
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200320101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003201002 นายวุฒิพงษ์ ศิริพิพัฒน์ไพสิฐ
2 62003201003 นางสาวนิตยา พวงภู่
3 62003201004 นางสาวภัศรา ภักดี
4 62003201005 นางสาวสุวิมล กันทอง
5 62003201006 นายอรรถพล มีขำ
6 62003201007 นายกฤตชาติ กลัดเจ็ด
7 62003201008 นายพิทยา หินบุตรดี
8 62003201009 นางสาวทิวาพร แก้ววันนา
9 62003201011 นายธนภัทร เกิดเสนาะ
10 62003201012 นางสาวนราภรณ์ เข็มมา
11 62003201013 นายภูวนัย แสงแก้ว
12 62003201014 นายชินวัตร ยอดหนองแก้ว
13 62003201015 นางสาววนิดา สุขพรรณ์
14 62003201016 นายธีรพัฒน์ สายบุตร
15 62003201017 นายพงศธร สถิตมั่น

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 09:38 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200321201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003212007 นางสาวสุกัญญา หู้กาทอง
2 62003212009 นางสาวเเก้วมณี โชคบัณฑิต
3 62003212010 นางสาวนัตตญา ศรีโอภาส
4 62003212013 นางสาวณัชชา วัฒนชาตะ
5 62003212018 นางสาวนริศรา ซำซอและ
6 62003212019 นางสาวพรธิตา รังประเสริฐ
7 62003212020 นางสาวนาเดีย แอนดริส
8 62003212021 นางสาวรสริน ซอหะซัน
9 62003212022 นายกฤตัชญ์ พรมรัตน์
10 62003212023 นางสาวสุรัญชนา ทองรวม
11 62003212024 นางสาวณัฐฑินีย์ สมมิตร
12 62003212025 นายภัทรพล การเจริญ
13 62003212026 นางสาวปาริชาติ กันทะวงศ์
14 62003212027 นางสาวอารีญา คงธรรมถาวร
15 62003212028 นางสาวนางสาวอภิญญาพร้อมเพรียง
16 62003212029 นายธนัชชา แก้วคำ
17 62003212030 นางสาวศุภรดา อิงรัตนชัยรัตน์
18 62003212031 นางสาวเบญจวรรณ กล้าหาญ
19 62003212032 นางสาวกิ่งแก้ว กำปั่นนาค
20 62003212033 นางสาวพรพรรณ จันทร์บุญเเย้ม
21 62003212034 นางสาวนวลจันทร์ ประสมวังทรัพย์
22 62003212035 นางสาวนารีรัตน์ เชื้อคำฮด
23 62003212036 นางสาวเกวลี ไชยสายัณห์
24 62003212037 นางสาวบุญฑริก แน่นหนา
25 62003212038 นางสาวดวงกมล เกษประยูร
26 62003212039 นางสาวสวรรยา แดงชาติ
27 62003212040 นางสาวสิรัชญา ทองโบราณ
28 62003212041 นางสาวเกตน์สิรี จินดา
29 62003212042 นางสาวอินทนิล ทินกิจ
30 62003212043 นางสาวสาธิดา เเซ่ลี้

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 3 เมษายน 2562 เวลา 09:38 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200321202   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003212044 นายธนพล เจริญสุข
2 62003212045 นายพงศาทร กรุดเงิน
3 62003212046 นางสาวนารี มุ่งพูลกลาง
4 62003212047 นายนันทวัฒน์ คลองคต
5 62003212048 นางสาวมณฑิตา กัปตัน
6 62003212049 นายณัฐกิตติ์ วงค์กำภู
7 62003212050 นางสาวดวงกมล โล่ห์รักษา
8 62003212051 นางสาวสุกันยา แก้วบุตรดี
9 62003212052 นางสาววรรณชนก แน่นหนา

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 09:38 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200321203   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   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 09:38 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200321801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   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 4

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:38 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200321901   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003219001 นางสาวโสปวีร์ ไทยทรง
2 62003219002 นายอนุชิต บุญศรีแก้ว
3 62003219003 นางสาวชฎาพร แก้วคำ
4 62003219004 นางสาวจิราภรณ์ รุณเจริญ

