
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6202327001   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62023270001 นายวรพล สนเขียว
2 62023270002 นายขจรภพ หอมจันทร์
3 62023270003 นายเจษฎา แพงไพรี
4 62023270004 นายสุวัฒน์ จินดารักษ์
5 62023270005 นายธนา เย็นประสิทธิ์
6 62023270006 นายวัชรินทร์ พลภูเมือง
7 62023270007 นายศักดิ์สิทธิ์ อินเชื้อ
8 62023270008 นายวรวุฒิ พันธ์ครุฑ
9 62023270009 นายฉัตรชัย ฤทธิ์มงคล
10 62023270010 นายเอกราช ทองค่ำ
11 62023270011 นายกฤษณ เสิบกลิ่น
12 62023270012 นายจุมภฏ บำรุงวงศ์
13 62023270013 นายสันติภาพ ปาประโคน
14 62023270014 นายชัยพร ยะหัตตะ
15 62023270015 นายอิทธิพล เลาะหนับ
16 62023270016 นายพีรพัฒน์ พรมแดง
17 62023270017 นายชาญณรงค์ จันทร์แก้ว
18 62023270018 นายศราวุธ พุทธสอน
19 62023270019 นายชัชวาลย์ นาสมใจ
20 62023270020 นายมงคลชัย วงศ์คำภู
21 62023270021 นายจิรวัฒน์ นิยมไพศาลสุข
22 62023270022 นายณัฐภัทร กล่ำรัศมี
23 62023270023 นายศิวพงษ์ สุวินัย
24 62023270024 นางสาวชวลี อู่สำราญ
25 62023270025 นายวรวิทย์ วงสมบูรณ์
26 62023270026 นายธนาธิวัฒน์ ฉ่ำศรี
27 62023270027 นายคำรณ มุ่งหมาย
28 62023270028 นายสันติสุข ราชกวี
29 62023270029 นายกิรติ จันทร์โชติ
30 62023270030 นางสาวธันยธรณ์ บุญประเสริฐ

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 วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:43 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6202353401   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62023534001 นายทรงวุฒิ หอมสุวรรณ
2 62023534002 นายเกรียงศักดิ์ กิติตาล
3 62023534003 นายโชคชัย บุตรวงษ์
4 62023534004 นายอนุชา คนชม
5 62023534005 นายอนุชิต คนชม
6 62023534006 นางสาวเนตรทราย รุ่งโรจน์โชครักษา
7 62023534007 นายศักดิ์สิทธิ์ บุญแสนโชคดีมีสุข
8 62023534008 นายกิิตติภพ ชื่นชม
9 62023534009 นายดัสกร หาญสินธุ์
10 62023534010 นายรุ่งทิวา มหาเวช
11 62023534011 นายยุทธพงศ์ แสนเดช
12 62023534012 นายปราโมทย์ คำเงิน
13 62023534013 นายกิตติศักดิ์ ราชนิยม
14 62023534014 นายกิตติศักดิ์ ทองทรวง
15 62023534015 นายกิตติศักดิ์ อยู่นิ่ม
16 62023534016 นายขจิตศักดิ์ เหี้ยมเหิน
17 62023534017 นายนิวัตร สีหาโมง
18 62023534018 นายสุริยา โลกานิล
19 62023534019 นายนิวัฒน์ แก้วเกตุ

