
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400334101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ   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 วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:19 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400334102   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ   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 3

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:19 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400338101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003381001 นางสาวธัญลักษณ์ เจริญคง
2 64003381002 นางสาวศุภาพิชญ์ ดาศิริ
3 64003381003 นางสาวทัศนีย์ พลเภา

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 10

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:19 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400340501   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003405001 นางสาววรัญญา ยันตะสี
2 64003405002 นางสาวพัณณิตา ขุนเภา
3 64003405003 นางสาวทิพย์นันทิมา ผลิกาธิการ
4 64003405004 นางสาวทัดทอง นิ่มนวล
5 64003405005 นางสาวสุชาดา แก้วคำ
6 64003405006 นางสาวดวงฤทัย คณะแพง
7 64003405007 นางสาวพัชรภรณ์ พีกรรณ์
8 64003405008 นางสาวมาริษา บุญเป็ง
9 64003405009 นายรัตนพล สรวมศิริ
10 64003405010 นางสาวกรรณิการ์ ทองงาม

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 วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:19 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400340502   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   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 24

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:19 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400349001   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003490001 นางสาวนภสร การะเกตุ
2 64003490002 นางสาวจิราพร มีสันเทียะ
3 64003490003 นางสาวพรรณพักษา ศิระสรวงศุกล
4 64003490004 นางสาวเนื้อทอง เครือหงษ์
5 64003490005 นายวัชรพงษ์ สมสา
6 64003490006 นางสาววชิราภรณ์ เพียรนภา
7 64003490007 นางสาววรรณพร เกิดแก้ว
8 64003490008 นางสาวพัทธวรรณ ศรีทรสุทธิ์
9 64003490009 นายสุเมธ สนิทพล
10 64003490010 นางสาวอรัญญา จันทะดา
11 64003490011 นางสาวอโณทัย เหมือนศรี
12 64003490012 นางสาวจิตติมา ลิ้มกิจศิริ
13 64003490013 นางสาวชลธิชา สื่่อเจริญ
14 64003490014 นางสาวอินทิรา กาญบุตร
15 64003490015 นางสาวปนัดดา ประทวน
16 64003490016 นางสาวรัศมี สุภาพันธ์
17 64003490017 นางสาวณิชกานต์ ทุ่งสินธุ์
18 64003490018 นางสาวอุทุมพร เคนพันธ์
19 64003490019 นางสาวแก้ววิกาญจน์ ชิดตะขบ
20 64003490020 นางสาวจิรภัทร นันตา
21 64003490021 นางสาวณัฐวรรณ ขาวยั่งยืน
22 64003490022 นางสาวณัฐนันทน์ ขำน้อย
23 64003490023 นางสาวณัชชา กฤตศุภฤษ์
24 64003490024 นางสาวพรรณวษา ยุทธหาร

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 วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:19 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400349002   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   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 วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:19 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 7/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400349101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ   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 วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:19 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 8/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400349102   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ   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 4

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:19 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 9/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400349201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003492001 นางสาวปาจรีย์ อภิชัยธนวัฒน์
2 64003492002 นางสาววุฒิพร โคมเดือน
3 64003492003 นางสาวเจนจิรา ทองสุข
4 64003492004 นางสาวจิตติญา บุญมี

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 1

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:19 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 10/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400349202   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003492005 นางสาวณัชชา จำปาเทศ

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 วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:19 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 11/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400349301   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003493001 นางสาวฟ้าพราว ประสพสุข
2 64003493002 นางสาวจันทภา เจริญยิ่ง
3 64003493003 นางสาววรรณวิษา คูณค้ำ
4 64003493004 นายอัษฎายุทธ จุลไชย
5 64003493005 นายชลพรรษา ดีไทร
6 64003493006 นางสาวธนกร สำเภาทอง
7 64003493007 นางสาวนภัสวรรณ ขุนเภา
8 64003493008 นางสาวเบญจมาภรณ์ แจ้งเจริญ
9 64003493009 นายอรรถพร ทนเถื่อน

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 วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:19 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 12/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400349302   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003493010 นางสาวศุภธิดา ตาเรือนสอน
2 64003493011 นางสาวสุขมาล แจ่มใส
3 64003493012 นางสาวภาวิณี วงค์ตาพรม
4 64003493013 นางสาวรวิพร ท้าวเดช
5 64003493014 นางสาวจารุวัล ศรศักดา
6 64003493015 นางสาวพัชรี ไพเราะ
7 64003493016 นางสาวสุภาภรณ์ ยรรยง
8 64003493017 นางสาววีรนุช อ่อนเชื้อ
9 64003493018 นางสาวนันท์นภัส สิมมา

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 วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:19 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 13/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400349801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003498001 นางสาวปาลิตา อิ่มอ่ำ
2 64003498002 นายเจษฎาภรณ์ อักษรกลาง
3 64003498003 นางสาวโศจิรัตน์ วันแก้ว
4 64003498004 นายพิพัฒน์ศักดิ์ หมอกเจริญ
5 64003498005 นายชัชวาลย์ ด่านเจ้าแดง
6 64003498006 นายนรากร บุญท้วม
7 64003498007 นางสาวสิรินภา มูฮำหมัดอารีย์
8 64003498010 นายธนพัฒน์ บุญจันทร์
9 64003498011 นายพัทรพงษ์ ยิ่งรุ่งโรจน์
10 64003498013 นางสาวปณิตา ซอฮาซัน
11 64003498014 นายธนภัทร นุชทองม่วง
12 64003498015 นางสาวศิริกัลยา กล่อมเกลี้ยง
13 64003498016 นายธนวัฒน์ ซุ่นโลกประเสริฐ

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 3

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:19 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 14/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400349802   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003498008 นายการัณยภาส ทิพสุวรรณ์
2 64003498009 นายกฤตภาส ทิพสุวรรณ์
3 64003498012 นางสาวนิศาชล แสงศรี

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 3

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:19 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 15/15


