
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300311601   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003116001 นายรัฐนันท์ ถาวรชน
2 63003116002 นางสาวมณีรัตน์ โสภณ
3 63003116003 นางสาววรรรภา พรมมิ
4 63003116004 นางสาวธีรดา บุญชน
5 63003116005 นางสาวปิยลดา เอี่ยมอ่ำ
6 63003116006 นางสาวชมพูนุช มีสะอาด
7 63003116007 นางสาววิรัลยา หาญป้อ
8 63003116008 นางสาวอริสา อะสิพงษ์
9 63003116009 นางสาวมธุสร ลมแจ้ง
10 63003116010 นางสาวณัฏฐ์นรี ทรวงกระโทก
11 63003116011 นางสาวกชกร ลิยง
12 63003116012 นางสาวนฤภร สิทธิศร
13 63003116013 นางสาวนิรมล เดชา
14 63003116014 นางสาววสุธิดา ใกล้พลัง ณเดโช
15 63003116016 นางสาวสุพรรณษา บุญตา
16 63003116018 นางสาวพรรณพษา มูลมะณี
17 63003116019 นางสาวสิริกร สร้อยสระคู
18 63003116020 นางสาวชลธิชา พึ่งพา
19 63003116021 นางสาวภัคจิรา บุญอินทร์
20 63003116022 นางสาวไอลดา ทองเลาะ
21 63003116023 นางสาวมานิชยา ริดหมัด
22 63003116024 นางสาวสโรชา พร้อมเจริญ

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 13

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:11 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300312001   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003120001 นางสาวสิริพร ชาญตะกั่ว
2 63003120002 นางสาวณิชนันท์ ชะระจำนงค์
3 63003120003 นางสาวมัสยา อยาดี
4 63003120004 นางสาวสิราวรรณ ผิวจันทร์
5 63003120005 นางสาวลดาพร อุตยา
6 63003120006 นางสาวฐิติมา ทับศรี
7 63003120007 นางสาวธนพร แสงโพธิ์ทองสกุล
8 63003120009 นางสาวรุจิรา แพทย์มด
9 63003120010 นางสาวภัทรชา มะนูลีม
10 63003120011 นายมงคล เเม่งเหล็ก
11 63003120012 นางสาวจินตนา อุดมเดช
12 63003120014 นางสาวปิยวรรณ สีชื่น
13 63003120015 นางสาวศิรินภา ประไพร

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 วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:11 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300312601   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003126003 นางสาวพิจิตรา คำพรมราช
2 63003126004 นางสาววราภรณ์ ชมชื่น
3 63003126005 นางสาวศศิภา บุญส่ง
4 63003126006 นางสาววรางคณา โต่ยจันทึก
5 63003126007 นางสาวกนกวรรณ รักษาทรัพย์
6 63003126008 นางสาวจริณพร รักสัตย์
7 63003126009 นายธนดล มนต์วิเศษ
8 63003126010 นางสาวอัจฉริยา มลิจารย์
9 63003126011 นางสาวนิดานุช กอบเงินทอง
10 63003126012 นางสาวนิชชานาถ ก้อนทอง
11 63003126013 นายนาย พัฒนพงศ์ หงษ์มัง
12 63003126015 นางสาวทิพย์เกตุแก้ว สุขแป้น
13 63003126016 นางสาวสุดารัตน์ โทวงษ์
14 63003126017 นางสาวณัฐนรี สุขเอี่ยม
15 63003126018 นายณัฐวุฒิ สีดา
16 63003126019 นายกิตติพงศ์ ละเต็บซัน
17 63003126020 นางสาวญาณกวี แสงย่อย
18 63003126021 นางสาวสุพัฒชา ณ.รังษี
19 63003126022 นายณัฐกฤต อ่วมรอด

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 วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:11 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/8



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300313701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003137001 นายณัฐวุฒิ เวียงจันทร์
2 63003137002 นางสาวกรรณิกา ศรีสุวรรณ
3 63003137003 นางสาวกิ่งกมล แก้วพูน
4 63003137004 นายนนทกานต์ รัตนวงษ์

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 14

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:11 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/8



