
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200334101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003341001 นางสาวมินตรา รักษานนท์
2 62003341002 นายอนุรักษ์ สมศรี
3 62003341003 นายเจษฎา ศรีงาม
4 62003341004 นางสาวเบญจวรรณ หน่ายคอน
5 62003341005 นางสาวสรารัตน์ เทศเเก้ว
6 62003341006 นายตรัยรัตย์ ดำคลองตัน
7 62003341007 นางสาวอัญชลิตา จำปาแดง
8 62003341008 นางสาววิไลลักษณ์ เวียงยา
9 62003341009 นางสาวสุธิดา ชอบสมัย
10 62003341010 นางสาวพัฒนรี ดีนาน
11 62003341011 นางสาวศศิกานต์ ศรีคล้าย
12 62003341012 นางสาวสุนิสา ลูบคม
13 62003341013 นางสาวสุทัตตา หนูเสริม
14 62003341014 นางสาวสุนิตา วงศ์สูงเนิน
15 62003341015 นางสาวศิริยาพร กล้าหาญ
16 62003341016 นางสาวธิชา พันธมา

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 16

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:36 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200338101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003381001 นายอธิวัฒน์ สุดสอาด
2 62003381002 นางสาวสุกัญญา โชศิริ
3 62003381003 นางสาวฐาปนีย์ อัญชลิสังกาศ
4 62003381004 นางสาวกาญจนา เทิ่งขุนทด
5 62003381005 นางสาวนภัสสร ศรีประเสริฐ
6 62003381006 นางสาวอัญภรณ์ กลิ่นไม้
7 62003381007 นายศตวรรษ ประชาชู
8 62003381008 นายอภิสิทธิ์ พวงชะอุ่ม
9 62003381009 นางสาวศรินญา ทรัพย์โสม
10 62003381010 นางสาววรรณพร มั่งจิต
11 62003381011 นางสาวกรรณิการ์ มณีวงศ์
12 62003381012 นางสาวชลธิชา ทูคำมี
13 62003381013 นางสาวรัชนก กลิ่นสุคนธ์
14 62003381014 นางสาวกัญญาพัชร ชื่นชม
15 62003381015 นางสาวธารทิพย์ เจริญรัตน์
16 62003381016 นางสาวธิดารัตน์ ศรีสอาด
17 62003381017 นายเจษฏากร ตู้วงษา
18 62003381018 นางสาวอรสา เชือนเชื้อ
19 62003381019 นางสาวธัญญาลักษณ์ รัตนทั่ง
20 62003381020 นางสาวณัฐนันท์ มงคลรัตน์
21 62003381021 นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์คำน้อย

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 10:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200340501   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003405001 นางสาวเบญจวรรณ สุขเกษม
2 62003405002 นางสาวเพ็ญนภา พุ่มทอง
3 62003405003 นางสาวจิตร์รัญญา ชาวสุรินทร์
4 62003405004 นางสาวชลชญา จันทร์หอม
5 62003405005 นางสาวธิติยา ประจำถิ่น
6 62003405006 นางสาวปนัฎดา ศรภักดี
7 62003405007 นางสาวณัฏฐนันท์ สมบูรณ์กุล
8 62003405008 นางสาวกาญจนา คงคาสัย
9 62003405009 นางสาวชลดา อุตส่าห์
10 62003405010 นางสาวสุดาภรณ์ ถนอมทรัพย์
11 62003405011 นางสาวหัทยา สุวินัย
12 62003405012 นายเฉลิมชัย วิชัยศรี
13 62003405013 นางสาวชนากานต์ แหลมเขาทอง
14 62003405014 นางสาววิไลวรรณ โกมลสิงห์
15 62003405015 นางสาวศศิณภา ใจอาษา
16 62003405016 นางสาวนางสาวสินตนาพรรษา
17 62003405017 นางสาวกัญญารัตน์ จันพิรมย์
18 62003405018 นางสาวปัญญาพร วงษ์พันธ์
19 62003405019 นายวงษ์สิริ กาญจนา
20 62003405020 นางสาวดลยา ผ่องใส
21 62003405021 นางสาวปิยะธิดา ช้างเชื้อ
22 62003405022 นางสาวภาวิณี งิ้วเพ็ง
23 62003405023 นางสาวศศิกานต์ สงวนพันธ์
24 62003405024 นางสาวสุธาสินี สละแดง
25 62003405025 นางสาวพิราวรรณ จันทร์จรัส
26 62003405027 นางสาวลาภสิน อาตม์สกุล
27 62003405028 นางสาวรัฐวรรณ บัวนาค
28 62003405029 นางสาวเพรียงฟ้า ลี้หยง
29 62003405030 นางสาวกังสดาร ศรีมณี
30 62003405031 นางสาวสุกัญญารัตน์ อร่ามวงษ์

