
 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6002327001   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 60023270001 นายชวลิต กลิ่นมาลัย
2 60023270002 นายวงศ์กร ภารัศมี
3 60023270003 นายพศวัตร นาคสินธุ์
4 60023270004 นายศุภชัย มั่งมีผล
5 60023270005 นายทรงพล มานิมิตร
6 60023270006 นายวณิชพงษ์ ไชยรัตน์สัมพันธ์
7 60023270007 นายสุเมธ สุขสมบูรณ์ศิลป์
8 60023270008 นายอรรคพล เอี่ยมคง
9 60023270009 นายอนุรักษ์ เจนกระบี่
10 60023270010 นายสันติสุข ผ่องเอี่ยม
11 60023270011 นายธนภัทร สะกิจ
12 60023270012 นายสุวิชา บัวเพชร
13 60023270013 นายธนวัต ชัยประสิทธิกุล
14 60023270014 นายนพพร เอี่ยมสอาด
15 60023270015 นายอภิชัย ผสมสี
16 60023270016 นายไชยันต์ จันทร์ชูผล
17 60023270017 นายวัชรพล เกตุไพบูลย์
18 60023270018 นายธนูโชติ พรหมไหม
19 60023270019 นายธีระศักดิ์ จู่มา
20 60023270020 นายสุวัฒนา ศักดารักษ์
21 60023270021 นายธีรพล พลสมบัติ
22 60023270022 นายภาณุพงศ์ ทรัพย์น้อย
23 60023270023 นายอาทิตย์ กีโดย
24 60023270024 นายธวัชชัย อินทวิชัย
25 60023270025 นายเอกชัย ใกล้ชิด
26 60023270026 นายปัทม์ตะวัน พานิชเจริญ
27 60023270027 นายจตุภัทร นิลสดใส
28 60023270028 นายจักรพงค์ ศรีมันตะ
29 60023270029 นายนริศ มีนะโตรี

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 17

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:08 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/14



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6002353401   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 60023534001 นายณรงค์ศักดิ์ สง่างาม
2 60023534002 นายณัฐพงษ์ ใจทน
3 60023534003 นายอรรถชัย คงพิริยะยุทธ์
4 60023534004 นายคมสันต์ ทองไพจิตร
5 60023534005 นางสาวสุพิชญา อินทรทัพ
6 60023534006 นายวรพรต เสนาะน้อย
7 60023534007 นายมนัสวี ซันฮีม
8 60023534008 นายศิวนนท์ ขานโส
9 60023534009 นายนัฐวุฒิ โต๊ะมิ
10 60023534010 นายกฤษณะ ถุสาน
11 60023534011 นายสภาพร แสงอรุณ
12 60023534012 นางสาวปุณนาศา โสภามณี
13 60023534013 นายไกรศร ชุมนุม
14 60023534014 นายสุขพัฒน์ วงษา
15 60023534015 นายสุทัศน์ ทะเรรัมย์
16 60023534016 นายเสฏฐสิทธิ์ เสรีพาณิชย์การ
17 60023534017 นายอัมรินทร์ สำอางค์อินทร์

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 32

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:08 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/14



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6002336201   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 60023362001 นางสาวชุติกาญจน์ นพศิริ
2 60023362002 นายชนาธิป ศิริเล็ก
3 60023362003 นายจักรภัทร ภูห้องไส
4 60023362004 นายอธิป โปรธรรม
5 60023362005 นายฐานพัชร์ ศรีพาณิชย์กุล
6 60023362006 นายนคร มหาโชติ
7 60023362007 นายรุ่งโรจน์ ไชยอุบ
8 60023362008 นายพัชรพล พรหมมินทร์
9 60023362009 นายทักษ์ดนัย พันธ์ธรรม
10 60023362010 นางสาวกรกานต์ สุขาพันธ์
11 60023362011 นายนิษฐเนตร์ ตานะ
12 60023362012 นายสังข์ วัยวุฒิ
13 60023362013 นางสาวน่านฟ้า ศรีสมพร
14 60023362014 นางสาวรัชนก คำขจร
15 60023362015 นางสาวเยาวภา คำนึงองค์
16 60023362016 นางสาวเฟื่องฟ้า ทาตะวงค์
17 60023362017 นางสาวไอยรินทร์ ศรีทอง
18 60023362018 นางสาวณัฐสุดา ชำนิ
19 60023362019 นายธนภูมิ แก้วสว่าง
20 60023362020 นายจิรายุ กฤตตระกูล
21 60023362021 นายพีระพล นิลเนตร
22 60023362022 นายสมปราชญ์ โคตรเสน
23 60023362023 จ่าสิบเอกประยูร อินทร์หน่อ
24 60023362024 นางสาวสุรีย์พร เข็มทอง
25 60023362025 นางสาววราภรณ์ นิลชื่น
26 60023362026 นายฐิติพันธ์ ชนะบุญ
27 60023362027 นายพร้อมพันธ์ บุสดี
28 60023362028 นางสาวสุกัญญา แย้มกลิ่น
29 60023362029 นายสุทธิศักดิ์ เม่งคื้น
30 60023362030 นายมลชัย ไชยพงษ์
31 60023362031 นายธีรศักดิ์ สิงหนาท
32 60023362032 นายจรินทร์ ทองอินทร์

