
 

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 62003201015 นางสาววนิดา สุขพรรณ์
13 62003201016 นายธีรพัฒน์ สายบุตร
14 62003201017 นายพงศธร สถิตมั่น
15 62003201018 นางสาวสุภาวดี สุพจนวดี
16 62003201019 นางสาวภาวินี พลวงษ์
17 62003201020 นางสาวชลธิชา จิตรกุล
18 62003201021 นางสาวนิศาชล เพียท้าว
19 62003201022 นายสัญญา เรืองรักษา

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 วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23 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 62003212032 นางสาวกิ่งแก้ว กำปั่นนาค
19 62003212034 นางสาวนวลจันทร์ ประสมวังทรัพย์
20 62003212035 นางสาวนารีรัตน์ เชื้อคำฮด
21 62003212037 นางสาวบุญฑริก แน่นหนา
22 62003212039 นางสาวสวรรยา แดงชาติ
23 62003212042 นางสาวอินทนิล ทินกิจ
24 62003212053 นางสาวสุวลักษณ์ หลีเกี๊ยะ
25 62003212054 นางสาวสวรรยา จรรยาวัฒน์
26 62003212055 นางสาวพรทิพย์ บุญประสิทธิ์
27 62003212056 นางสาววราภรณ์ แนวทอง
28 62003212057 นางสาวณัฐทรา ทนคง
29 62003212058 นางสาววรางคณา เอี่ยมโบราณ
30 62003212059 นางสาวกัลยา ศัพเสนาะ

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 วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23 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 62003212047 นายนันทวัฒน์ คลองคต
4 62003212048 นางสาวมณฑิตา กัปตัน
5 62003212049 นายณัฐกิตติ์ วงค์กำภู
6 62003212051 นางสาวสุกันยา แก้วบุตรดี
7 62003212052 นางสาววรรณชนก แน่นหนา
8 62003212060 นางสาวอรวี กาบบัวไข
9 62003212061 นางสาวพิกุลรัตน์ คำขจร
10 62003212062 นางสาวฐิติมา เรืองยงค์
11 62003212063 นางสาวปริยฉัตร แก้วสีฟอง
12 62003212064 นางสาวจารุวรรณ อิ่มภู
13 62003212065 นายสุภณัฐ อันธุ
14 62003212066 นางสาวจิดาภา สุริวงค์
15 62003212067 นางสาวสุชิรา สีสิงห์
16 62003212068 นางสาวญาศิณี บือโต
17 62003212069 นางสาวดารารินทร์ ทนุพันธ์
18 62003212070 นางสาววรรณิกา แน่นอน
19 62003212071 นางสาวพรพรรณ จันทร์บุญแย้ม
20 62003212072 นางสาวรติรัตน์ นวลโสภา
21 62003212073 นางสาวกาญจนา สมศักดิ์
22 62003212074 นางสาวจิราวดี นิตรมะณี
23 62003212075 นางสาวนวลวรรณ ปากพลีนอก
24 62003212076 นางสาวขวัญกมล ศรีบรรเทา
25 62003212077 นางสาวกิตติมา ระยับศรี
26 62003212078 นางสาวณัฐชา แซ่เจ็ง
27 62003212079 นางสาวกัญญาลักษณ์ แรงจบ
28 62003212080 นางสาวชาลิสา วงศ์สันติราษฎร์
29 62003212081 นางสาวนารี มุ่งพูนกลาง
30 62003212082 นางสาวรุจิราภา ฉายา

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

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

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 3

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23 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

1 62003218002 นางสาวตวงทอง ศิวพรประทาน
2 62003218003 นางสาวณัฐพร เหลืองสุวรรณ์
3 62003218004 นางสาวชรินญา สาทิพจันทร์

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 วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23 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
5 62003219005 นางสาวอัฉราภรณ์ บุญเลี้ยง
6 62003219006 นางสาวณัฐณิชา บัลลังก์เดช
7 62003219007 นางสาวสิริพร เกตุสุวรรณ์

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 วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23 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 62003244015 นายธีรพัฒน กุลเมฆ
12 62003244016 นางสาวสุพัตรา บุญมา
13 62003244017 นางสาวกษมา ปราณี
14 62003244018 นางสาวปวีณา กราบขุนทด
15 62003244020 นางสาวบุษรินทร์ พรหมถนอม
16 62003244021 นายณธน เฉินประยูร
17 62003244022 นางสาวภัณฑิรา สร้อยโสม
18 62003244023 นางสาวธันยานี นาคศรีสุข
19 62003244024 นางสาวน้ำเพชร แสงไพศรรค์
20 62003244025 นางสาววรรณวิสา อัคคีโรจน์
21 62003244026 นางสาวศุทธินี แพงสี