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 วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:43 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6202366601   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62023666001 นายวัชรพงษ์ สุทธาคง
2 62023666002 นางสาวพลอยณภัส สมศรีรื่น
3 62023666003 นายกัวบิน จาง
4 62023666004 นางสาวธัญญารัตน์ ภูวเสถียรธีรโชค
5 62023666005 นางสาววรรณวิภา โยโธสง
6 62023666006 นายวรเทพ เวชสถล
7 62023666007 นายศุภโชค เวชประสิทธิ์
8 62023666008 นางสาววรัญญา ทิมสูงเนิน
9 62023666009 นายวรพงศ์ ราชเทียน
10 62023666010 สิบตรีณัฐกฤษ บุดดี
11 62023666011 สิบโทนพดล ขอบทอง
12 62023666012 นายณัฐดนัย วรรณะพีระ
13 62023666013 นายณัฐวุฒิ มิ่งขวัญ
14 62023666014 นางสาวเนตรอักสร ปู่นาค
15 62023666015 สิบตรีสรายุทธ กูรมะสุวรรณ
16 62023666016 นางพัชรี จันทร์สร้อย
17 62023666017 นางสาวโสรญา ทองดีมีชัย
18 62023666018 นางสาวชลธิชา สีหาด
19 62023666019 นางสาววันเพ็ญ สาธุชาติ
20 62023666020 นางสาวอุษา หวังสอาด
21 62023666021 สิบโทนันทพงศ์ ปานไชย
22 62023666022 สิบตรีลักษณะ ธรรมศร
23 62023666023 นายธรรมศาสตร์ โพธิ์เพชร
24 62023666024 นางณัฐพัสวี ลอองสุวรรณ
25 62023666025 นางสาวน้ำทิพย์ คำลือชัย
26 62023666026 สิบตรีภูมิรภีร์ ญะเมืองมอญ
27 62023666027 นางสาวไพลิน อมรรัตนาชัย
28 62023666028 นายสิงหา เงินทอง
29 62023666029 นางสาวปิยธิดา อระวงศ์
30 62023666030 นายอาคม สว่างแสง

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 38

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:43 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6202340501   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62023405003 นายภาณุวัฒน์ คงปัญญา
2 62023405006 นายธนาวุฒิ ศรีชัย
3 62023405007 นางสาวอรอุมา ศรีศิลป์
4 62023405008 นายสุลี วงษ์ลคร
5 62023405009 นางปิยพร ยางศรี
6 62023405014 นายวทัญญู นาบีสุไลมาน
7 62023405021 นางสาวตวงรัตน์ ศรีนวลสกุลนี
8 62023405022 นางสาวขวัญพิชชา แจ้งดี
9 62023405027 นางสาวจิรญาภา โพธิ์ทอง
10 62023405028 นายทินวัตร แก้วกูลวงษ์
11 62023405036 สิบตรีสหรัฐ ตรีสวัสดิ์
12 62023405038 นางสาวสุรีย์วัล ฉัตรวชิระพฤกษ์
13 62023405040 นางสาวเกษศินี สว่างอารมณ์
14 62023405042 นางสาวปัทฐมวรรณ ตุใยรัมย์
15 62023405043 นายบุญรอด เนียมสวัสดิ์
16 62023405044 นางสาวกันตะยา วงโพนทอง
17 62023405047 นางสาวหทัยกาญ พูลสวัสดิ์
18 62023405048 นางสาวสโรชา เสงี่ยมพงษ์
19 62023405050 นายทศพร นพเกตุ
20 62023405052 นางสาวโชษิตา เชิงงาม
21 62023405053 นางสาวชนิกานต์ แท่นหยู
22 62023405057 นายพุฒิพงศ์ พัฒนชาญชัย
23 62023405058 นางสาวสิญาภรณ์ ลี้เทียน
24 62023405059 นางสาวจันทา ประกอบนาค
25 62023405060 นางสาวทิพยเกศ ฤทธิ์สุทธิ์
26 62023405061 นางสาวภัคภร สวัสดี
27 62023405062 นางสาวสุภาษิตา อัศวภูมิ
28 62023405063 นางสาวเจนจิราญ์ ปัญญสิน
29 62023405069 นายอิทธิกร วงค์มั่น
30 62023405070 นายมานิตย์ ระดาชัย
31 62023405071 นางสาววรรณุลักษณ์ ศรีวันคำ
32 62023405072 นางสาวนรีกานต์ ศรียา
33 62023405074 นางสาวนัชชา กล่ำแจ้ง
34 62023405075 นางสาววิมลนันท์ ไพศาลพล

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 38

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:43 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6202340501   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 62023405077 นางสาวสุภาธินี ศรีพงษ์
36 62023405078 นางสาวกมลชนก คงถิ่นฐาน
37 62023405079 นางสาวจารุกาญจน์ รัตนวงษ์
38 62023405080 นางสาวกุลปริยา กุลพานิช