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300315301   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003153001 นางสาวศิริญทิพย์ เกิดแสง
2 63003153002 นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณเอี่ยม
3 63003153003 นางสาวรุ่งไพลิน ลี่เส็ง
4 63003153004 นางสาวทักษิณา ทองผุด
5 63003153005 นางสาวณัฐธิชา กลิ่นถาวร
6 63003153006 นางสาวศิรินภา รักษาพล
7 63003153007 นางสาวลักษิกา ลี้เจริญ
8 63003153009 นางสาวกฤติยาภรณ์ พูนมั่น
9 63003153010 นางสาวรัชฎาภรณ์ ช่องาม
10 63003153011 นายนันทพงศ์ แสงหิรัญ
11 63003153012 นายธรา พิพัฒฐาดร
12 63003153013 นายศุภกิจ บุญทิพย์
13 63003153014 นายสุธีรพัฒน์ สุรกุล
14 63003153016 นายวรวุฒิ นามโฮง

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 15

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:11 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300315801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003158001 นางสาวพลอยไพลิน บุราคร
2 63003158002 นางสาวสุนิสา อยู่เพชร
3 63003158003 นางสาวสิรามล นินปราณี
4 63003158005 นางสาวกาญจนาพร กรุตสุข
5 63003158006 นายกฤษกร ยินดี
6 63003158008 นายปรีดา สอนแสนสุข
7 63003158009 นางสาววิมพ์วิภา สวัสดิ์รักษ์
8 63003158011 นางสาวอลิษา สอนคำ
9 63003158012 นายจตุพล กองเวิน
10 63003158013 นางสาวอโณทัย รามสีดา
11 63003158015 นายเกรียงศักดิ์ สุจริตวงศานนท์
12 63003158016 นางสาวปิยะนันท์ สุขจินดา
13 63003158018 นางสาวแพรวพรรณ ว่องไว
14 63003158019 นางสาวชนิดา นีละวงศ์
15 63003158020 นางสาววราภรณ์ นิลเผือก

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 13

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:11 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300316101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003161001 นางสาวนิภาวรรณ์ สิงห์ท่าเมือง
2 63003161002 นางสาวธัญญา ศักดิ์เจริญชัยกุล
3 63003161003 นางสาวอลิษา โฉมวิลัย
4 63003161004 นางสาวอรพรรณ กันทะวงค์
5 63003161005 นางสาวกนกวรรณ แย้มชม
6 63003161006 นางสาวเสาวลักษณ์ พันทอง
7 63003161007 นางสาวปนัดดา พุ่มศิริ
8 63003161008 นางสาววชิรญาณ์ ทิพย์ประเสริฐ
9 63003161009 นางสาวศิริกัญญา เจริญศิลป์
10 63003161010 นางสาววาริศรา ไทยป้อม
11 63003161011 นางสาวปียานุช ชื่นอารมย์
12 63003161013 นางสาววรรณษา อู่ศิริ
13 63003161014 นายภูบดิน สุดใจ

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 วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:11 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300317101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003171002 นางสาววิรินยา วรสิทธิ์
2 63003171003 นายนฤพล วรพงษ์
3 63003171004 นางสาวอินทิรา ยิ้มเจริญ
4 63003171005 นายอภิวิชญ์ คำสอน
5 63003171006 นายนวพล โชคสิริจันทร์
6 63003171007 นางสาวอภิญญา แซ่อึ้ง
7 63003171008 นางสาวจารุวรรณ เต่าลั้ง
8 63003171009 นางสาวฐิติมา หนูวรรณ
9 63003171010 นายเอกอาทิตย์ น้อยคำพวง
10 63003171011 นางสาวปิยธิดา จูตะกานนท์
11 63003171012 นางสาวเบญจนันท์ แพเจริญ
12 63003171013 นายอานันท์ แม้นนุสิท
13 63003171014 นางสาวจิราพัชร รัตนภิลมย์
14 63003171015 นางสาวนริศรา พูลพิพัฒน์
15 63003171016 นางสาวคนธวัลย์ เหล็กแหลม
16 63003171017 นายฐานิสร์ เนียมบุญเจือ
17 63003171018 นางสาวอุไรวรรณ เข็มทิพย์
18 63003171020 นางสาวจีราภรณ์ พิมพ์เชื้อ
19 63003171021 นางสาวสุมิตรา ลิยงค์

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 วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:11 น.
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.........../................../.............
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                                                                                                                                                                     ผู้ประสานงานรายวิชา

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

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

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

หน้า 8/8


