
 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6100311601   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003116001 นางสาวสาวิตรี สังเกตุ
2 61003116002 นางสาวชนิตา เทพสุภรณ์กุล
3 61003116003 นางสาวณัฐวดี สงวนวารี
4 61003116004 นางสาวปัญญาพร หงษ์ทอง
5 61003116005 นางสาวชเนตตี เย็นประสิทธิ์
6 61003116006 นางสาวทัศรินทร์ จันทะวงษา
7 61003116007 นางสาววรรณวนัช แซ่ตั้ง
8 61003116008 นางสาววราภรณ์ บุญมาก
9 61003116009 นางสาวสุมิตตา จำนงค์ผล
10 61003116010 นางสาวสุปราณี ทรัพย์มูล
11 61003116011 นางสาวสุจิตรา จันทร์แจ้ง
12 61003116012 นางสาวนพรัตน์ อาวรณ์
13 61003116013 นางสาวปภัสวรรณ จันทวงค์
14 61003116014 นางสาวศิริวรรณ ลาภสูงเนิน
15 61003116015 นางสาวปรีดาพร สำอางค์อินทร์
16 61003116016 นางสาวจุฑารัตน์ มัติโก
17 61003116017 นางสาวพิมพ์สุภา บุญส่ง
18 61003116018 นางสาวศิริวรรณ สงคุ้ม
19 61003116019 นางสาวชิดชนก คำดวง
20 61003116020 นางสาวณิชากร เนาวรัตน์
21 61003116021 นางสาวศศิธร จันทร์รอด
22 61003116022 นางสาวสุภาวดี เวฬุรัตนะ
23 61003116023 นางสาวพลอยวรีย์ เพชรมะณี
24 61003116024 นางสาวพรรพษา ภูมิผักเเว่น
25 61003116025 นางสาวชฎาพร ทองแปลง
26 61003116026 นางสาวรุจิรดา พรหมรอด
27 61003116027 นางสาววาสนา ขมินทกุล
28 61003116028 นางสาวกัลยา โคตรวงทอง
29 61003116029 นางสาวอรัณญา น้อยบุตร
30 61003116030 นางสาวอรัญญา สติภา

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 วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6100311602   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003116031 นางสาวรัตนาภรณ์ จิตสำราญ
2 61003116032 นางสาวมานิตา พัสดุ
3 61003116033 นางสาวนิธิมา ศรีโพล

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 วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6100312001   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003120001 นายวีรยุทธ เคนทอง
2 61003120002 นางสาวพิริยา สีงาม
3 61003120003 นางสาวรจสุคนธ์ คำเพชรดี
4 61003120004 นายสุวินัย รื่นพิทักษ์
5 61003120005 นางสาวสุพรรณี รักขาว
6 61003120006 นางสาวปัญญ์ชิตา เชื้อมั่ง
7 61003120007 นางสาวสุธาทิพย์ ฉัตรมาลีรัตน์
8 61003120008 นางสาวกมลวรรณ นิสารัตน์
9 61003120009 นางสาวธนภรณ์ สินภักดี
10 61003120010 นางสาวพืชไร่ ถาวรสาลี
11 61003120011 นางสาวนภิสา แถมพงษ์
12 61003120012 นางสาวเบญจมาศ มีนะโตรี
13 61003120013 นายพงษ์เทพ รักษาภักดี
14 61003120014 นางสาวทิพาวรรณ สอนสันติ
15 61003120015 นางสาวชลลดา วงเวียน
16 61003120016 นางสาวณัฐมนต์ กลิ่นถาวร
17 61003120017 นางสาวอภิชญา จันทวงษ์
18 61003120018 นายธิติวุฒิ ฉิมพัด
19 61003120019 นายเรืองฤทธิ์ งามยิ่ง
20 61003120020 นางสาวศิริพร เจริญผล
21 61003120021 นางสาวญาณิน มงคลกิจสุนทร
22 61003120022 นายเฉลียว นงค์สันเทียะ
23 61003120023 นางสาวรัตวรรณ โกรธกล้า
24 61003120024 นางสาวพิมนภา จำเนียรทรัพย์
25 61003120025 นางสาวมณชิมา บุญนิมิ
26 61003120026 นางสาวณัฐฐาณิการณ์ พันธิสุทธิ์
27 61003120027 นางสาวพรสวรรค์ มัสเยาะ
28 61003120028 นายทักษิณ ทัดวงศ์
29 61003120029 นางสาวจิดาภา วงค์สกุล
30 61003120030 นางสาวศุภกานต์ พุทธประวัติ