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 42

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:43 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6202340502   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62023405001 พันจ่าอากาศเอกอนุสิษฐ์ยอดปรางค์
2 62023405002 นางธัญญรัตน์ จูฑะภักดี
3 62023405004 นางสาวประภัสสร สอนสิทธิ์
4 62023405005 นางสาวลัดดาวัลย์ บุญรวม
5 62023405010 นายปโยธร นพคุณ
6 62023405011 นางสาวธนพรพรรณ โพธิ์สุภาพ
7 62023405012 นางสาวสมิตา บุญประจักษ์
8 62023405013 นางสาวถนอมพรรณ จันทสาร
9 62023405015 นางสาวพิไลวรรณ แจ่มจำรัส
10 62023405016 นางสาวพิสชา รุ่งคำ
11 62023405017 นางสาวประภาศิริ จุกสีดา
12 62023405018 นางสาวกัญญาพัชร เกตุสาลี
13 62023405019 นางสาวพรรณผกา พรหมสาลี
14 62023405020 นางสาวคชาภรณ์ ทิพย์น้อย
15 62023405023 นางสาวนัฐฐาพร ทองคำพันธ์
16 62023405024 นางสาวปภัสริญจ์ พุทธิแก้ว
17 62023405025 นางสาวอนุธิดา แย้มศรี
18 62023405026 นางสาวอรุณภัสร์ ชานุชิต
19 62023405029 นางสาวพิมประพัฒน์ กนขุนทด
20 62023405030 นางสาวลลิตา สังขะวินิจ
21 62023405031 นางสาวพรไพลิน นิลแสง
22 62023405032 นางสาววทันยา สวัสดิ์ดี
23 62023405033 นางสาวปณิดา หมายเกิด
24 62023405034 นางสาวพิม พระเทพ
25 62023405035 นางสาวทับทิม สุขสันต์
26 62023405037 นางสาวธนกร ทวีกสิกรรม
27 62023405039 นางสาวทัศนีย์ อ่อนพลับ
28 62023405041 นางสาวธิดารักษ์ จันทร์หนองแวง
29 62023405045 นางสาวปทุมรัตน์ แซ่ตั้ง
30 62023405046 นางสาวจันทิมา คงประจักษ์
31 62023405049 นางสาวนันทิดา กรดี
32 62023405051 นายกิตติปกรณ์ ทิพย์รองพล
33 62023405054 นางสาวพิมลพรรณ เยื้องกรายงาม
34 62023405055 นางสาวจุฑารัตน์ กลีบบัว

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 42

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:43 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6202340502   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 62023405056 นางธนัตพร บุตรพรม
36 62023405064 นางสาวสมฤดี นามวัฒน์
37 62023405065 นางสาวธนาภรณ์ เนติ
38 62023405066 นางสาววาสนา สิตตานนท์
39 62023405067 สิบโทภาณุพงศ์ โพธิ์ศรี
40 62023405068 นางสาวกฏการณ์ ยอดปรางค์
41 62023405073 นายรณจักร สองเป็ง
42 62023405076 นางสาวธนัชญา คูคีรีเขต

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 18

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:43 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 7/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6202349001   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62023490002 นางสาวภิญญดา พิมเจริญ
2 62023490005 นางสาวศิริวไล ทองวิเชียร
3 62023490008 นางสาวสุนิสา ทองอ่อน
4 62023490012 นางสาวยุพารัตน์ มุลาชาติ
5 62023490017 นางสาวศิรประภา พึ่งน้ำ
6 62023490018 สิบโทศุภกฤต ทิพย์รัตน์
7 62023490019 สิบโทนพรัตน์ เกื้อแก้ว
8 62023490021 นางสาวกมลพรรณ ดวงจิตร
9 62023490024 นางสาวอารีรัตน์ พิมพา
10 62023490027 นางสาวศิรินันท์ พันธ์สระน้อย
11 62023490029 นางสาวชรินรัตน์ บุญนิ่ม
12 62023490033 นางสาวนัสราพร เป้าสกุล
13 62023490034 สิบโทประดิษฐ์ ทองชื่น
14 62023490036 นางสาวกานดา พลชะโก
15 62023490037 นางสาวภควดี ไชยปัญญา
16 62023490039 นางสาวขวัญชนก ยั่งยืน
17 62023490040 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ชีวสุข
18 62023490041 นางสาวขวัญชนก จินดามงคล

