
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200320101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003201001 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมาก
2 62003201002 นายวุฒิพงษ์ ศิริพิพัฒน์ไพสิฐ
3 62003201003 นางสาวนิตยา พวงภู่
4 62003201004 นางสาวภัศรา ภักดี
5 62003201005 นางสาวสุวิมล กันทอง
6 62003201006 นายอรรถพล มีขำ
7 62003201007 นายกฤตชาติ กลัดเจ็ด
8 62003201008 นายพิทยา หินบุตรดี
9 62003201009 นางสาวทิวาพร แก้ววันนา
10 62003201010 นางสาวพัชนิฌา จันเป้

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 14:09 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200321201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003212001 นายเขษมศักดิ์ นิลสระคู
2 62003212002 นายศักดิ์ชัย แตงกระโทก
3 62003212003 นางสาวนิศามณี สันตะวงค์
4 62003212004 นายประสงค์ จันทร์กลาง
5 62003212005 นางสาวนิศารัตน์ สันตะวงค์
6 62003212006 นางสาวกนกพร สมบูรณ์
7 62003212007 นางสาวสุกัญญา หู้กาทอง
8 62003212008 นางสาวพรพรรณ จันทร์บุญเเย้ม
9 62003212009 นางสาวเเก้วมณี โชคบัณฑิต
10 62003212010 นางสาวนัตตญา ศรีโอภาส
11 62003212011 นางสาวอารียา มัติโก
12 62003212012 นางสาวอภิชญา สุขเกตุ
13 62003212013 นางสาวณัชชา วัฒนชาตะ
14 62003212014 นางสาวรุ้งวิภา มูลทอง
15 62003212015 นางสาวภัทริกา มะณีจักร์
16 62003212016 นางสาวชนากานต์ เกษี
17 62003212017 นางสาวสุชิรา สีสิงห์
18 62003212018 นางสาวนริศรา ซำซอและ
19 62003212019 นางสาวพรธิตา รังประเสริฐ
20 62003212020 นางสาวนาเดีย แอนดริส
21 62003212021 นางสาวรสริน ซอหะซัน

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 21

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 14:10 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200321801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003218001 นางสาวนพรัตน์ โชครุ่ง

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 1

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 14:10 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200321901   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003219001 นางสาวโสปวีร์ ไทยทรง

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 1

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 14:10 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200324401   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003244001 นางสาวมณเฑียร หนูงาม
2 62003244002 นางสาวธัญลักษณ์ แสงจันทร์
3 62003244003 นางสาวระวีวรรณ์ สุขเกษม
4 62003244004 นายธนวัฒน์ ฉิมสุข
5 62003244005 นายคณพล เอี่ยมสะอาด
6 62003244006 นางสาวชญานุช ผาสุข
7 62003244007 นางสาวชลธิชา ยะคะเรศ
8 62003244008 นางสาวสุกัญญา ลุนเดิม
9 62003244009 นายพันธ์นุกรณ์ ทนทาน

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 9

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 14:10 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200325701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003257001 นายปรีดา ปุลาโน
2 62003257002 นางสาวธัญญรัตน์ เคียงพงษ์
3 62003257003 นางสาวธฤษวรรณ เเพงดี
4 62003257004 นางสาววิไลพร ปราณี
5 62003257005 นางสาวชนาพร อำพรพืช
6 62003257006 นางสาวจันทิมา วงเดช
7 62003257007 นางสาววนัสนันท์ พลูโต
8 62003257008 นางสาวจิตติมา เเซ่ลิ้ม
9 62003257009 นางสาวนิชาภา ตันเทียนเหลียง
10 62003257010 นางสาวนิศาชล ใกล้กลาง
11 62003257011 นายภัทราวุธ ทัศนา
12 62003257012 นางสาวกัลยา หนูเข็ม
13 62003257013 นางสาวเพ็ญพิชชา พลีสุดใจ
14 62003257014 นางสาวรัชพร ชิดเชื้อ
15 62003257015 นางสาวญาณิศา อุตตสี
16 62003257016 นางสาวสิริกร กองแก้ว
17 62003257017 นางสาวณัฐชากร สุกรทอง

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 14:10 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200326301   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003263001 นายธาดาพัฒน์ ลายทอง
2 62003263002 นางสาวพัชระขวัญ ทองชมภู
3 62003263003 นางสาวกัลยา ด่านกลอง

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 19 ธันวาคม 2561 เวลา 14:11 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200328701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003287001 นางสาวกรวรรณ สายสมบัติ
2 62003287002 นายศุภชัย สีดำ
3 62003287003 นายกสานต์ ปัทมภาส

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 19 ธันวาคม 2561 เวลา 14:11 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1


