
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300320101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003201001 นางสาวจุฑามาศ สมบุรุษ
2 63003201002 นางสาวเกศสุดา ประเสริฐ
3 63003201003 นางสาวสุชาดา ปั้นประเสริฐ

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 10 เมษายน 2563 เวลา 11:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300321201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003212002 นางสาวศิณีนาต กลสรร
2 63003212003 นางสาวณัฐสุดา พุทสีเสน
3 63003212005 นางสาวอารีรัตน์ จันทะศรี
4 63003212006 นายพีรพัฒน์ คชสิทธิ์
5 63003212007 นางสาวสายชล นพวงศ์
6 63003212009 นางสาวปนัดดา จ๋ายเจริญ
7 63003212010 นางสาวรจนา ตะระการ
8 63003212011 นางสาวบุญสิตา นพตากูล
9 63003212015 นางสาววิภาดา นาคสวัสดิ์
10 63003212016 นางสาวภัณฑิรา สุขสวัสดิ์
11 63003212018 นางสาวนฤทัย สุดแสง
12 63003212019 นางสาววรลักษณ์ สีลาแสง
13 63003212022 นางสาวอุไรลักษ์ คำบาล
14 63003212023 นางสาวฐิติมา วันดี
15 63003212046 นางสาวดารารัตน์ ต่อแต้ม
16 63003212047 นางสาวศศิธร โปกุล
17 63003212048 นายวงศพัทธ์ แซ่จึง
18 63003212049 นางสาวพัณนิดา โอสถานนท์
19 63003212050 นางสาวเกดวดี มีสัตย์
20 63003212051 นางสาวจรรยาภรณ์ วงค์ละคร
21 63003212052 นางสาวณัฐธิดา พิมพ์สำฤทธิ์
22 63003212053 นางสาวสุนารัตน์ พวงภู่
23 63003212054 นางสาวดวงกมล ม่วงเจริญ
24 63003212055 นางสาวสุทธิพร สิทธิ์อิสระ
25 63003212056 นายนรพนธ์ หวานยิ้ม
26 63003212057 นางสาวกมลทิพย์ ทองฟัก
27 63003212058 นางสาวศศิชา ค้ำชู
28 63003212059 นางสาวธนาภรณ์ ภูมิลำเนา
29 63003212060 นางสาววริศรา โตอนันต์
30 63003212061 นางสาวอาภาภรณ์ ภูศรี
31 63003212062 นางสาวกรรณิการ์ ผาดจันทร์
32 63003212063 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีทอง

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 33

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 11:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300321202   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003212024 นางสาวนภัสสร ทองเจิม
2 63003212025 นางสาวฐานิดา สุนทรชัยกิจ
3 63003212026 นางสาววิรงรอง ศิลาสูงเนิน
4 63003212027 นายวิษณุชัย สีเขียว
5 63003212030 นางสาวธมลวรรณ นพยุท
6 63003212032 นางสาวศุภสุตา ศรีโท
7 63003212033 นางสาวมณิภา มั่งมี
8 63003212034 นางสาวศศิ กิมเต็ก
9 63003212035 นางสาวจินห์จุฑา อรุณรัตน์
10 63003212036 นางสาวทิพวรรณ พรมศรี
11 63003212037 นางสาวลลิษา คร้ามไพบูลย์
12 63003212038 นางสาวธิดารัตน์ พรหมมินทร์
13 63003212039 นางสาวพรนิภา จันทร์แดง
14 63003212040 นางสาวเกศสุคนธ์ ชุ่มศรีศิลป์
15 63003212042 นางสาวกัญญพัชร พวงภู่
16 63003212064 นางสาวสมหวัง พนัสเพ็ญเจริญ
17 63003212065 นางสาวเบญจมาศ นันกระโทก
18 63003212066 นางสาวจิรัฐกานต์ จิตหาญ
19 63003212067 นางสาวธวัลรัตน์ บัวจันทร์
20 63003212068 นางสาวสุภาพร ครองยุทธ
21 63003212069 นางสาวแก้วทับทิม เดชสนอง
22 63003212070 นางสาวพิมพกานต์ บิลสะเล็ม
23 63003212071 นางสาวกิริตา อาบัส
24 63003212072 นางสาวกฤษณา อายครรัมย์
25 63003212073 นางสาวณัชชากร นิตยสุข
26 63003212074 นางสาวนฤเนตร สุดแสง
27 63003212075 นางสาวสุนีรัตน์ แซ่เตียว
28 63003212076 นายชัชนันท์ ไพรหาญ
29 63003212077 นางสาวศิริวรรณ หอมหวาน
30 63003212078 นางสาวศิริรัตน์ จันทร์ศักดิ์
31 63003212079 นางสาวผกาวดี คะเชนเนียม
32 63003212080 นายกังวาล สุภะตะ
33 63003212081 นางสาวกมลชนก แสงสง่าศรี

