
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400320101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003201001 นายชญานนท์ จรูญประโคน
2 64003201004 นายมณฑล ใจกว้าง
3 64003201005 นางสาวอรวรรณ ใหม่ก๋งลาย
4 64003201006 นางสาวหนึ่งฤทัย อยู่มา
5 64003201008 นายนายสรวิศ ศรีโกศักดิ์
6 64003201009 นายมณฑลเทพ พุ่มมรดก
7 64003201013 นางสาวเจนนี่ อิเวอร์เซ่น
8 64003201014 นางสาวสุทธิดา ไกรสุข
9 64003201015 นางสาวศศินันท์ พัจนา
10 64003201016 นายอรุณรัตน์ หล้าน้อย
11 64003201017 นางสาวศิริกัลยา กล่อมเกลี้ยง
12 64003201018 นางสาวสมฤทัย อดใจ

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 47

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:22 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400321201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003212002 นางสาวพิมพกานต์ สาครสุคนธ์
2 64003212005 นางสาวพลอยชมพู ไวนุแก้ว
3 64003212007 นางสาวจิตติมา เกตุจรุง
4 64003212008 นายปัญญกร จิตรปราณี
5 64003212011 นางสาวพรเพชร แก้วฮ่องคำ
6 64003212012 นางสาวน้ำทิพย์ บุบผางาม
7 64003212013 นางสาวดวงพร มีน้อย
8 64003212017 นางสาวรัตชฎาพร นวลสำเนียง
9 64003212018 นางสาวกัลญาณี จันทร์เที่ยง
10 64003212019 นางสาวสุทธิดา พันธ์โยศรี
11 64003212022 นางสาวณัฐชา หอมหวล
12 64003212023 นางสาวสุพัตรา ยิ่งยวด
13 64003212024 นางสาวศิริวิภา ประจิตร
14 64003212027 นางสาวรุ่งทิวา นามท้าว
15 64003212028 นางสาววรรณพร พูลสวัสดิ์
16 64003212029 นางสาวรุ่งนภา เพ็งพั่ว
17 64003212030 นายปุญญพัฒน์ คลองคต
18 64003212031 นางสาวสายฝน พนาสนธิ์
19 64003212032 นางสาวพรธิตา เอี่ยมศิริ
20 64003212033 นางสาวนันทัชพร แก้วมณี
21 64003212034 นางสาววชิราภรณ์   เวชพะพาเวชพะพา
22 64003212035 นางสาวธนัชพร สุขกระจ่าง
23 64003212036 นางสาวสุทธิลักษณ์ ดวงสีทา
24 64003212037 นางสาวจีรนันท์ มากมาย
25 64003212079 นางสาวชญาดา ฉิมพาลี
26 64003212080 นางสาวจรัญพร ใหม่ก๋งลาย
27 64003212081 นางสาวกัลนารัตน์ มิ่งศิริ
28 64003212082 นายกษมา กำปั่นนาค
29 64003212083 นางสาวเจนจิรา เพ็งบุบผา
30 64003212084 นางสาวสโรชา สาช่อฟ้า
31 64003212085 นางสาวนิสา มีใส
32 64003212086 นางสาวพัสตราภรณ์ สังข์ทิพย์สังข์ทิพย์
33 64003212087 นางสาวศศิธร เทียมสงวน
34 64003212088 นางสาวอาภัสรา ขลากระโทก

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 47

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:22 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400321201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 64003212089 นางสาวโชษิตา หารา
36 64003212090 นางสาวปัทมา พรมมา
37 64003212091 นายนพพล อาศาวิเศษ
38 64003212092 นางสาวอันชะรี สีลารักษ์
39 64003212093 นางสาววิชิตา แสงใส
40 64003212094 นางสาวนาเดีย วรรทวงค์
41 64003212095 นางสาวจารุวรรณ อินทร์สุข
42 64003212096 นางสาวตะวัน ผ่านจังหาร
43 64003212097 นางสาวณัชชา ชุ่มบัว
44 64003212098 นางสาวพรทิพย์ โหมดเทศ
45 64003212099 นางสาวสุดารัตน์ มะตัง
46 64003212100 นางสาวสโรชา โกสินทร์
47 64003212101 นางสาวรัตนาวดี อินเต้

