
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400330201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003302002 นางสาวมณฑาทิพย์ สุขเกษม
2 64003302004 นางสาวณัชชา แสงสุทธิวาส
3 64003302005 นางสาวสุจิรา บัณฑิตจีน
4 64003302006 นางสาวจิราภรณ์ จันทร์ดวง
5 64003302007 นางสาวสรณ์สิริ หินดำ
6 64003302008 นางสาวสุธาสินี เลิศวิเศษสกุล
7 64003302009 นายธีรวิทย์ แก้วโสนด
8 64003302010 นางสาวพรรพัสษา เกษมสุข
9 64003302011 นางสาวรัตนาวลี แซ่ลิ้ม
10 64003302012 นางสาวศิริประภา ศุภริท
11 64003302013 นางสาวพลอยไพลิน บุราคร
12 64003302014 นางสาวอภิชญา ทองคง
13 64003302015 นางสาววรธิดา เหมพรม
14 64003302016 นางสาวธิดานัตน์ ทองกลอย
15 64003302018 นายเจษฎา เชิดชู
16 64003302020 นายพชร ปรีดาพันธุ์
17 64003302021 นายวัชรชัย จันทรทอง
18 64003302023 นางสาวฑิตฐิตา โชติปทุมวรรณ
19 64003302024 นายปรัชญา นามพล
20 64003302025 นายปัณณธร เจริญเวชธรรม

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 2

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400334501   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003345001 นางสาววริยพร อารีพิทักษ์
2 64003345004 นายจักรพงษ์ ใบทอง

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 15

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400334801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003348001 นางสาวพัทธ์ธีรา เมฆเคลื่อน
2 64003348002 นายบุญฤทธิ์ ขันทแพทย์
3 64003348006 นายหัสนัย โอสถานนท์
4 64003348007 นายปฏิพาณ สุดชื่น
5 64003348008 นายกิตติรัตน์ สาป้อง
6 64003348009 นางสาวศุทธวดี นาคสมบูรณ์
7 64003348010 นายทรงศักดิ์ พันธ์อนงค์
8 64003348011 นายนิติภูมิ วิมานนท์
9 64003348016 นายอิทธิพล วงศ์ศรีกุล
10 64003348017 นายอรรถพร ทวีการ
11 64003348019 นายนพรุจ สุวรรณประภา
12 64003348020 นางสาวมลสุจี พิทักษ์ชาติ
13 64003348021 นายวัชรพล แก้วบุญช่วย
14 64003348022 นายอติชาติ พวงภู่
15 64003348023 นายกันตวัน รักษาเคน

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 14

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400335001   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003350001 นางสาวชลลดา กุลธงทิพย์
2 64003350002 นายจิรายุทธ น้อยบล
3 64003350003 นางสาวบัณฑิตา เเสงสกุล
4 64003350004 นางสาววทัญญุตา ฟักมี
5 64003350006 นางสาวเสาวลักษณ์ เงินดี
6 64003350007 นางสาวดุษฏี บัวทอง
7 64003350008 นายณัฐวุฒิ พงษ์วิจิตร
8 64003350009 นางสาวสุนิสา คาวิน
9 64003350010 นางสาวพัชรินทร์ มงคลถิรสวัสดิ์
10 64003350011 นางสาวลัลนา คณะเขต
11 64003350012 นายนพกิจ กาญจนเกตุ
12 64003350013 นายชานนท์ รอดรัตนะ
13 64003350014 นายศุภวิชญ์ อุดมศิลป์
14 64003350015 นางสาวจุฑามาส นาครัตนะ

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 วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400335301   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003353001 นายเตชภณ เจริญสุข
2 64003353002 นายพัชรพล ราชดำเนิน
3 64003353005 นางสาวธิดารัตน์ กุลมอญ
4 64003353006 นายวรวิช ซากีรี
5 64003353008 นางสาวชลนภา สลับศรี
6 64003353013 นางสาวปนัดดา ทองผักแว่น
7 64003353015 นายภูวนาท ยกติ๊ด
8 64003353017 นางสาวธิติมา บัวคำ
9 64003353018 นายเนวิน ต๊ะมั่ง
10 64003353019 นายฤทธิเกียรติ เจริญราษฎร์
11 64003353020 นางสาวเชตะวัน ตันเจริญ
12 64003353023 นางสาวธัญลักษณ์ ปรีสิงห์
13 64003353024 นายฐิติกุล ไผ่เศวตอนันต์
14 64003353025 นายภาณุวัฒน์ จิตสำราญ
15 64003353026 นางสาววารีรัตน์ หลักสิม
16 64003353027 นางสาวปัทมวรรณ สมใจ
17 64003353028 นางสาวปิยะดา กองต๊ะ
18 64003353029 นางสาววราภรณ์ สุขเลิม
19 64003353030 นายณัฐวุฒิ กลางนอก
20 64003353031 นางสาวสุทธิดา แก้ววงษ์
21 64003353032 นางสาวธมลวรรณ สุนทรวิวัฒน์
22 64003353033 นางสาวรัตนาภรณ์ วังแสนแก้ว
23 64003353034 นายลายสือ เมตตาคุณ
24 64003353035 นางสาวณัชสุคนธ์ คิดสม
25 64003353036 นายธนดล พรมพิลา
26 64003353037 นางสาวชลิดา สุขผึ้ง
27 64003353038 นางสาวปณพร ถนอมเงิน
28 64003353039 นางสาวศรีสิริ ศิริมงคล
29 64003353040 นางสาวบงกชกร ตั้นสุน
30 64003353041 นางสาวอนินทิตา จันทนา
31 64003353042 นางสาวอริญชย์ธยาน์ สายพรหม
32 64003353043 นายรวิชญ์ ผลเลขา

