
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6202340503   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62023405082 นางสาวกนกกร รุณเกตุ
2 62023405083 นายเอกชัย สังอ่อนดี
3 62023405084 นายเจมส์ โทมาสจอห์นคอร์ฟ
4 62023405085 นางสาววันณิษา อันชื่น
5 62023405086 นางสาวกุลณัฐฐา บู่ทอง
6 62023405087 นางสาวขนิษฐา ลีอุดม
7 62023405088 นางสาวมาชิตา เจ๊ะมัด
8 62023405089 นางสาวณภัทรวรัญญ์ ชารัญจ่า
9 62023405090 นางสาวดวงกมล ศรีจันทร์
10 62023405091 นางสาววรวรรณ น้อยคำเมือง
11 62023405092 นายเอกวัฒณ์ สวัสดิืโสม
12 62023405093 นางสาวอัญชลี พงษ์เถื่อน
13 62023405094 นางสาวอรวรรยา เกตุแก้ว
14 62023405095 นางสาวรัชดาภรณ์ เทพนม
15 62023405096 นางสาวธนัญญา อักษร
16 62023405097 นายพูลศักดิ์ บุญญะโรจน์
17 62023405098 นางสาวกัณณิกา เคลื่อนไธสง
18 62023405099 นางสาวจิราวรรณ บุญประกอบ
19 62023405100 นางญาดา รังสรรค์จินดา
20 62023405101 นางสาวลลิตา สังขะวินิจ
21 62023405102 นางสาวปริณดา เข็มทอง
22 62023405103 นายจิรวัฒน์ นิยมไพศาลสุข
23 62023405104 นายฐิติกร เพ่งวนิช
24 62023405105 นางสาวสุภัค แก้วคูนอก
25 62023405106 นางสาวโชติกา วังตระกูลทอง
26 62023405107 นางสาววรรณวิมล ผลทรัพย์

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 26

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6202349003   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62023490044 นางสาวธนภรณ์ คล้อยเจริญ
2 62023490045 สิบเอกอภิเดช ศักดา
3 62023490046 นายพิสิษฐ์ กลิ่นศรีสุข
4 62023490047 นางสาวกุสุมา จันทร์ศิริ
5 62023490048 นายภควัฒน์ รุจิสนธิ
6 62023490049 นางสาวประภาพร นนท์ทอง
7 62023490050 นางสาวอรัญยา มอมขุนทด
8 62023490051 นางสาวดวงกมล อืศวโสภณ
9 62023490052 นางสาวประกายดาว นาสินสร้อย
10 62023490053 นางสาวกัญญาณัฐ ฮาดดา
11 62023490054 สิบโทชัยธวัช พิมพ์สุวรรณ
12 62023490055 นางสาวชลธิชา ดัตถุยาวัตร
13 62023490056 สิบโทหิรัญ นพเก้า
14 62023490057 สิบตรีหญิงวิภาวี จักรอะโน
15 62023490058 สิบตรีมณฑล รุ่งวิตรี
16 62023490059 นางสาวอมรรัตน์ อ่อนอรรถ
17 62023490060 นางสาววิมลวรรณ พรมที
18 62023490061 นางสาวเอมิกา คำยันต์
19 62023490062 สิบตรีอิทธิพัทธ์ เกษสาลี
20 62023490063 นางสาวสุนันทา อดิเรกไพศาลกุล
21 62023490064 สิบเอกคุณภาพ ชินสมบูรณ์
22 62023490065 นางสาวชนิกานต์ โพธิ์เชิด
23 62023490066 จ่าตรีวีรภัทร ศรีสว่าง
24 62023490067 สิบตรีนนทกร หิรัญรัตน์
25 62023490068 นายอนุวัฒน์ หนองประทุม

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 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6202366501   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62023665001 สิบตำรวจตรีณัฐฉัตร สุขสวัสดิ์
2 62023665002 สิบตำรวจโทจิรกิตติ์ พุฒศิริ
3 62023665003 สิบตำรวจเอกธีระศักดิ์ สายโสภา
4 62023665004 สิบตำรวจโทปิยวัฒน์ เชี่ยวประสิทธิ์
5 62023665005 สิบตำรวจโทชัชวาล อินคำ
6 62023665006 สิบตรีธีรานนท์ อภิวัฒน์ภากรณ์
7 62023665007 สิบตรีปฏิวัติ ผ่องแผ้ว
8 62023665008 สิบตรีชลพัฒน์ เขียวกล่ำ
9 62023665009 นายพีรดนย์ มาปินตา
10 62023665010 สิบโทปรเมษฐ์ มะนะโส
11 62023665011 สิบโทธุวานนท์ จงชิดกลาง
12 62023665012 สิบตำรวจตรีศรัณย์ คนธรัตน์กุล
13 62023665013 สิบตรีกฤตยชญ์ พันธุ์วิริยะกุล
14 62023665014 นางสาวกาญจนา หามา
15 62023665015 สิบตรีนิพิฐพนธ์ วิเชยละ
16 62023665016 นายพีรกิตติ์ นิลพัทธ์
17 62023665017 นายเตชิษฎ์ โหรสกุล

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 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08:31 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6202366602   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62023666043 นายธงรบ บุญประไพ
2 62023666044 นางสาวสุวิสา อานโพธิ์
3 62023666045 สิบโทรณฤทธิ์ เหมือนกรุด
4 62023666046 สิบตรีภูมิ กัตพงษ์
5 62023666047 จ่าสิบตรีอนุพงษ์ ดวงคำ
6 62023666048 นายสุจินต์ หนองใหญ่
7 62023666049 นางสาวมาลี คงมั่น
8 62023666050 นางสาวจิภาดา ภู่เผือก
9 62023666051 นางสาวสรณ์สิริ จันทร์ละออ
10 62023666052 นายธีรพร นิวัตร
11 62023666053 นายปาณกวิน โพธิ์ศรี
12 62023666054 นางสาวอัญชลี ศรีเจริญ
13 62023666055 สิบเอกธีรพงศ์ ม่วงมุกข์

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 วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08:31 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1