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 วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:08 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/14



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6002366601   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 60023666001 นายสุวรรณ์ หอมเสียง
2 60023666002 นางสาวฐิดาภรณ์ กลิ่นประดิษฐ์
3 60023666003 นายทณัฐ สังกะเพศ
4 60023666004 นายธีรภัทร ปอมหาธรรมกิจ
5 60023666005 สิบตำรวจตรีคณาธิป แตงทอง
6 60023666006 สิบโทณัฐวัฒน์ ไพศาลพล
7 60023666007 นางสาวบุษบงค์ ศรีวะสุทธิ์
8 60023666008 นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์
9 60023666009 นางสาวมาริณี ศรีษะเกต
10 60023666010 นายชนายุทธ เหมือนศรี
11 60023666011 นางพิมพ์ภัทรา หอมจันทร์
12 60023666012 นายวิโรจน์ มุลเมือง
13 60023666013 นางสาวปิยะธิดา วันทะนา
14 60023666014 นางสาวอัมพร ทำมา
15 60023666015 นายไพฑูรย์ ศรีสูงเนิน
16 60023666016 นายชาคริช ทิพยจันทร์
17 60023666017 นายธานินทร์ บุญเพ็ง
18 60023666018 นายกรณัฐ ยืนยง
19 60023666019 นายอภิสิทธิ์ มายูร
20 60023666020 นางกานต์พิชชา นครังสุ
21 60023666021 นางสาวเจนจิราญ์ ปัญญสิน
22 60023666022 สิบตรีสรวีย์ เอี่ยมสร้อย
23 60023666023 นายปรเมษฐ์ พึ่งศิลป์
24 60023666024 สิบตรีภุชงค์ จงกล
25 60023666025 นายธนภัทร อมรสวัสดิ์ศิริ
26 60023666026 นายชัพวิชญ์ อิ่มอ่ำ
27 60023666027 นางรุ่งรัตน์ กลัดเกตุ
28 60023666028 นางสาวรัตวรรณ ประดับเพชร
29 60023666029 นายเกียรติศักดิ์ บุตรแก้ว
30 60023666030 นายธนวัฒน์ พวงอินทร์
31 60023666031 นายธนพร ศรีสวัสดิ์
32 60023666032 นายพรเพ็ชร ประดับเพชร
33 60023666033 นายอิทธิกร นัทธี
34 60023666034 นายนฤพล อยู่สะบาย

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 วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:08 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/14



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6002366601   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   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 25

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:08 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/14