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 วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:43 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6202349002   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62023490001 นางสาววันนิสา โชติมนทิน
2 62023490003 นางสาวมัลลิกา ศุภรัตน์
3 62023490004 นางสาวพัชรี บุญมาเลิศ
4 62023490006 นายอิทธิพล ฉ่ำบุรุษ
5 62023490007 นางสาวดวงกมล อุทาธร
6 62023490009 นางสาวสายพิณ เปี่ยมฤทธิ์
7 62023490010 นางสาวชาลินี พ่วงศรี
8 62023490011 นางสาวศิริลักษ์ ไทยพริ้ง
9 62023490013 นางสาวณัชชา ทองศรีเพ็ชร
10 62023490014 นางสาวณัฐชา ทับทิมเทศ
11 62023490015 นางสาวจุฑามาศ เกตุแก้ว
12 62023490016 นางสาวปรานทิพย์ นิครศิริวัฒน์
13 62023490020 นางสาวณัฐนรี แก้วอ่วม
14 62023490022 นางสาวเกร็ดแก้ว จีรัง
15 62023490023 นางสาวทิพย์ธิดา ภานะโสต
16 62023490025 นางสาวพนิดา ไกรศิริ
17 62023490026 นางสาวจิตธารา แซ่ตั๊ง
18 62023490028 นางสาวณัชชา ยิ่งสุด
19 62023490030 นางสาวรัชนีกร แก่นสิงห์
20 62023490031 นางสาววาสนา อภัยศิลา
21 62023490032 นางสาววรวรรณ สุทธิคุณ
22 62023490035 นางสาวจันทร์จิรา พิทักษา
23 62023490038 นางสาวรัชณียา อินภักดี

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 วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:43 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6202349201   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62023492001 นางสาวเนตรนภา อินพุ่ม
2 62023492002 นางสาวปัทมวรรณ แตงพร้อม
3 62023492003 นางสาวณัฐญา พรหมอินทร์
4 62023492004 นางสาวรัชชาภา มีศรีสุข
5 62023492005 นางสาวนิศารัตน์ เฮี้ยะหลง
6 62023492006 นายอนันฒชัย สาริกภูติ
7 62023492007 นางสาวกัลยกร กองตุัย
8 62023492008 นายอนุพงศ์ แสงกุลโชติ
9 62023492009 นางสาวณัฐชยา นาเสริฐ
10 62023492010 นางสาวฑิตยา กาญจนศรัทธา
11 62023492011 นางสาวชลธิชา คล้ายพุก
12 62023492012 นายวิชัย จำปาแดง
13 62023492013 นายธีรนัย อึ้งอำนวยผล
14 62023492014 นายณัฐกฤษฎิ์ โทพินิจ
15 62023492015 นางสาวอภัสรา เซี่ยงหว่อง
16 62023492016 นายครรชิต พิภักดี
17 62023492017 นางสาวมธุรดา ดรุณเนตร
18 62023492018 นางสาวปิยธิดา ดรุณเนตร
19 62023492019 นางสาวปัทมาภรณ์ สามขุนทด
20 62023492020 นางสาวกุสุมา เสริมสิน
21 62023492021 นายธนฉัตร เชื้อสายภิญโญ
22 62023492022 นางสาวพรนรินทร์ งิบสูงเนิน
23 62023492023 นางสาววิลัยลักษณ์ ชะนะมาร
24 62023492024 นายรุ่งเรือง วารีสมานคุณ
25 62023492025 นางสาวกนกวรรณ เที่ยงดีฤทธิ์
26 62023492026 นางสาวปริณดา แย้มสรวญ

