
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300330201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003302001 นางสาววราภรณ์ ปิติมานนท์
2 63003302002 นางสาวดวงใจ บุญเสริม
3 63003302003 นางสาวกวินทิพย์ ทิพรักษ์
4 63003302007 นางสาวคัจฉนัฏ สระบุรินทร์
5 63003302008 นางสาวธนธรณ์ จันน้อย
6 63003302009 นายกฤษฎา นิวัตร
7 63003302010 นางสาวพฤจิกา สนธิ
8 63003302011 นางสาวชไมพร บัวประเสริฐ
9 63003302012 นายชินบัญชร เฉิดสุภากร
10 63003302014 นางสาวศุภการ คงคาสัย
11 63003302015 นางสาวปรอยฝน ผ่องแผ้ว
12 63003302016 นางสาวณารีรัตน์ เวชประสิทธิ์
13 63003302017 นายนภดล วิเชียรรัตน์
14 63003302018 นางสาวพรนภา เพ็งสงวน
15 63003302019 นางสาวมลทิรา ตวนโคกสูง

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 วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300334501   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
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 11

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300334801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003348001 นายนวพล กุลวิด
2 63003348002 นายวิชยุตม์ กองมะเริง
3 63003348003 นางสาวพิมพ์พีรดา เทพศาสตรา
4 63003348006 นายสถาพร มันปาฏิ
5 63003348007 นายศรสุธาร์ แหนลำใย
6 63003348008 นางสาววลัยพรรณ พรเพิ่มทรัพย์
7 63003348009 นายอธิคม เชยวิจิตร
8 63003348010 นางสาวมลสุจี พิทักษ์ชาติ
9 63003348011 นายศรัณยพงศ์ หาญไพรินทร์
10 63003348012 นายเทพประสิทธิ์ เจริญวรชัย
11 63003348013 นายกฤษดา สิงห์สุวรรณ

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 วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300335001   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003350001 นางสาวศรีประภา มานพ
2 63003350002 นายขจรศักดิ์ ศรีวิรัตน์
3 63003350004 นางสาวศศิภัทร บุญประกอบ
4 63003350005 นางสาวสุนทรีย์ แขกเดช

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 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300336201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003362001 นางสาวอภิญญา ปิ่นสุวรรณ
2 63003362002 นางสาวณัฐกฤตา นวลฉวี
3 63003362004 นางสาวพิราวรรณ วงษา
4 63003362005 นางสาวสุธินันท์ หลายประสิทธิ์
5 63003362007 นางสาวพัชรีพร แต่เจริญ
6 63003362008 นางสาวพัชราภา เหลืองอ่อน
7 63003362009 นางสาวทิพวรรณ สุวรรณ์
8 63003362010 นางสาวภัทราพร กรัตพงศ์
9 63003362011 นายภานุพงศ์ สีพุทธา
10 63003362012 นางสาวอทิตยา อินคง
11 63003362013 นายไชยวัฒน์ ชมสมใจ
12 63003362014 นางสาวปิยธิดา พิวขุนทด
13 63003362017 นางสาวชลิตา บุญมี
14 63003362018 นางสาวรัตนาภรณ์ นนทอุบล
15 63003362019 นายวันเผด็จ วรรณโอทอง
16 63003362020 นางสาวดวงใจ หล้าธรรม
17 63003362022 นายนาย สิทธิโชค อนุวงษ์
18 63003362023 นางสาวอุชุกร อินทนิล
19 63003362024 นางสาวอิสราพร สามารถ
20 63003362025 นางสาวศิริรักษ์ บุญช่วย
21 63003362026 นางสาวสุธาภร แปลงกาย
22 63003362028 นายอรรถพล เก่งพิทักษ์
23 63003362057 นางสาวอัญชลี ดิเรกพันธ์
24 63003362058 นายพงศ์พัทธ์ กองสินแก้ว
25 63003362060 นายเกียติยศ วงศ์สายวารี
26 63003362061 นางสาวศราวรรณ จิตต์พูลผล
27 63003362062 นายสุทธิพงษ์ พุธธา
28 63003362063 นายภวัต ยาเที่ยง
29 63003362065 นางสาวนันท์สินี ทับใหญ่
30 63003362066 นายชญานิน มูเนาวาเราะฮ์
31 63003362069 นางสาวปรัชญาภรณ์ จอดรัมย์
32 63003362070 นางสาวดารารัตน์ นิยมสุข
33 63003362071 นางสาวชลธิชา สุระนิน
34 63003362072 ว่าที่ร้อยตรีไชยเดช บุตรชัยงาม