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6002340501   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 60023405007 นางสาวชนากานต์ จำนงค์ผล
2 60023405008 นางสาวปาริชาติ อาจสูงเนิน
3 60023405009 นางสาวศิริพร ประดับพงษ์
4 60023405010 นางสาวศุภิญญา สอนผา
5 60023405011 นางสาวทิพามณี แก้วนุช
6 60023405012 นางสาวกมลภรณ์ พัฒนา
7 60023405013 นางสาวกัญญาณัฐ นิติการ
8 60023405014 นางสาวธีราพร สุนทรวิทย์
9 60023405021 นางสาวเมวิกา แสนสุข
10 60023405023 นายสรายุทธ์ คูเจริญไพบูลย์
11 60023405024 นางสาวบุษกร แซ่สือ
12 60023405025 นางสาวอัจราภรณ์ สะดาวงษ์
13 60023405026 นายชวลิต บัวหลวง
14 60023405027 นางสาวนพภัสสร พุ่มคุ้ม
15 60023405036 นางสาวชลิตา จันทร์แดง
16 60023405037 นางสาวชนัญธิดา โพธิ์ทอง
17 60023405038 นางสาวสุภนิช แป้นเปีย
18 60023405039 นางสาวชนิตา ตันติเจริญรัตน์
19 60023405040 นายณริศรา วรโชติวณิชกุล
20 60023405042 นางสาวสุนิตา จันทร์ลี้
21 60023405043 นายชัยวัฒน์ การะพิมพ์
22 60023405047 นายชนะวัฒน์ บุญถนอม
23 60023405049 นางสาววรัญญา วงศ์สวัสดิ์
24 60023405053 นายกฤติพงศ์ ราชแทน
25 60023405057 นางสาวอรอุมา ขุนดำ

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 35

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:08 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/14



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6002340502   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 60023405001 นางสาวปรีดาภรณ์ สำรวย
2 60023405002 นายปราณันต์ คลังสุวรรณ
3 60023405003 นางสาวราตรี ดอนปัญญา
4 60023405004 นางสาวเมธาวี คชาโภชน์
5 60023405005 นางสาวนิภาพร แซ่ว่าง
6 60023405006 นางสาวกรรณิการ์ สลับศรี
7 60023405015 นางสาววิลาวัณย์ แช่มเงิน
8 60023405016 นางสาวนฤกมล สุคนธ์ขจร
9 60023405017 นายนิธิพัทธ์ เพิ่มพูล
10 60023405018 นางสาวรุ่งนภา แซ่ลี้
11 60023405019 นางสาวศิริวรรณ มาลี
12 60023405020 นางสาวอัจฉริยา สินเทาว์
13 60023405022 นายศักดา ช่อพันธ์
14 60023405028 นางสาวธนาวดี บุญรัตน์
15 60023405029 นางสาวยุวดี รักการดี
16 60023405030 นางสาวอารยา วังเวง
17 60023405031 นางสาวลักษิกา วสวานนท์
18 60023405032 นายสัญญา สุขอนันต์
19 60023405033 นางสาวสุชาดา แสงอุ่น
20 60023405034 นางสาวนิตยา มิตร์ดี
21 60023405035 นางสาวอรชพร ภาวนา
22 60023405041 นายฐนกร ชาวน้ำปาด
23 60023405044 นางสาวพรพรรณ สมคณะ
24 60023405045 นางสาวเกศรา ชาวนาลุ่ม
25 60023405046 นางสาวธนิษฐา ตราชื่นต้อง
26 60023405048 นายทแกล้ว ยืนบุรี
27 60023405050 นางสาวจุฬารัตน์ สุวันนา
28 60023405051 นางสาวปารณีย์ ลาภเงินเฉลิม
29 60023405052 นางสาวเกษร กรัตพงศ์
30 60023405054 นางสาวณัฐรดา สีตา
31 60023405055 นางสาวน้ำฝน ศรีเสาวงค์
32 60023405056 นางสาวศิริวรรณ เฮียงหลี
33 60023405058 นายปิ่นปินัทธ์ ห้าวหาญ
34 60023405059 นางสาวกุหลาบทิพย์ แรงโสม

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 35

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:08 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 7/14



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6002340502   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 60023405060 นางสาวอภิญญา ฮะเอี๋ยน

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 วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:08 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 8/14



