
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200334101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003341001 นางสาวมินตรา รักษานนท์
2 62003341003 นายเจษฎา ศรีงาม
3 62003341004 นางสาวเบญจวรรณ หน่ายคอน
4 62003341006 นายตรัยรัตย์ ดำคลองตัน
5 62003341007 นางสาวอัญชลิตา จำปาแดง
6 62003341009 นางสาวสุธิดา ชอบสมัย
7 62003341010 นางสาวพัฒนรี ดีนาน
8 62003341011 นางสาวศศิกานต์ ศรีคล้าย
9 62003341013 นางสาวสุทัตตา หนูเสริม
10 62003341015 นางสาวศิริยาพร กล้าหาญ
11 62003341016 นางสาวธิชา พันธมา
12 62003341017 นางสาวณัฐกฤตา ศรีสุวรรณ
13 62003341018 นางสาวรวิสรา เหมือนพันธุ์
14 62003341019 นางสาวเจนจิรา แสวงศรี
15 62003341020 นางสาววริษา เชิงเจ๋
16 62003341021 นายชาญฤทธิ์ สุขสวัสดิ์
17 62003341022 นายธัญพิสิษฐ์ คนเที่ยง
18 62003341023 นางสาวนวพรรณ สังข์เพชร
19 62003341024 นางสาวเจศินี มูลเพ็ญ
20 62003341025 นางสาวอรณี มีห่อข้าว
21 62003341026 นายศุกภมิตร เข่งสมุทร์
22 62003341027 นางสาวหทัยชนก พูลพันธ์
23 62003341028 นางสาวพลอยไพลิน แม้นนุสิทธิ์
24 62003341029 นายธีรภัทร พัสดุ
25 62003341030 นายณัฐดนัย ศรีสังข์
26 62003341031 นางสาววรดา พรายงาม
27 62003341032 นายนลธวัช พนารักษ์
28 62003341033 นางสาวพรนภา ช่วยรักษา
29 62003341034 นายศุภนิมิต อิทธิโยภาสกุล
30 62003341035 นางสาวดารุณี มันทะนะ
31 62003341036 นายธิติพงษ์ ธนลภัสปรีดา
32 62003341037 นายกิตติศักดิ์ คำขะ

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 09:40 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200334102   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ   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 44

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:40 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/16



 

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 62003381018 นางสาวอรสา เชือนเชื้อ
18 62003381019 นางสาวธัญญาลักษณ์ รัตนทั่ง
19 62003381020 นางสาวณัฐนันท์ มงคลรัตน์
20 62003381021 นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์คำน้อย
21 62003381022 นางสาวจิรดา เงินสุขสมบัติ
22 62003381023 นายอภิวัฒน์ สุดศักดา
23 62003381024 นางสาวัจันทิมา อินนาชิต
24 62003381025 นางสาวกชพรรณ เอื้อยอ่อง
25 62003381026 นายธนดล ไชยพร
26 62003381027 นางสาวปิยาภรณ์ มีรส
27 62003381028 นางสาวเปี่ยมสุข หมันเทศมัน
28 62003381029 นางสาวเสาวลักษณ์ ใจดี
29 62003381030 นางสาวณัฐสุดา แก้ววงษ์บน
30 62003381031 นางสาวศศิธร ทองแพง
31 62003381032 นางสาววรรณภร คล่องแคล่ว
32 62003381033 นางสาวน้ำเพขร ศรีโหม้
33 62003381034 นางสาวฐิติวัลย์ ชีวงษ์
34 62003381035 นางสาววิภาวดี นพโสภณ

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 44

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:40 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200338101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 62003381036 นางสาวภารวี อินทรประเสริฐ
36 62003381037 นางสาวเยาวนิตย์ แสงมงคล
37 62003381038 นายชนาธิป ศรีวรรณ
38 62003381039 นางสาวปราธีดา คำเบ้าเมือง
39 62003381040 นางสาวสุฑามาศ ภูตน
40 62003381041 นายณัฐนันท์ โพธิโส
41 62003381042 นางสาวศิริวรรณ ยินดี
42 62003381043 นางสาวกัญญาณัฐ สมมิตร
43 62003381044 นางสาวสุภาวิตา อนุสิทธิ์
44 62003381045 นายเจษฎากร ตู้วงษา