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 วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6100312002   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003120031 นายวันเฉลิม รูปสมวงค์
2 61003120032 นายชิษณุพงศ์ พรมเดช
3 61003120033 นางสาวนพเกศ ซึ่งรัมย์
4 61003120034 นางสาววนิดา อินทร์อนันต์

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 วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6100312601   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003126001 นายวิศรุต ยืนสุข
2 61003126002 นายนภดล พิมพ์สวัสดิ์
3 61003126003 นายชนาธิป หลายเจริญ
4 61003126004 นายพีรวัส ประเสริฐ
5 61003126005 นางสาวชลลดา เงินหล่อ
6 61003126006 นางสาวชญาภรณ์ ยันตะศรี
7 61003126007 นางสาวณพวรรณ์ ซันฮีม
8 61003126008 นายณัฐพล โกตูม
9 61003126009 นางสาวนิรชา สาพิมพ์
10 61003126010 นายสวราชย์ จันดาผล
11 61003126011 นางสาวปาหนัน ธงชัย
12 61003126012 นายวีรภัทร ผิวอ่อนดี
13 61003126013 นายขจรศักดิ์ จันนา
14 61003126014 นางสาวบุษกร คําภูแสน
15 61003126015 นางสาวณิชาภา พวงพุ่ม

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 วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6100312602   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์   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 วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6100313701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003137001 นายวุฒินัน คงหอม
2 61003137002 นางสาวรวิปรียา เจนการ
3 61003137003 นางสาวฟารีดา สุดประเสริฐ

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 วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 7/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6100313702   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์   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 9

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 8/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6100315301   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003153001 นางสาวฟารีดา เเละลอย
2 61003153002 นางสาวชนกนันท์ รักนิ่ม
3 61003153003 นางสาวเยาวเรศ มิตยสิทธิ์
4 61003153004 นางสาวพีรยา รักษาราษฎร์
5 61003153005 นางสาวมาริสา ชัยเนตร
6 61003153006 นางสาวปพิชชญา บัลลังก์
7 61003153007 นางสาวเมษกาญฎาร์ สมภักดี
8 61003153008 นายพงษ์วริศ โสภิพงษ์
9 61003153009 นางสาวปิยฉัตร พิมเอ้กา

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 วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 9/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6100315302   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์   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 30