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 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300336201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 63003362073 นางสาวเกดมณี ทิพวรรณ์
36 63003362074 นายพีระพล เพ็งพร
37 63003362075 นางสาวรวงข้าว กลั่นใสสุข
38 63003362076 นางสาวกันยา พาไธสง

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 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300336202   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003362029 นายธนัชชัย พิศวาท
2 63003362030 นายรัตนชัย สีชมภู
3 63003362031 นายปิยวัฒน์ กลมจี
4 63003362032 นางสาวจุฑารัตน์ เลิศลิ้ว
5 63003362033 นายนภดล วิเชียรรัตน์
6 63003362034 นายภัทรพล ชื่นอุทัย
7 63003362035 นางสาววรรณพร เหยน้อย
8 63003362036 นายธนา ฤทธิ์มงคล
9 63003362037 นางสาวอุทุมพร ใสสอาด
10 63003362039 นายปรัชญาวุฒิ ทิพโชติ
11 63003362041 นางสาวอรปรียา ประสานสุข
12 63003362042 นางสาวทิพรัตน์ กล่ำพุก
13 63003362043 นางสาวสิริมา ลมภิพักษ์
14 63003362044 นางสาวกมลรัตน์ เชาวน์ดี
15 63003362045 นางสาวสุธาสินีย์ แก่นจันทร์
16 63003362046 นางสาวอิมทิวร พงษ์งาม
17 63003362047 นางสาวอังศุมาลี จันทร
18 63003362048 นางสาวสุดาพรรณ สวัสดี
19 63003362049 นางสาวนารีรัตน์ เสริมสร้าง
20 63003362050 นางสาวมนทิรา มิตรวงศ์
21 63003362051 นายสกลภัทร พูลกลั่น
22 63003362052 นางสาวสุชาดา สุวรรณโพธิ์
23 63003362053 นางสาวอิสรีย์ พิรพัฒน์ธนเดช
24 63003362055 นางสาวอนุสสรา อินทรหมื่นไว
25 63003362056 นายธนพล เจริญสุข
26 63003362079 นายกัลชัย นามโคตร
27 63003362081 นายธรรพ์ณธร เกตุสุขำ
28 63003362082 นายอุนศักดิ์ แซ่ซื้อ
29 63003362085 นายกิตติภณ น้อยสุวรรณ
30 63003362088 นางสาวนิตยา พิมบูรณ์
31 63003362090 นายสหพัฒ ผ่องจิตร์
32 63003362091 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองดำ
33 63003362092 นางสาวพรรณผสา บรรเทาทุกข์
34 63003362093 นางสาวชญานิศ จิรเมธาวงศ์

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 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 7/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300336202   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
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 26

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 8/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300336203   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003362095 นางสาวกนกกุล สิทธิกรเมธากุล
2 63003362096 นางสาวฉัตรีญา สื่อเจริญ
3 63003362097 นางสาวบุษกร วงค์สงฆ์
4 63003362098 นายสราวุธ โกกัน
5 63003362099 นายณัฐนันท์ นามเดิม
6 63003362100 นางสาวณัฏฐา แก้วคำ
7 63003362101 นางสาวเมริสา ภูมิทา
8 63003362102 นายจิราวัชร พูนสุขวัฒนา
9 63003362103 นายเจษฎาพร กัลยาณมณีกร
10 63003362104 นายนนทวรรธน์ ธรรมรักษ์
11 63003362106 นางสาวสุภัสสรา วงค์พันธ์เสือ
12 63003362107 นางสาวศิริวรรณ หอมหวาน
13 63003362108 นายสหัสวรรษ มาประดิษฐ์
14 63003362109 นางสาวจันจิรา ยุทธหาร
15 63003362110 นางสาวณํฐณิชา กล้าหาญ
16 63003362111 นายสรศักดิ์ สินภักดี
17 63003362112 นายกิตติพิชญ์ ทองอ่วม
18 63003362113 นางสาวศิริวรรณ โสภา
19 63003362114 นางสาวสุวพัชร์ ธูปอินทร์
20 63003362115 นางสาวภารดี ทิดพรม
21 63003362116 นางสาวบงกฃ ศิริวงษ์
22 63003362117 นายธีรภัทร์ แสงสุวรรณ
23 63003362118 นายทรัพย์เจริญ ท้วมเจริญ
24 63003362119 นางสาวศุภรัตน์ อร่ามศรี
25 63003362120 นางสาวเจนจิรา คำใจดี
26 63003362121 นายอาทิตย์ ภิญโญวรกุล