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 09:40 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200340501   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003405001 นางสาวเบญจวรรณ สุขเกษม
2 62003405004 นางสาวชลชญา จันทร์หอม
3 62003405005 นางสาวธิติยา ประจำถิ่น
4 62003405006 นางสาวปนัฎดา ศรภักดี
5 62003405007 นางสาวณัฏฐนันท์ สมบูรณ์กุล
6 62003405008 นางสาวกาญจนา คงคาสัย
7 62003405009 นางสาวชลดา อุตส่าห์
8 62003405010 นางสาวสุดาภรณ์ ถนอมทรัพย์
9 62003405011 นางสาวหัทยา สุวินัย
10 62003405012 นายเฉลิมชัย วิชัยศรี
11 62003405013 นางสาวชนากานต์ แหลมเขาทอง
12 62003405014 นางสาววิไลวรรณ โกมลสิงห์
13 62003405015 นางสาวศศิณภา ใจอาษา
14 62003405016 นางสาวนางสาวสินตนาพรรษา
15 62003405018 นางสาวปัญญาพร วงษ์พันธ์
16 62003405019 นายวงษ์สิริ กาญจนา
17 62003405020 นางสาวดลยา ผ่องใส
18 62003405023 นางสาวศศิกานต์ สงวนพันธ์
19 62003405024 นางสาวสุธาสินี สละแดง
20 62003405025 นางสาวพิราวรรณ จันทร์จรัส
21 62003405027 นางสาวลาภสิน อาตม์สกุล
22 62003405028 นางสาวรัฐวรรณ บัวนาค
23 62003405030 นางสาวกังสดาร ศรีมณี
24 62003405032 นายธนากร เสือชม
25 62003405033 นายชยพล อุ่นเจริญ
26 62003405034 นายชนพัฒน์ หลำเจริญ
27 62003405035 นายจักรกฤษ สรสวัสดิ์
28 62003405036 นางสาวรุ่งนภา บุญเพ็ง
29 62003405037 นางสาวสุกัญญา ศิริโวหาร
30 62003405038 นางสาวชนวรรณ คล้ายน้อย

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 3 เมษายน 2562 เวลา 09:40 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200340502   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003405040 นางสาวณัฐกานต์ มากสมบัติ
2 62003405041 นางสาวพรพิมล มงคล
3 62003405042 นางสาวอมราพร อัมมรดารา
4 62003405043 นางสาววิจิตรา ชูจิต
5 62003405044 นางสาวสุนิษา คุ้มภัย
6 62003405045 นายชนะ เอี่ยมสอาด
7 62003405046 นางสาววาสิตา ศรแก้วดารา
8 62003405047 นางสาวชลธิชา หนูน้อย
9 62003405048 นางสาวภาวิณี งิ้วเพ็ง
10 62003405049 นางสาวจิราภา ร่าเริง
11 62003405050 นายเปนไท สุขใจ
12 62003405051 นายเวชพิสิฐ วีขำ
13 62003405052 นายธันวรากร วัฒนพร
14 62003405053 นายภูมิภมร เป้าเปี่ยมทรัพย์
15 62003405054 นายสิทธิพงษ์ บัวประเสริฐ
16 62003405055 นางสาวสุวรรณณี สินภักดี
17 62003405056 นายสุเมธ สว่างอารมณ์
18 62003405057 นางสาวสุพัตรา มาลัย
19 62003405060 นางสาวอัยลิตา เกิดสาย
20 62003405061 นางสาวพนิดา มาผิว
21 62003405062 นางสาวทิพย์พาพร ภักดีอุดม

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 3 เมษายน 2562 เวลา 09:40 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200340503   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003405039 นางสาวอมรรัตน์ สมานจิต
2 62003405058 นางสาวสุวิมล วงษ์รัตน์
3 62003405059 นางสาวชาลินี 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 23

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:40 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 7/16



 

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 62003490009 นางสาวสุภิญญา คงคาสวัสดิ์
8 62003490010 นางสาวรัตนาพร ท่าเกษม
9 62003490011 นางสาวธาราภรณ์ เล้าศรีกุล
10 62003490012 นางสาวมัฐณา ชูรอดวาด
11 62003490015 นางสาวมาริสา ฤทธิเดช
12 62003490019 นางสาวอารียา วิผาลา
13 62003490020 นางสาวมัลลิกา สุดเสมอใจ
14 62003490021 นางสาวมัทนา เงินสา
15 62003490022 นางสาวอรมรัตน์ แก้วฮี่
16 62003490023 นางสาวภัทรวดี พุทธรักษา
17 62003490024 นายกฤษฎา องอาจ
18 62003490025 นางสาวชุติกาญจน์ ประสพสุข
19 62003490026 นางสาวชนาพัทธ์ สว่างอารมย์
20 62003490027 นางสาวจุฑารัตน์ อินยะ
21 62003490028 นางสาวธิญาดา แสงทวี
22 62003490029 นางสาวศิริลักษณ์ บุญพูน
23 62003490030 นายเจษฎากร บุญลอย

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 09:40 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 8/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200349002   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   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 34