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 47

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:22 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400321202   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003212040 นายไกรวิชญ์ เหลียวอินทร์
2 64003212041 นายนรัตชัย นพวงศ์
3 64003212043 นางสาวนงนภัส โคตะพงษ์
4 64003212044 นางสาวพัชรีพร ชมถูจันทร์
5 64003212046 นางสาวทัศนีย์ ไชยสา
6 64003212047 นางสาวรัศมี วิวาสุข
7 64003212049 นางสาวพัชรพร มูลสาร
8 64003212050 นางสาวฟ้าใส หอมรัตน์
9 64003212051 นายธนพล สมสีนวน
10 64003212059 นางสาวณัฐนิช มุ่งสุขใจ
11 64003212060 นางสาวจุฑามาศ วิวัฒน์วานิช
12 64003212062 นางสาวศิริญญา แก้วคำ
13 64003212064 นางสาวภัทรวดี แสงแพง
14 64003212065 นางสาวนารี ดรุณพราหมณ์
15 64003212066 นางสาวอาทิมา เนียมอินทร์
16 64003212068 นายอธิศ ชุมชัย
17 64003212069 นางสาววริชา เต่าสา
18 64003212070 นางสาวจินดารัตน์ ตาลคำตาลคำ
19 64003212072 นางสาวปิยะฤดี เปี่ยมกล้าหาญ
20 64003212073 นางสาววรานิษฐ์ ธนาวัฒน์กิติชัย
21 64003212074 นางสาวสุนิสา พรหมจันทร์
22 64003212075 นางสาวชวิศา โชคไพศาลนุกูล
23 64003212076 นางสาวสโรชา สาช่อฟ้า
24 64003212078 นางสาวสรภัส มานะสะสม
25 64003212102 นางสาวนพนันท์ โพธิ์ศรี
26 64003212103 นางสาวธัญญาเรศ แซ่ตั้ง
27 64003212104 นางสาวทิพอาภรณ์ สวัสดีที่อยู่สุข
28 64003212105 นางสาวอชิรญา โชติพรมราช
29 64003212106 นางสาวเกวลี คณะหมวด
30 64003212107 นางสาวอรพรรณ สุมิ่งสาลี
31 64003212108 นางสาวนัดดา นพศิริ
32 64003212109 นางสาวปิยรักษ์ แก้วจินดา
33 64003212110 นายชาคริต กอเซ็ม
34 64003212111 นางสาวชนากานต์ ตั๋นปั๋น

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 47

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:22 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400321202   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 64003212112 นางสาวอาทิตยา แสงตราสิทธิ์
36 64003212113 นางสาวจิตรลัดดา จันเกตุ
37 64003212114 นางสาวทิตยา อภิญ
38 64003212115 นางสาวกานติมา แก้ววันทา
39 64003212116 นายนพรัตน์ ทูคำมี
40 64003212117 นางสาวภาณีรัตน์ บำรุงสุนทร
41 64003212118 นางสาวศศิธร เพ็ชรสิน
42 64003212119 นายพีรณัฐ ภู่สกุล
43 64003212120 นางสาวจุฑามาศ ชัยพิริยะ
44 64003212121 นางสาวศศิธร บัวชูก้าน
45 64003212122 นางสาวภัทรพร บุตรคร้อ
46 64003212123 นางสาวสุธิตา พายไธสง
47 64003212124 นางสาวสุภาวินีย์ หอมดี

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 5

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:22 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400321701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003217004 นางสาวพิมพกานต์ บุญพานิช
2 64003217005 นายนเรนธร แซ่ชื้อ
3 64003217006 นายสรวิชญ์ ขันหลวง
4 64003217007 นายสันติภาพ ดีลาดรัมย์
5 64003217008 นายภาณุพงศ์ ทับทิมทอง