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 วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 9/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300336701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003367001 นางสาวไพริน สีทำวงษ์
2 63003367002 นางสาวชฎาพร ช่อไม้
3 63003367004 นางสาวอัลธิษา ศศิปริฉัตร
4 63003367005 นายธนพัฒน์ อาวุธนาค
5 63003367006 นายธีรภัทร์ อินแบน
6 63003367007 นางสาวสุุกัญญา สังข์ศิริ
7 63003367010 นายเฉลิมศักดิ์ วงค์อ่อง
8 63003367013 นางสาวสิวพร ภู่เงิน
9 63003367014 นายณัฎฐ์ หนููรักษา
10 63003367016 นายชัยธวัช ประดุจพันธุ์
11 63003367018 นายจิรเมธ พรมพิทักษ์
12 63003367019 นายนันทืพัฒน์ สวนมาลี
13 63003367020 นางสาวณภัทรา แสงอรุณ
14 63003367023 นายสัมมนัส จันทร์ลา
15 63003367026 นายรชานนท์ กาสุรงค์
16 63003367028 นางสาวณัฐชา ชนะกิจ
17 63003367029 นางสาวนันทวัน ชุมนุมพร

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 วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 10/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300366501   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003665001 นางสาวพชรธร วิลารักษ์
2 63003665002 นายศุภสัณห์ ยอดปรางค์
3 63003665003 นายภูริณัฐ ยวงสอาด
4 63003665005 นางสาวธิดารัตน์ ประสมทรัพย์
5 63003665006 นางสาววิภาดา มั่งคั่ง
6 63003665007 นางสาวศิวนาถ ไชยวงศ์
7 63003665008 นายฉัตรชัย จุ่นเจริญ
8 63003665010 นางสาวสุธาสินี เกล้าผม
9 63003665012 นายจิตติกร สมบูรณ์
10 63003665016 นายเก่งกล้า โฉมชัย
11 63003665017 นางสาวกษมา ทาณรงค์
12 63003665018 นายจิรวัฒน์ นวลจันทร์
13 63003665020 นางสาวพิกุล ศรีดา
14 63003665022 นางสาวกวินทิพย์ พลแสน
15 63003665025 นายภูมิปภัสส์ ตันยะกุล
16 63003665027 นางสาวฐิติมา ถิ่นวาสนา
17 63003665028 นางสาวอินทร์ชุอร วรรณพิรุณ

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 วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 11/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300366601   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003666002 นางสาวนริสรา โยงจิตต์
2 63003666003 นางสาวสุชาดา สว่างเเจ้ง
3 63003666004 นางสาวนัฐนิกา กินรี
4 63003666006 นางสาวธิดารัตน์ เจริญศิริ
5 63003666008 นายภูมินันท์ ทวีพัฒน์
6 63003666009 นายภคพล สรวมศิริ
7 63003666010 นางสาวฐิติกุล คงยศ
8 63003666011 นายณรงค์ศักดิ์ อาจวงษ์
9 63003666012 นางสาวพัชรา กิ่งศักดิ์
10 63003666013 นางสาวดาปนีย์ จันทร์กระจ่าง
11 63003666014 นายภูธเนศ วรรณุสิทธิ์
12 63003666015 นางสาวพิมพ์นิภา เจริญราษฎร์
13 63003666016 นายนันทพล เนติกุล
14 63003666017 นายณัฐพล เฉลยวาเรศ
15 63003666018 นายชาญวิทย์ ชนะชัย
16 63003666019 นางสาวสุกันญามาศ ชั้นขจรกุล

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 วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 12/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300366602   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

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 0

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 13/13