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6002349001   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 60023490001 นางสาวประชุมพร ตั้งเทียมพงษ์
2 60023490004 นางสาวณัฐริกา สาสุวรรณ์
3 60023490005 นางสาวภคกุล ชนะกาญจน์
4 60023490014 นางสาววิวัน สินทรัพย์
5 60023490016 นายธรรพ์ณธร เอนกกรัชดาพร
6 60023490017 นางสาววัฒนา อัศวภูมิ
7 60023490018 นายภาสกร ทองอินทร์
8 60023490021 นายพงศกร ผดุงพงศ์วัฒนา
9 60023490023 นางสาวสร้อยสน แซ่เต๋ง
10 60023490029 นางสาวกานดา พลชะโก
11 60023490030 นางสาวสุนิตรา เงินทนง
12 60023490031 นางสาวสุตาภัทร วงษ์นิกูล
13 60023490032 นางสาวภัควลัญชญ์ ศรีจันทร์
14 60023490034 นางสาวศิริลักษณ์ เรืองเดช
15 60023490035 นางสาวอารีย์ จันทรส
16 60023490036 นางสาวสิริรัตน์ เกษแก้วเจริญ
17 60023490037 นางสาวอนุสสรา พินิจค้า
18 60023490038 นายอัครพล อัมมวรรธน์
19 60023490044 นางสาวกิติญา พิมสุวรรณประทีป
20 60023490048 นางสาวศิริวรรณ คำต่าย
21 60023490050 สิบเอกเจษฎาพล เสาทอง
22 60023490053 นางสาวนัณฐิกา มาลาดาษ
23 60023490054 นางเรวดี มุสิการยกูล

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 31

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:08 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 9/14



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6002349002   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 60023490002 นางสาวนาทอนงค์ รุ้งแก้ว
2 60023490003 นางสาวสาวิตรี มีวงน้อย
3 60023490006 นางสาวรัตติกาล ผลเจริญ
4 60023490007 นางสาวปาริตา พินผึ้ง
5 60023490008 นางสาวสุนัดตา ดุดัน
6 60023490009 นางสาวขนิษฐา ขันทองขาว
7 60023490010 นางสาวธารารัตน์ ธวัชนโรดม
8 60023490011 นางสาวจิราภา ขนำคอก
9 60023490012 นางสาวจิดาภา ทองเปลื้อง
10 60023490013 นางสาวรวินท์นิภา ทองโบราณ
11 60023490015 นางสาวศิริวรรณ ไรปิ่น
12 60023490019 นางสาวขวัญฤทัย สาระศรี
13 60023490020 นางสาวชลดา บุญทวีสูงส่ง
14 60023490022 นางสาววัชมล พิญชนะ
15 60023490024 นางสาวรัชณีกร บรรจุงาม
16 60023490025 นางสาวกรรณิการ์ ยะลาวงษ์
17 60023490026 นายธรรมนูญ สีตา
18 60023490027 นางสาวอรวรรณ โตเจริญ
19 60023490028 นางสาวอนุตตรา รอดเทียน
20 60023490033 นางสาวสุภัทรา ฮกซุ่นเฮง
21 60023490039 นางสาวศศิธร เพิ่มพูล
22 60023490040 นางสาวยุภาพร พินพาทย์
23 60023490041 นางสาวสว่างกิจ ดุมแก้ว
24 60023490042 นางสาวกุลธิดา จันทร์มี
25 60023490043 นางสาววณิชชา ชารัญจ่า
26 60023490045 นางสาวบุษบา แถมเงิน
27 60023490046 นางสาวธิดาพร จ่อยพันนา
28 60023490047 นางนุกูล เสือปู่
29 60023490049 นางสาวอัญธิกา พูลดำริห์
30 60023490051 นายขรรค์ชัย เบาสันเทียะ
31 60023490052 นายอรพินท์ ศรีเชียงหา

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 35

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:08 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 10/14