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 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:22 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400321801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003218001 นางสาวพิทยารัตน์ สุขศรีวงษ์มั่น
2 64003218002 นางสาวสุภาพร ผาทอง
3 64003218004 นางสาวมณีมณฑ์ จิตวาลี
4 64003218005 นางสาวปณิดา ประยุทธเต

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 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:22 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 7/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400321901   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003219001 นายอิทธิพล บุญแก้ว

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 วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:22 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 8/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400324401   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003244002 นางสาวอรอร ภูครองตา
2 64003244003 นางสาวดวงกมล นิพัทธกุศลศิล
3 64003244004 นางสาวนภาพร เทียนทอง
4 64003244010 นางสาวเขมิกา สุวรรณไสว
5 64003244011 นางสาวจาริญา รักษาวงษ์
6 64003244012 นายศตปัณณ์ ถิระผะลิกะ
7 64003244015 นางสาวปรารถนา สุขสวัสดิ์
8 64003244016 นางสาวจารุวรรณ จันทร์หอม
9 64003244017 นางสาวชนิตรา สำนักวิชา
10 64003244018 นางสาวกันตพร ฉิมพลี
11 64003244019 นางสาวปรมาภรณ์ พิมลภาพ
12 64003244020 นางสาวณัฐกมล นึกสม
13 64003244021 นางสาวแพรว ราชวงศ์
14 64003244022 นางสาวปาริตา เต่ารั้ง

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 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:22 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 9/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400325201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003252002 นายวรรณกร เทพี
2 64003252003 นางสาวกชกร เพ็ชรคง
3 64003252004 นายมานิตย์ เจรืญลาภ

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 8

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:22 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 10/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400325701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003257001 นางสาวอนันท์ญา เผือกผ่อง
2 64003257006 นางสาวพรธิดา แววมะบุตร
3 64003257007 นางสาวจรัญพร ปัจจยา
4 64003257008 นางสาววรัญญา คำเเดงใส
5 64003257009 นายทนงศักดิ์ พลคง
6 64003257010 นางสาวพีรณัฐ หล่ำสวัสดิ์
7 64003257011 นายสุทธิเบศร์ ขำตุ้ม
8 64003257012 นางสาวกาญจนา คำเคน

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 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:22 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 11/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400325702   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   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 6

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:22 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 12/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400325901   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003259004 นางสาวศินรินทร์ สิคะชาติ
2 64003259006 นางสาวศศิพิมพ์ ศิริเกษ
3 64003259007 นางสาวดรุษกร โหรี
4 64003259008 นายธนกร ภักดีบุรี
5 64003259009 นางสาวธันยพร รุ่งแสง
6 64003259010 นายอภิวัฒน์ สมปัก

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 6

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:22 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 13/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400326301   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003263003 นายณัฐชวโรจน์ จันทะบัณฑิต
2 64003263006 นางสาวณัฐพร กลั่นดอกไม้
3 64003263007 นายศักดิ์ระพี ประหูศรี
4 64003263008 นายวัฒนพล พวงพยอม
5 64003263009 นายพงศกร สาธิตวงศ์เจริญ
6 64003263010 นางสาวสุษดา ศรีฤทธิ์

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 8

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:22 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 14/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400328701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003287002 นางสาวกุลพัทธ์ เชื้อชาติ
2 64003287004 นายทรรศนพล ทองจันทรา
3 64003287006 นายวรชิต เจียมเจิม
4 64003287007 นายกิตติพัฒน์ เพ็ชร์เรือง
5 64003287008 นายอนุชา สืบสวัสดิ์
6 64003287009 นายอัมรินทร์ สาระวงศ์
7 64003287010 นายปกรณ์ ยินดี
8 64003287011 นางสาวชลภัท เดวิเลาะ

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 8

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:22 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 15/15