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 3 เมษายน 2562 เวลา 09:38 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200324401   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003244001 นางสาวมณเฑียร หนูงาม
2 62003244003 นางสาวระวีวรรณ์ สุขเกษม
3 62003244004 นายธนวัฒน์ ฉิมสุข
4 62003244005 นายคณพล เอี่ยมสะอาด
5 62003244007 นางสาวชลธิชา ยะคะเรศ
6 62003244008 นางสาวสุกัญญา ลุนเดิม
7 62003244009 นายพันธ์นุกรณ์ ทนทาน
8 62003244010 นางสาวชนากานต์ จินดารักษ์
9 62003244011 นางสาวปาจรีย์ ดีประสิทธิ์
10 62003244012 นางสาวพิมภิมล จงคา
11 62003244013 นางสาวกัลยรัตน์ นพรัตน์
12 62003244014 นางสาวณัฐกานต์ องอาท
13 62003244015 นายธีรพัฒน กุลเมฆ
14 62003244016 นางสาวสุพัตรา บุญมา
15 62003244017 นางสาวกษมา ปราณี
16 62003244018 นางสาวปวีณา กราบขุนทด
17 62003244019 นางสาวกมลชนก คงถิ่นฐาน

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 3 เมษายน 2562 เวลา 09:38 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 7/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200325201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003252001 นางสาวเกศราพร รักชาติ
2 62003252002 นางสาวอารียา วินเลาะห์
3 62003252003 นางสาวธนชนัน อภิสุทธิสาร
4 62003252004 นายวชิรวิทญ์ มณีรัตน์
5 62003252005 นายวีระพงษ์ เอี่ยมสอาด

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 40

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:38 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 8/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200325701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003257003 นางสาวธฤษวรรณ เเพงดี
2 62003257005 นางสาวชนาพร อำพรพืช
3 62003257006 นางสาวจันทิมา วงเดช
4 62003257008 นางสาวจิตติมา เเซ่ลิ้ม
5 62003257009 นางสาวนิชาภา ตันเทียนเหลียง
6 62003257010 นางสาวนิศาชล ใกล้กลาง
7 62003257011 นายภัทราวุธ ทัศนา
8 62003257013 นางสาวเพ็ญพิชชา พลีสุดใจ
9 62003257014 นางสาวรัชพร ชิดเชื้อ
10 62003257017 นางสาวณัฐชากร สุกรทอง
11 62003257018 นางสาวจีรนันท ์ วงษ์เสนา
12 62003257019 นางสาวมาย บัวประดิษฐ์
13 62003257020 นางสาวจันทร์จิรา นาจรูญ
14 62003257021 นางสาวจีรนันท์ ประเสริฐ
15 62003257022 นางสาวชุติมา บัวดอก
16 62003257023 นางสาวสุดารัตน์ ดอนมอญ
17 62003257024 นางสาวสุมิตรา ถาวรวัน
18 62003257025 นางสาวพิกุล เปรมปรี
19 62003257026 นางสาววิยะดา ผลาวงศ์
20 62003257027 นางสาววิภาดา สีเขียว
21 62003257028 นางสาวอทิติยา เกิดสวัสดิ์
22 62003257029 นางสาวกรรณิการ์ เก่งเกษกิจ
23 62003257030 นางสาวรติรัตน์ นวลโสภา
24 62003257031 นางสาวภัทรสุดา สิริสัณห์
25 62003257032 นางสาวพิมพ์วิมล ตรีพยัคฆา
26 62003257033 นางสาวดารณี สิรชัยเจริญ
27 62003257034 นายปรีดา ปุลาโน
28 62003257035 นางสาวลลนา กุลศรี
29 62003257036 นางสาวน้ำพลอย ศรีเมือง
30 62003257037 นางสาวปริณดา แย้มสรวญ
31 62003257038 นางสาวธัญญรัตน์ เคียงพงษ์
32 62003257039 นางสาวสุพิญญา สมฤทธิ์
33 62003257040 นางสาวนันทิกา มุ่งพูนกลาง
34 62003257041 นางสาววรัญญา บุญเหลื่อม

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 40

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:38 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 9/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200325701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 62003257042 นางสาวสุทธิดา แซ่ปึ๊ง
36 62003257043 นางสาวกัลย์สุดา สงวนศักดิ์
37 62003257044 นางสาวคนึงนิจ จันทร์จินดา
38 62003257045 นายเกริกพล รุ่งแสงภาณุมาศ
39 62003257046 นางสาววิลาสินี ไทรธนาพร
40 62003257047 นางสาวอังสุมาลี คอกศรี

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 09:38 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 10/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200325901   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   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 4

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:38 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 11/13



 

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 62003263004 นายสหฤทธิ์ อิบรอเฮม
4 62003263005 นายกษิศิ์เดช แสงจันทร์

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 7

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:38 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 12/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200328701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003287001 นางสาวกรวรรณ สายสมบัติ
2 62003287003 นายกสานต์ ปัทมภาส
3 62003287004 นางสาวนงลักษณ์ ข้อยุ่น
4 62003287005 นายภาณุวัฒน์ ชาติงาม
5 62003287006 นายณัฐพล พิมจักษุ
6 62003287007 นายนิติ บุญสิงห์
7 62003287008 นายวสันต์ สร้อยเนียม

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 7

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:38 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 13/13