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6002349201   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 60023492001 นายชลัน แพงไพรี
2 60023492002 นางสาวเมลิน ธรรมวงษ์ษา
3 60023492003 นางสาวมธุรส น้อยต้น
4 60023492004 นางสาวอมรวตี สมศรี
5 60023492005 นายเพิ่มศักดิ์ บำรุงโลก
6 60023492006 นางสาวสุพรรณิการ์ เนาวภาส
7 60023492007 นางสาวสุภาพร สุดใจ
8 60023492008 นางสาวชาลิสา โพธิ์อุดม
9 60023492009 นางสาวทิพยเกศ ฤทธิ์สุทธิ์
10 60023492010 นางสาวสุภาษิตา อัศวภูมิ
11 60023492011 นางสาวกัลยาณี ใบทอง
12 60023492012 นายสาธิต คงเจริญ
13 60023492013 นางสาวอาภาภรณ์ สุพรรณ
14 60023492014 นายศิววุธ พระจันทร์
15 60023492015 นายพรชัย เสาวนา
16 60023492016 นางสาวอรอนงค์ ขำเรืองวงศ์
17 60023492017 นายพิฆเนศ นามประยูร
18 60023492018 นายพีรพล ก่อวัฒนลาภ
19 60023492019 นางสาวโสภา คำบอน
20 60023492020 นางสาววิภาดา คำบอน
21 60023492021 นางสาวศยามล โทวงษ์
22 60023492022 นางสาวจันทนา เจริญดง
23 60023492023 นางสาวสุภาพร ปัญญาพรวิทยา
24 60023492024 นางสาวญาณินท์ ใสสุก
25 60023492025 นางสาวนันทิตา จารัญ
26 60023492026 นายกฤตนัน ขวัญใจ
27 60023492027 นางสาวกาญจนา อุดมแสวงโชค
28 60023492028 นางสาวงามตา เชื้อฟัก
29 60023492029 นายปัญญา บุ่งนาแซง
30 60023492030 นายณัฐพล มั่นสนธิ์
31 60023492031 นายกษม การพานิช
32 60023492032 นายปกิตต์ รอดพิทักษ์
33 60023492033 นางสาวพิจิตตรา มันทิกะ
34 60023492034 นายปรมินทร์ ศรีหมาศ

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 35

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:08 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6002349201   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 60023492035 นายชาญวิทย์ วนหิรัญกุล

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 40

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:08 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6002325701   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 60023257001 นางสาวสุพิชญา มาณะศิลป์
2 60023257002 นางสาวกมลวรรณ เขียวฉอ้อน
3 60023257003 นายวุฒินันต์ สำโรงแสง
4 60023257004 นายธีราทร ว่องเกษกิจ
5 60023257005 นายโสฬส เมืองนก
6 60023257006 นางสาวสุภาพร ไทยชัยภูมิ
7 60023257007 นางสาวสิโรธร หาญณรงค์
8 60023257008 นายสุทัศน์ ซี่อตรง
9 60023257009 นายสุกฤษฎิ์ มะณีเขียว
10 60023257010 นายจิรวัฒน์ เหลืองอ่อน
11 60023257011 นางสาวจันทิมา แสงรัศมี
12 60023257012 นางสาวเกสร ศิริ
13 60023257013 นางณธิดา ศิริวัน
14 60023257014 นายธีรพงศ์ เรืองเดช
15 60023257015 นายธีระพงษ์ ถุงแก้ว
16 60023257016 นางสาวธันยธรณ์ รอดกร
17 60023257017 ว่าที่เรือตรีวินัย รอดกร
18 60023257018 นายนิพัทธ์พงศ์ จำนงค์ศรี
19 60023257019 นายธนากร อ่องสกุล
20 60023257020 นางสาวสุวรรณี แก้วคำ
21 60023257021 นายเสฎฐวุฒิ เกตุสุริยา
22 60023257022 นางสาววริษา กลิ่นจิ้งหรีด
23 60023257023 นางสมหทัย อ่ำแก้ว
24 60023257024 นายชาคริส พรหมดำรง
25 60023257025 พันจ่าเอกจิรภัทร พัฒพันธุ์
26 60023257026 นางสาวอ้อมฤทัย วัลลานนท์
27 60023257027 นายอาณุชา เจือบุญ
28 60023257028 นางสาวนาถนภา นามอินทร์
29 60023257029 นางสาวปริยากร เถาทิพย์
30 60023257030 นายนาฑี โชติประดิษฐ
31 60023257031 นางสาวเปมิกา ศรีบุตร
32 60023257032 นางสาวพัชรพร อ่อนอุทัย
33 60023257033 นางสาวกัญญารัตน์ เจ้าโส
34 60023257034 นางสาวดวงกมล แซ่โค้ว

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 40

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:08 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6002325701   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 60023257035 นางสาวนิรัตน์ ไชยรัมย์
36 60023257036 นายอนุรักษ์ พังทุย
37 60023257037 นายกรกช สินมา
38 60023257038 นางสาวอมร พร้าวหอม
39 60023257039 นางสาวขนิษฐา คำวันดี
40 60023257040 นางสาวรำพึง คันทะลือ

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 40

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:08 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 14/14