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 10/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6100315501   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003155001 นางสาวปานชีวา พาสาลี
2 61003155002 นางสาวรัตนา หนองเฆ่
3 61003155003 นางสาวนริสรา ประพันธ์
4 61003155004 นางสาวโสภิศ กรุดเนียม
5 61003155005 นางสาวรติภัทร วันขวัญ
6 61003155006 นางสาวพัชรินทร์ จั่นแก้ว
7 61003155007 นางสาวกมลชนก อุดมพร
8 61003155008 นางสาวศิริลักษณ์ อุ่นอก
9 61003155009 นางสาวธนศิริ นิ่มน้อย
10 61003155010 นางสาวสวรส สีสรรค์
11 61003155011 นางสาวชลิตา ศิลาเลิศ
12 61003155012 นางสาวสกุณี ติสันเทียะ
13 61003155013 นางสาวปวริศา เอกตาแสง
14 61003155014 นางสาวกาญจนา กองคำ
15 61003155015 นางสาวรัศมี ธัญญาศิริทรัพย์
16 61003155016 นางสาวอิสริยาภรณ์ อำพล
17 61003155017 นางสาวสุภาภรณ์ กันยามา
18 61003155018 นางสาวรุจิษยา คำนินทะ
19 61003155019 นางสาวธนัชชา เมฆไพบูลย์
20 61003155020 นางสาวพัทธนพรรษ์ ลี้ชม
21 61003155021 นางสาวทิพย์เกสร โททอง
22 61003155022 นางสาวเรณุกา แก้วบุตรดี
23 61003155023 นางสาวนางสาวเกศมณยีอดประเสริฐ
24 61003155024 นางสาวเมชญา มากทรัพย์
25 61003155025 นางสาวธิดารัตน์ เรืองศิริ
26 61003155026 นางสาววรวรรณ แบนไทย
27 61003155027 นางสาวสุนิสา ผลเล็ก
28 61003155028 นายศรัณย์ รสหอม
29 61003155029 นางสาววัชรา สินภักดี
30 61003155030 นางสาวอาทิตย์ติยา ลิ้มบ้วน

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 วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 11/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6100315502   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003155031 นางสาวพิชญาภา อินทรีย์
2 61003155032 นางสาวกมลชนก พิสุดสงคราม
3 61003155033 นางสาวรัตนาภรณ์ ขันแก้ว
4 61003155034 นางสาวมณฑาทิพย์ ยมบิน
5 61003155035 นางสาววัชรินทร์ สินภักดี
6 61003155036 นางสาวกัลยรัตน์ พลไพล
7 61003155037 นางสาวมณเทียร โพธิ์พุ่ม
8 61003155038 นางสาวพรทิพย์ เอี่ยมสอาด
9 61003155039 นางสาวปนัดติกา การะเกตุ

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 วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 12/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6100315801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003158001 นางสาวภริตา แก้วอ่วม
2 61003158002 นางสาวรัตติยา บริรักษ์
3 61003158003 นางสาวธิดารัตน์ สุภราช
4 61003158004 นางสาวอิสริยา ทองมณี
5 61003158005 นางสาวนีรภา อังกาบ
6 61003158006 นางสาวสิริวิมล อังกาบ
7 61003158007 นางสาวอรณีย์ หลงสิงห์
8 61003158008 นางสาวนวรัตน์ ไพรสาลี

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 วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 13/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6100316101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003161001 นางสาวกวิตา อินทวงค์
2 61003161002 นางสาวเบญจวรรณ วงษ์ศรีแก้ว
3 61003161003 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีกอง
4 61003161004 นางสาวอภิญญา แซ่หลี
5 61003161005 นางสาวสุนิตา หล่าไธสง
6 61003161006 นางสาวณัฐพร มนตรี
7 61003161007 นางสาวกุลวดี ยอดประเสริฐ
8 61003161008 นางสาวสุนารี แก้วเหลา
9 61003161009 นางสาวบุษบา ทองไพจิตร
10 61003161010 นางสาวนิพาภรณ์ ศรีราชสนไทย
11 61003161011 นายวิชญะ กุลประยงค์
12 61003161012 นางสาววณารัตน์ พงษ์สมบัติ
13 61003161013 นางสาวเพชรา พงษ์พรม
14 61003161014 นางสาววรรณวิภา บุญประจักษ์
15 61003161015 นายสว่างพงษ์ มั่นจิตร
16 61003161016 นางสาวกนกวรรณ กงแก้ว

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 วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 14/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6100316102   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์   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 11

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 15/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6100317101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003171001 นางสาวยอดขวัญ โสภา
2 61003171002 นางสาวนวพร สืบแก้ว
3 61003171003 นางสาวชลิตา ทองธรรม
4 61003171004 นางสาวปิยะฉัตร ก่อวัฒนลาภ
5 61003171005 นายวิรัช ศรีสวัสดิ์
6 61003171006 นางสาวพีรดา สังฆะคาม
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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 วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 16/17
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