิมาพร เจียงแก้ว
5 62003126005 นายภาคภูมิ ศรีจันทร์นวน
6 62003126006 นางสาวพรชิตา โต๊ะลาใบสลาม
7 62003126007 นายชมพินิจ กล้าหาญ
8 62003126008 นางสาวธนตะวัน ประศรีพัฒน์
9 62003126009 นางสาวอาทิตยา พารารักษ์
10 62003126010 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ
11 62003126011 นายสันดุษิต เสมอ
12 62003126012 นายวรวุฒิ แสวงศิริผล
13 62003126013 นายวันมูฮำหมัด มะเยาะ
14 62003126014 นายอภิเดช เจริญศรีนิคม
15 62003126015 นางสาวยอแสง ผิวหอม
16 62003126016 นายชาคริตส์ อิบรอเฮม
17 62003126017 นายภานุวัฒน์ พิมพ์พา

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 วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200313701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003137001 นางสาวกิตติวรรณ วชิระวิทย์
2 62003137002 นายธนาธร คชภูติ
3 62003137003 นายเสมา นามศร
4 62003137004 นายพิพัฒน์ศักดิ์ หมอกเจริญ
5 62003137005 นางสาวณัฏฐา รุจิรกาล
6 62003137006 นางสาวมัทนา นฤเบศร์ไกรสีห์
7 62003137007 นางสาวสุธัญญา ผ่องศรี
8 62003137008 นายสหัสวรรษ งามฉวี
9 62003137009 นายสิทธิกานณ์ จุมจันทร์
10 62003137010 นายอนุรักษ์ ยุ่นประยงค์
11 62003137011 นางสาวณัฐธิดา รติวัฒนะ
12 62003137012 นางสาวสุพิชชา โพธิ์ประเสริฐ
13 62003137013 นายยอดชาย ดารี
14 62003137014 นางสาวศริยา ระดาศักดิ์

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 วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:28 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200315301   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003153001 นางสาวกัญณภัทร ขันอาสา
2 62003153002 นางสาวณัฐทิตา พัดจีบ
3 62003153003 นายสงกรานต์ ชุ่มเย็น
4 62003153004 นางสาวมัชชิมา จิตรานุรักษ์สกุล
5 62003153005 นางสาวสรินยา ผสมทรัพย์
6 62003153006 นางสาวพลอยชมพู ทองขาว
7 62003153007 นางสาวจิรพรรณ เปลี่ยนไทย
8 62003153008 นางสาวนวพร ศิริพันธ์
9 62003153009 นางสาวศิริวรรณ โต๊ะมุดบำรุง
10 62003153010 นางสาวอรอนงค์ แสวงมงคล
11 62003153011 นางสาวศิรดา ศรีคำปัน
12 62003153012 นางสาวเบญจวา ก่ำน้ำจั้น
13 62003153013 นางสาวภูศญา ภู่ประเสริฐ
14 62003153014 นางสาวลดา บำรุง
15 62003153015 นางสาววรัญญา แซ่คำ
16 62003153016 นางสาววิยะดา บุญทา
17 62003153017 นางสาวจณิสตา วาชัยยง
18 62003153018 นายณัฐกิตต์ อรุณเจริญ

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 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:28 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200315801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003158001 นางสาวอนุรดี มณีรัตน์
2 62003158002 นางสาวจรัสรวี อจรสิงห์
3 62003158003 นางสาวชวิศา จินตเวชศาสตร์
4 62003158004 นางสาวอรอนงค์ มุงบัง
5 62003158005 นางสาวสุภาวิณี ทิพย์มังกร
6 62003158006 นางสาวโสภา แซ่ม้า
7 62003158007 นายณัฐวรรธน์ พราหมณ์ไทย
8 62003158008 นางสาวอัญธิฌา สง่าผาสุข
9 62003158009 นางสาววรรณพร จันทโชติ
10 62003158010 นางสาวธาราภรณ์ ฟองสายชล
11 62003158011 นางสาวชนัญธิดา โพธิ์ทิพย์
12 62003158012 นางสาวชมพูนุช ทวีโคตร

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 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:28 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200316101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003161001 นางสาวธิดารัตน์ คุณเอนก
2 62003161002 นางสาวประกายฟ้า บุญหลาย
3 62003161003 นางสาวนางสาวชลธิชาศรีเกษม
4 62003161004 นางสาวพิมพ์ผกา จุมจันทร์
5 62003161005 นายยุทธพงษ์ เขียวสด
6 62003161006 นางสาวณัฐฐินันท์ ทองสุข
7 62003161007 นางสาวจิราภรณ์ ป้องพระราช
8 62003161008 นางสาวภาวิดา มูฮำหมัด
9 62003161009 นางสาวสุภาวี อุสาหะ
10 62003161010 นายภานุวัฒน์ บัวมาก
11 62003161011 นางสาวจิราภรณ์ นันทสินธ์
12 62003161012 นางสาวธนภรณ์ เคนเหลา
13 62003161013 นางสาวรัตติญา มาลาอี
14 62003161014 นางสาวปิยะดา สมต้น
15 62003161015 นางสาวกัลย์ณิศา คะชา
16 62003161016 นางสาวสุวนันท์ ซำเซ็น
17 62003161017 นางสาววนัสนันท์ หมัดรอด
18 62003161018 นางสาวสุภาพร จันทร์เจริญ
19 62003161019 นางสาวโสภิดา ภิรมย์คล้อย
20 62003161020 นายสุทธิรัตน์ ศรีสวัสดิ์

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 20

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:29 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200317101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003171001 นายอนุชา นิลชัย
2 62003171002 นางสาวกมลชนก เยาวราฤทธิ์
3 62003171003 นางสาวสรัญญา โพธิ์เขียว
4 62003171004 นางสาวชลฤทัย จิตรพูลผล
5 62003171005 นางสาวกฤษณา จงมั่น
6 62003171006 นางสาวเบญญทิพย์ ภูมิวุฒิชัยสิงห์
7 62003171007 นางสาวเมทินี สัจจมั่น
8 62003171008 นางสาวธนวันต์ ผิวเอี่ยม
9 62003171009 นางสาวทิติภา ตังศิริ
10 62003171010 นางสาวนฤมล จันทร์อินทร์
11 62003171011 นางสาววรัญญา อินเท้ง
12 62003171012 นางสาวรัชนีวรรณ ทิมอรุณ
13 62003171013 นางสาววิลาศิณี สวัสดิ์มาก
14 62003171014 นายศรคม สมจิตร
15 62003171015 นางสาวรุ่งไพลิน คิดร่วม
16 62003171016 นางสาววันวิสาข์ กิติราช
17 62003171017 นางสาวนภัสวีร์ อุ่นสุพรรณ์
18 62003171018 นายอนันต์ สายทอง
19 62003171019 นายเอกกวี วรรณโมลี
20 62003171020 นางสาวปวริศา มาหมั่น
21 62003171021 นายภูวไนย จันทร์กระเทาะ
22 62003171022 นางสาวนางสาวมินตราแสนโม่
23 62003171023 นายพลาชิน จบจังหรีด
24 62003171024 นางสาวเพ็ญจันทร์ บุญยะรัก
25 62003171025 นางสาวกรรณิการ์ ยอดรัก
26 62003171026 นายจิตรกร เวชสถล
27 62003171027 นางสาวเจนจิรา เพาะบุญ
28 62003171028 นายชัยณรงค์ บูระพา
29 62003171029 นายธนบัตร ทองจันทร์
30 62003171030 นางสาวศิริวรรณ ผสมกิจ

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 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:29 น.

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

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

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

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

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

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