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 วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400336201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003362001 นายธนรัชต์ คงสวัสดิ์
2 64003362003 นายธนภัทร สุขสวัสดิ์
3 64003362004 นายอมรเทพ สถิตย์กูล
4 64003362005 นายฤทธิ์ไกร ฉัตรมงคล
5 64003362007 นายสิทธิโชค ผาสุข
6 64003362008 นางสาวชนนิกานต์ พุทธรักษ์
7 64003362009 นายชานนท์ เพ็ชรหวั่น
8 64003362012 นางสาวสริศา กลัดนุ่ม
9 64003362013 นางสาวฉวีวรรณ เจริญช่าง
10 64003362014 นางสาววรรณภา เพ็ชรแจ่ม
11 64003362015 นางสาวเมทิตา กันหะ
12 64003362016 นางสาวรุธิรา ประสาททอง
13 64003362017 นางสาวสุภัสสรา พิศวาท
14 64003362018 นายสุวิจักขณ์ เจริญสุข
15 64003362019 นายพชรดนัย บุญนำ
16 64003362020 นางสาวปริณดา เนตรคุณ
17 64003362021 นางสาวเอื้ออังกรู ชมสา
18 64003362022 นางสาววราภรณ์ สีแสง
19 64003362023 นางสาวกรรทิมา สิงหฬ
20 64003362024 นางสาวปุณิกา ปรีชาสิริสุข
21 64003362025 นางสาวณัฏฐณิชา เกตุเตียน
22 64003362026 นายกิตติศักดิ์ พงศ์พัชราพันธุ์
23 64003362027 นางสาวสิริกร สายถุงแก้ว
24 64003362028 นางสาวนันทวัน ชุมนุมพร
25 64003362029 นางสาวตลับทอง ช่อชูหิรัญ
26 64003362030 นางสาวนภัสสร คงคำ
27 64003362031 นายอัครวินท์ เนื่องจำนงค์
28 64003362032 นางสาวกัญญารัตน์ กุดจอมศรี
29 64003362033 นายนายธนภัทร ทองย่อย
30 64003362034 นายธนน ศรีสุข
31 64003362035 นางสาวฤทัยภัทร ศาสตระรุจิ

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 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400336202   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 0

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:06 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400336203   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 9

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:06 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400336701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003367001 นายกฤษกร อนุพันธ์
2 64003367006 นางสาววิไลวรรณ พุกรัตน์
3 64003367008 นางสาวนุชวรา อินสุข
4 64003367009 นางสาวสุภัทรา วงศ์ผาง
5 64003367010 นางสาวนฤมล ทองตะนุนาม
6 64003367022 นางสาวพรชนก วชิรกิจมงคล
7 64003367023 นายชินทัช บุญอินทร์
8 64003367024 นายมาวิน ศุภพรโอฬาร
9 64003367025 นายชัยธวัช บำรุงวัด

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 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:06 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400336702   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003367004 นายศตคุณ สุทธิธรรม
2 64003367005 นางสาวพรพรหม วรรณประเวศ
3 64003367011 นายปุณญพัฒน์ คลองมีคุณ
4 64003367012 นายจุลจักร มณเฑียรทอง
5 64003367013 นางสาวนิศารัตน์ ทิพย์อุทัย
6 64003367014 นางสาวอิสรีย์ สุดทอง
7 64003367019 นางสาวกัลยรัตน์ ทัดเทียม
8 64003367020 นางสาวสุธีมนต์ บุพพฤทธิ์
9 64003367021 นายศศิวัตน์ โกศลพัฒนากิจ
10 64003367026 นายณัฐพนธ์ อัศพิมพ์
11 64003367027 นางสาวเตชิดนี เหล่าเอี่ยม