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 29

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:43 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 10/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6202349801   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62023498001 นายภูธเนศ เรืองสมบัติ
2 62023498002 นางสาวปิยภรณ์ แซ่เจี่ย
3 62023498003 นางสาวประกายแก้ว เหมือนมาด
4 62023498004 นายพรมนัส จันทิมา
5 62023498005 นางสาวพรรณภา สุขสวัสดิ์
6 62023498006 นางสาวนราเนตร ยุงกลาง
7 62023498007 นายณัฐวุฒิ มะลูลีม
8 62023498008 นายอานนท์ วงษ์ยีเมาะ
9 62023498009 นายอลงกรณ์ พูลประเสริฐ
10 62023498010 นายบุลากรณ์ บรรณทุวรรณณะ
11 62023498011 นายญาโณทัย ศรีกระจ่าง
12 62023498012 นางสาวจิริสุดา นาระโท
13 62023498013 นางสาวสุภัสรา ภูริรัตน์ศรี
14 62023498014 นางสาวจิราภรณ์ ใจกลาง
15 62023498015 นายณัฐพงศ์ มั่นคง
16 62023498016 นายธีระบุตร มูลฉลู
17 62023498017 นายธีรพงษ์ มิ่งขวัญ
18 62023498018 นางสาวอรุณี มิ่งขวัญ
19 62023498019 นายธนวัฒน์ ลาภเงินเฉลิม
20 62023498020 นายณัฐวุฒิ ต้นวิบูลย์ศักดิ์
21 62023498021 นายคเชนทร์ ไพจิตร
22 62023498022 นายธีรภัทร์ บุญพูล
23 62023498023 นายพงศธร จันทร์คุ้ม
24 62023498024 นางสาวนันทวัน ท้วมหรุ่น
25 62023498025 นายสำราญ ท้าวพันวงศ์
26 62023498026 นางสาวสุภานัน กิตติกรปรีดา
27 62023498027 นายฐาวุฒิ เจริญรื่น
28 62023498028 นางสาวเกศินิ แก่นจันทร์
29 62023498029 นายรินรดา ดวงมณี

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 วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:43 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 11/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6202325701   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62023257001 นายศรายศ ลักษณามี
2 62023257002 นายรังสิต เสมาะคำ
3 62023257003 นายนวพล ไชยศรี
4 62023257004 นายกิตติ ต้นวงษ์
5 62023257005 นายพนา พันธุ์ศิริ
6 62023257006 นายชยพัทธ์ โสวรรณะ
7 62023257007 นางสาวธีราพร สุขปราณี
8 62023257008 นางปฤษณี สีดา
9 62023257009 นางสาวสิริชีวรารัตน์ พรมรุกขชาติ
10 62023257010 นายพงษ์ประสิทธิิ์ เหล่าม่วง
11 62023257011 นายธนาธิป เรืองศิริ
12 62023257012 นางสาวศกลวรรณ สิงห์วิจารณ์
13 62023257013 นางสาวรุ่งทิวา ขันคำกาศ
14 62023257014 นางสาวดวงธิดา มั่งศิลป์
15 62023257015 นายธีระวัฒน์ แพงสุข
16 62023257016 นายคงศักดิ์ ร่วมเผ่าไทย
17 62023257017 นายปรีชา ศิริจรรยานนท์
18 62023257018 นางสาวชนัญชิดา ลาภทวี
19 62023257019 นายพีรพัฒน์ ภุมมาลา
20 62023257020 นายกฤตพงษ์ วุฒิเปี่ยง
21 62023257021 นายพัชรพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง
22 62023257022 นายเมธาพัฒน์ ดอนจันทร์ไพร
23 62023257023 นายวีรพงศ์ พิมพ์พันธ์
24 62023257024 นางสาววรรณภา ปัดทุม
25 62023257025 นางสาวณัฐวศา ยาชะรัด
26 62023257026 นางสาวสิริลักษณ์ วิเชียรเสนาะ
27 62023257027 นายภานุภาพ ชมดี
28 62023257028 นางสาวจิราภรณ์ อ่างเฮ้า
29 62023257029 นายบารมี สนิทไทย
30 62023257030 นางสาวน้ำฝน เจริญวัย
31 62023257031 นางสาวศกุนตลา ราชคมินทร์
32 62023257032 นายพีระพงษ์ สุขศิริ
33 62023257033 นายวิทยา ประดิษฐ
34 62023257034 นายณรงค์ จินะพรม

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 วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:43 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6202325701   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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