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 10:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200340503   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003405026 นางสาวพรนภา เนืองพุฒ

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 10:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200349001   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003490001 นางสาวสุจิตรา แจ่มจันทร์
2 62003490002 นางสาวปุณณกา เพชรธนาศิริ
3 62003490003 นางสาวบุษกร พรมมี
4 62003490004 นางสาวพณาวรรณ อุดง
5 62003490005 นายจิรพงค์ สาระภาพ
6 62003490006 นางสาวรุจิรา นิยม
7 62003490007 นางสาวนฤมล แดงกูล
8 62003490008 นางสาวเบญจา ปัญญะปูญ
9 62003490009 นางสาวสุภิญญา คงคาสวัสดิ์
10 62003490010 นางสาวรัตนาพร ท่าเกษม
11 62003490011 นางสาวธาราภรณ์ เล้าศรีกุล
12 62003490012 นางสาวมัฐณา ชูรอดวาด
13 62003490013 นางสาวชลิญทิพย์ กุลศรี
14 62003490014 นางสาวญาดาพร มานะ
15 62003490015 นางสาวมาริสา ฤทธิเดช
16 62003490016 นางสาวสิริมา ประเสริฐสังข์
17 62003490017 นายสิทธินนท์ ทองศิริ
18 62003490018 นางสาวเดือน ศรีทอง
19 62003490019 นางสาวอารียา วิผาลา

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 วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200349101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003491001 นางสาวธัญญ์ธีมา ธนาบูลย์พิโรดม
2 62003491002 นายสหรัถ สอิ้งทอง
3 62003491003 นางสาวณิชาภัทร์ งามเลิศธนพัชร์
4 62003491004 นางสาวบุษราพร จันภักษานนท์
5 62003491005 นางสาวอัญชิสา ปุยรักษา
6 62003491006 นางสาวอภิญญา อิ่มจันทร์
7 62003491007 นางสาวศศิธร ทองสังข์
8 62003491008 นางสาวกัญญารัตน์ ทัสเสน
9 62003491009 นางสาวทิติยา เที่ยงสมบูรณ์
10 62003491010 นายจิรายุ นามวิจิตร์
11 62003491011 นางสาวชนิดาภา สุขมาก
12 62003491012 นายอาณกร นวลจันทร์
13 62003491013 นางสาวพรฤทัย เจี่ยคี้
14 62003491014 นางสาวชนัฏฐา จันทร์เทียน
15 62003491015 นางสาวกัญญาณี อึ้งใกล้
16 62003491016 นางสาวกมลชนก พุทธฤกษ์มงค
17 62003491017 นางสาวภาสินี ใจคง
18 62003491018 นางสาวจีรพร กิ่งสีดา
19 62003491019 นายรัฐติพงษ์ สิทธิ

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 วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:38 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200349201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003492001 นางสาวชนิษฎา กล่อมดี
2 62003492002 นางสาวอรอนงค์ รอดขำ
3 62003492003 นางสาวฐิติวรดา ศรพลทัน
4 62003492005 นายจิรายุส พาตน
5 62003492006 นางสาวนวพรรษ ปุราทะกัง
6 62003492007 นางสาวสุภารัตน์ ระพีกุล
7 62003492008 นางสาวอัญชลีกร กรองศรี
8 62003492009 นางสาวอภัสสร ปั้นประเสริฐ

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 8

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:38 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200349202   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003492004 นางสาวสุกัญญา โพธิ์สุวรรณ

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 10:38 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200349801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003498001 นางสาวรัตนาภรณ์ เขียนประสิทธิ์
2 62003498002 นายอานนท์ คัมภีระธัม
3 62003498003 นางสาวกุลธิดา เอมมิน้อม
4 62003498004 นางสาวทิพวรรณ วงค์กำภู
5 62003498005 นางสาวอังคณา ทัพเป็นไทย
6 62003498006 นายสิทธิเดช พานิชเจริญ
7 62003498007 นางสาวพรทิพย์ ประสงค์ผล
8 62003498008 นายธุวานนท์ มุขดา
9 62003498009 นายเศรษฐ์พสิษฐ์ พัดทอง
10 62003498010 นายเขตวันชัย รุ่งฟ้า
11 62003498011 นายลักษณวงค์ วังสัน

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 วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:38 น.

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

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

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

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

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

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