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 9

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:06 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400366501   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003665004 นายปวรกิตติ์ ศักดิ์สกุลเกียรติ
2 64003665005 นางสาวณัฐนันท์ สุขสวัสดิ์
3 64003665008 นายภาณุพงศ์ ภู่พิมล
4 64003665009 นางสาวนพวัลย์ เนตรสาคร
5 64003665011 นายครรชิต เหลืองอ่อน
6 64003665012 นางสาวจิดาภา กำจร
7 64003665013 นางสาวกชกร อั๋นวงษ์
8 64003665014 นายศิริพล ใยสุ่น
9 64003665015 นายญาณวัฒน์ นิรันต์สุข

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 วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 11/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400366601   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003666001 นายสิริวัฒน์ นำ้เหนือ
2 64003666002 นางสาวภัทรภร เปรมปรี
3 64003666003 นายศรัณย์ ไทยเจริญ
4 64003666004 นางสาวน้ำทิพย์ กาญจนเกตุ
5 64003666006 นางสาวสวรรยา วิมาลา
6 64003666007 นายรัฐฆินทร์ สงคราม
7 64003666009 นางสาวจิดาภา ทรงเจริญวงษ์
8 64003666011 นางสาวชไมพร สายตา
9 64003666012 นางสาวอภิชญา หวังพิทักษ์
10 64003666013 นางสาวสุภาภรณ์ พรหมโชติ
11 64003666014 นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นเรือน
12 64003666015 นายพัชระ ผูกล้อม
13 64003666016 นางสาวอาทิตย์ตยา จำให้
14 64003666018 นายณัฐวัฒน์ ผาละ
15 64003666019 นางสาวนภิสา มหาอุตม์
16 64003666020 นายชลชาติ เหมตาล
17 64003666021 นางสาวอนุธิดา ไกยสินธุ์
18 64003666022 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญอุ้ม
19 64003666023 นางสาวพรพิชญา พันธุ์เพ็ง
20 64003666024 นางสาวพิชญจิรา ดาวชวน
21 64003666025 นายกันตภน ตงฉิน
22 64003666027 นางสาวภัทราภรณ์ เผือกแก้ว
23 64003666028 นางสาวทัตติยา ศรีเมือง
24 64003666029 นางสาวทิพวรรณ ทวีผล
25 64003666030 นางสาวฤทัยภัทร สังข์ถ่วง

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 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 12/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400366602   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003666031 นายจักรภัทร อินทรักษา
2 64003666032 นายกฤษณะ หงษ์สำโรง
3 64003666035 นางสาวกณิศ คุ้มวงศ์ดี
4 64003666037 นางสาวพรนภัส โพธิ์ดี
5 64003666038 นางสาวชไมภรณ์ แสงสุวรรณ
6 64003666039 นางสาวพรพิมล มูลเชื้อ
7 64003666040 นางสาวประภาศิริ สืบแก้วอุทัย
8 64003666042 นายนายกฤตรี อิ่มกมลไมตรี
9 64003666044 นางสาวอัจฉราภรณ์ ละมุดทอง
10 64003666045 นางสาวปาริชาติ บุญน้อย
11 64003666048 นางสาวจิราภรณ์ เผ่าเงินงาม
12 64003666049 นางสาวกชกร ปิ่นสุวรรณ
13 64003666052 นางสาวกชกร ทองแก้ว
14 64003666055 นายรัชกฤช อุไรพันธ์ุ
15 64003666057 นางสาวนัชชา ตันเจริญ
16 64003666058 นายกฤตเพชร ใจเอื้อ
17 64003666059 นางสาวแพรวา จันทร์เกษร
18 64003666060 นายอัครชัย บัวลิน
19 64003666061 นางสาวปรินดา ขันธ์แก้ว
20 64003666062 นางสาวชลิดา ธนาพลกุลโชติ
21 64003666063 นางสาวสุกัญญา ลายทอง
22 64003666064 นายออมสิน การรัตน์
23 64003666065 นายชินนาลักษณ์ พรหมศรณ์
24 64003666066 นางสาวพัชราภรณ์ ภูผาดแร่
25 64003666067 นางสาวอภิสรา แก้ววงบน
26 64003666068 นางสาวอาภัสรา เกลาเกลี้ยง
27 64003666069 นางสาวทิพาวรรณ เสวีวัลลภ
28 64003666070 นางสาวอารยา เขินอำนวย
29 64003666071 นายวิสิฐ นุศิริหาญ
30 64003666072 นางสาวของขวัญ จันทศร

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 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:06 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 13/13