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:40 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 9/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200349101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003491001 นางสาวธัญญ์ธีมา ธนาบูลย์พิโรดม
2 62003491003 นางสาวณิชาภัทร์ งามเลิศธนพัชร์
3 62003491004 นางสาวบุษราพร จันภักษานนท์
4 62003491005 นางสาวอัญชิสา ปุยรักษา
5 62003491006 นางสาวอภิญญา อิ่มจันทร์
6 62003491009 นางสาวทิติยา เที่ยงสมบูรณ์
7 62003491010 นายจิรายุ นามวิจิตร์
8 62003491011 นางสาวชนิดาภา สุขมาก
9 62003491012 นายอาณกร นวลจันทร์
10 62003491013 นางสาวพรฤทัย เจี่ยคี้
11 62003491014 นางสาวชนัฏฐา จันทร์เทียน
12 62003491015 นางสาวกัญญาณี อึ้งใกล้
13 62003491016 นางสาวกมลชนก พุทธฤกษ์มงค
14 62003491018 นางสาวจีรพร กิ่งสีดา
15 62003491019 นายรัฐติพงษ์ สิทธิ
16 62003491020 นางสาววาสนา สุริวงษ์
17 62003491021 นางสาวจารุวรรณ ไชโย
18 62003491022 นางสาวเสาวนิตย์ ยศหนองทุ่ม
19 62003491023 นางสาวพรรณรษา วรสิงห์
20 62003491024 นางสาวณัฐณิชา สิงโตเผือก
21 62003491025 นายสมเกียรติ ยังสุขศรี
22 62003491026 นางสาวอลิศรา ศรีเกษม
23 62003491027 นางสาวทิพย์สุดา ราชวงศ์
24 62003491028 นางสาวพิมพ์ลภัส ดลเสถียร
25 62003491029 นางสาวประไพพิมพ์ แซ่อึ๊ง
26 62003491030 นางสาวเบญจมาศ สงวนศักดิ์
27 62003491031 นางสาวพลอยสวย พุทธฤกษ์มงคล
28 62003491032 นายวุฒิพงษ์ อินทร์แบน
29 62003491033 นางสาวณัชชา แสงดำ
30 62003491034 นางสาวจิรณา วรรณประดิษฐ์
31 62003491035 นางสาวสุชาดา พวงมณี
32 62003491036 นายทิวา แสงสมบูรณ์
33 62003491037 นางสาวขวัญฤดี เรืองชัย
34 62003491038 นางสาววิรัลพัชร ธนัตถ์กิจพงศ์

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 34

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:40 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 10/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200349101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ   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 09:40 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 11/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200349102   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ   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 16

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:40 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 12/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200349201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003492001 นางสาวชนิษฎา กล่อมดี
2 62003492005 นายจิรายุส พาตน
3 62003492006 นางสาวนวพรรษ ปุราทะกัง
4 62003492007 นางสาวสุภารัตน์ ระพีกุล
5 62003492008 นางสาวอัญชลีกร กรองศรี
6 62003492009 นางสาวอภัสสร ปั้นประเสริฐ
7 62003492010 นางสาวปริชญา เย็นเพิ่ม
8 62003492011 นายสหัสวรรษ ยวนใจ
9 62003492012 นายอภิชาติ เรืองวงษ์
10 62003492013 นายดลพร โสวรรณะ
11 62003492014 นางสาวพรรณิษา สรวมศิริ
12 62003492015 นางสาวสิริลักษณ์ มัธยม
13 62003492016 นางสาวรวิสรา แก้ววงษ์บน
14 62003492017 นางสาวศิรประภา พุทสาระพันธ์
15 62003492018 นายอรรถพล วัฒนะตันทะ
16 62003492019 นางสาวอรอนงค์ หมุดธรรม

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 09:40 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 13/16



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200349202   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003492004 นางสาวสุกัญญา โพธิ์สุวรรณ
2 62003492020 นายวรภาดา แม่เขียว
3 62003492021 นางสาวศิริลักษณ์ คำแน่น
4 62003492022 นายจตุพร วัธโน

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 25

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:40 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
12 62003498014 นางสาวพรนภา เนืองพุฒ
13 62003498016 นายอมรเทพ เพ็งปัญจ่า
14 62003498017 นายบรรพต สิงห์คำ
15 62003498018 นายคมชาญ แก้วน้อย
16 62003498020 นายศิริโชค สิงห์บัว
17 62003498021 นายศิริชัย สิงห์บัว
18 62003498023 นายชานนท์ จันทร์ทอง
19 62003498024 นางสาวพันพัสสา เข็มมุข
20 62003498025 นางสาววณิชยา ศิริธรรม
21 62003498026 นางสาวชนิกา วงค์ยะครึ้ม
22 62003498027 นางสาวรัตย์ติยา สงเมือง
23 62003498028 นายธนพจน์ ทองเทศ
24 62003498029 นางสาววาธิณี มุราษี
25 62003498030 นางสาวอัมพิกา เกิดสวัสดิ์

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 09:40 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200349802   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003498012 นายชลธร รัตนเลิศนภา
2 62003498013 นางสาวอรอนงค์ ชีวินวรรักษ์
3 62003498015 นางสาวสุธินี โก๋กลิ่น
4 62003498019 นายชัชวาล พันธ์เถื่อน
5 62003498022 นายวรเมธ พลายพิชิต

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 09:40 น.

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

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

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

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

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

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