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 วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 11:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300321701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003217001 นางสาวสโรชิณี กล้าหาญ
2 63003217002 นางสาวอรลักษณ์ นนท์กระเสม
3 63003217003 นางสาวเมทินี ธุระกิจ
4 63003217004 นางสาววนิดา เคนหวด
5 63003217005 นางสาวศศิประภา สิทธิสิริมงคล
6 63003217006 นางสาวฐิติมน เทพรังสิทธิ์

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 วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 11:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300321801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003218001 นางสาวชุติมา จุ้ยทิม
2 63003218003 นายพงศ์ภกานต์ ช่างเก็บ
3 63003218004 นางสาวนันทิดา คำกองแก้ว

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 วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 11:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300321901   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003219002 นางสาวหทัยชนก โพธิ์เจริญ
2 63003219003 นางสาวชลธิชา วังสาร
3 63003219004 นางสาวฐิติกาญจน์ ผสมทรัพย์

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 10 เมษายน 2563 เวลา 11:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300324401   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003244001 นายยุทธศักดิ์ วงศ์วาณิชวิริยะ
2 63003244002 นายรัตนรัตน์ ทองประยูร
3 63003244003 นางสาวสุภาวดี ภู่ฉํตร
4 63003244005 นางสาวฑิตยา มุทุจิตต์
5 63003244006 นางสาวอรณิช โพธิ์ประจักษ์
6 63003244007 นางสาวเฟื่องรัตดา เดชทัศ
7 63003244011 นายจิรวัฒน์ จันทร์เจริญ
8 63003244012 นางสาวไอริณ เขตมัจฉา
9 63003244013 นางสาวณัฐธลักษณ์ ศรีเจริญ
10 63003244014 นายจิรเมธ สว่างตา
11 63003244015 นายสุวพิชญ์ น้อยสุวรรณ

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 10 เมษายน 2563 เวลา 11:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 7/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300325201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003252001 นางสาวพนิดา ฤกษ์สวัสดิ์
2 63003252002 นางสาวตรีนุช รังคะวิภา

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 22

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 11:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 8/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300325701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003257006 นางสาวพรพิมล ทองคำ
2 63003257007 นางสาวฐิตติยา โยธะพันธ์
3 63003257008 นายจิตติพัฒน์ แก้วอุดทา
4 63003257009 นางสาวประภัศรา ลอยกระโทก
5 63003257010 นางสาววิไลพร พงอุทา
6 63003257011 นางสาวศศิกานต์ ตุงใย
7 63003257012 นางสาววิลาสินี สิงห์แสน
8 63003257013 นางสาวอัจฉรา สืบวงศ์
9 63003257014 นางสาวสวภัทร วิรุฬห์พุทธวงศ์
10 63003257015 นางสาวนันทกานต์ ชุ่มเย็น
11 63003257016 นางสาวรสริน กลิ่นสุคนธ์
12 63003257017 นางสาวศิริยากร ภูมิสนิท
13 63003257019 นางสาววรกานต์ เสาวรส
14 63003257020 นางสาววิภาวดี นพโสภณ
15 63003257022 นางสาววาสนา เปรมวินัย
16 63003257023 นางสาวธนพร พุ่มเจริญ
17 63003257024 นางสาวเพชรรัตน์ เปลื้องเจริญ
18 63003257025 นางสาววนิดา บุญธรรม
19 63003257026 นางสาวเมทินี สะนีเฮง
20 63003257027 นางสาววิกาญดา โมรา
21 63003257028 นางสาวณัฐสุดา ธนะวัฑฒโก
22 63003257029 นายกฤษฎา ดวงใจ

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 10 เมษายน 2563 เวลา 11:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 9/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300325702   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 9

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 11:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 10/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300325901   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003259002 นางสาวธัญชนก เจียงลา
2 63003259003 นางสาวณัฐวศา เพ็งโคตร
3 63003259004 นายพจนพล ยิ้มแย้ม
4 63003259005 นางสาวอมรรัตน์ แสนคำพา
5 63003259006 นางสาวธนัชชา หาญเสมอ
6 63003259007 นางสาวพรประไพ แน่นหนา
7 63003259008 นางสาวธิดารัตน์ ก้านเหลือง
8 63003259009 นางสาวมิลดา สมคิด
9 63003259010 นางสาวธันยาภรณ์ กุลวานิช

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 วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 11:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 11/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300326301   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003263001 นายกิจติชัย หมั่นดี
2 63003263002 นายเพ็ญเพ็ชร ศิริเพ็ชร์
3 63003263003 นายสิทธิศักดิ์ อำพันเสน
4 63003263004 นายสุรเชษฐ์ เหลืองอ่อน
5 63003263006 นายกิตติกร ฤทธิเนียม
6 63003263007 นายมนตรี ลันดา

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 วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 11:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 12/13



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300328701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003287001 นายณัฏฐพล จันทร์ต๊ะอิน
2 63003287002 นายจักรพงษ์ ใบทอง
3 63003287004 นายพศวัต สุทธิศรี
4 63003287005 นายธีรศักดิ์ แก้ววงษ์
5 63003287006 นางสาววริศรา ศรีคำยงค์
6 63003287007 นางสาวปพรภัทร พานลิ่ม

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 วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 11:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 13/13