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 วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200325201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003252001 นางสาวเกศราพร รักชาติ
2 62003252003 นางสาวธนชนัน อภิสุทธิสาร
3 62003252004 นายวชิรวิทญ์ มณีรัตน์
4 62003252005 นายวีระพงษ์ เอี่ยมสอาด
5 62003252006 นางสาวณัฐพร แจ่มใส
6 62003252007 นางสาวบุญฑริกกา จันทร์สว่าง
7 62003252008 นางสาวกมลรัตน์ กาญจโนภาส

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 52

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23 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 62003257029 นางสาวกรรณิการ์ เก่งเกษกิจ
21 62003257031 นางสาวภัทรสุดา สิริสัณห์
22 62003257032 นางสาวพิมพ์วิมล ตรีพยัคฆา
23 62003257033 นางสาวดารณี สิรชัยเจริญ
24 62003257034 นายปรีดา ปุลาโน
25 62003257035 นางสาวลลนา กุลศรี
26 62003257038 นางสาวธัญญรัตน์ เคียงพงษ์
27 62003257039 นางสาวสุพิญญา สมฤทธิ์
28 62003257040 นางสาวนันทิกา มุ่งพูนกลาง
29 62003257041 นางสาววรัญญา บุญเหลื่อม
30 62003257042 นางสาวสุทธิดา แซ่ปึ๊ง
31 62003257043 นางสาวกัลย์สุดา สงวนศักดิ์
32 62003257044 นางสาวคนึงนิจ จันทร์จินดา
33 62003257045 นายเกริกพล รุ่งแสงภาณุมาศ
34 62003257046 นางสาววิลาสินี ไทรธนาพร

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 52

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 6200325701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 62003257047 นางสาวอังสุมาลี คอกศรี
36 62003257048 นายหัสนัยน์ ศรีแก้วนิตย์
37 62003257049 นายนพคุณ ริ้วทอง
38 62003257050 นายชินวัฒน์ น่วมรัศมี
39 62003257051 นางสาวศิริพร สุขสวัสดิ์
40 62003257052 นางสาวสุพัตรา อินอ่อน
41 62003257053 นางสาวจิตราพร คำโสดา
42 62003257054 นายคุปติ ขันธ์คามโภชก์
43 62003257055 นางสาวอารีย์ สายสอาด
44 62003257056 นางสาวพันพัสสา หลักสนาม
45 62003257057 นายนายชลัช ผังลักษณ์
46 62003257058 นางสาวศศิวรรณ พุ่มบัว
47 62003257059 นางสาวสุปรียา รู้ชอบ
48 62003257060 นายจิรพัจัฒน์ จันทร์เต็มดวง
49 62003257061 นางสาวกัญญาวีร์ ประยันตัง
50 62003257062 นางสาวสิริวรรณ น้อยอ่อน
51 62003257063 นายนภสินธุ์ ปิยะนาคร
52 62003257064 นายวีรยุทธ สัตะโส

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 วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200325901   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003259001 นายจิรัฎฐ์ จันทร์ลบ
2 62003259002 นางสาวกาญจนา พรมมา
3 62003259003 นางสาวอัจฉรา บุราคร
4 62003259004 นางสาวญันนะฮ์ รักวงศ์

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 วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23 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
5 62003263006 นางสาวเนตรนภา มีวงศ์
6 62003263007 นายสหรัฐ ทิพวงค์
7 62003263008 นายอดิศักดิ์ ใจช่วย
8 62003263009 นายพงศ์กร พูลสวัสดิ์
9 62003263010 นายศรัณยู เผือกขวัญนาค
10 62003263011 นายจตุรพงศ์ อนุรักษ์
11 62003263012 นายมนตรี ลันดา

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 วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23 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 62003287008 นายวสันต์ สร้อยเนียม
6 62003287009 นางสาวนฤมล จันน้อย
7 62003287010 นายบดินทร์ภูมิ บุณยไวโรจน์
8 62003287011 นางสาวธนัญชนก เลื่อนสูงเนิน
9 62003287012 นางสาววราภรณ์ สังเวียนวงศ์

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 วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 13/13


