
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300334101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003341001 นางสาวกนกพร ศรีชะตา
2 63003341002 นางสาวอัจฉรา พิศเพ็ง
3 63003341006 นางสาวอัชริญาภรณ์ บังนิไกร
4 63003341007 นายอาชัญ ชุบทะศรี
5 63003341008 นายสิทธิภูมิ ปลื้มใจ
6 63003341009 นางสาวกัญญาณัฐ ชมสมใจ
7 63003341010 นางสาวกาญจนา ตั้งกิตติมศักดิ์
8 63003341014 นางสาวณัฐธิดา รื่นสดใส
9 63003341028 นายชวนากร อิสรียบุตร
10 63003341030 นายพงศ์นภัส ทองคำ
11 63003341031 นางสาวศศิวิมล ตันเจริญ
12 63003341032 นางสาวรุ่งน้ำเพชร เศวตวงศ์
13 63003341033 นายสราวุฒิ สังฆมณี
14 63003341034 นางสาวสุชัญญา ตันติกุล
15 63003341038 นายณฐพฤฒ นิลแสง
16 63003341039 นายออมทรัพย์ บุตตะ
17 63003341040 นางสาววารุณี อยู่สุข
18 63003341041 นางสาววรรณรดา เจริญสุข
19 63003341042 นายวทัญญู ศรีทองขำ

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 18

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:15 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300334102   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003341015 นางสาวพัดชฎาภร ไผ่ป้อง
2 63003341016 นายวิศรุต พุกกิริยา
3 63003341017 นายศุภกิตต์ เจริญด้วยศิริ
4 63003341018 นายพงศกร ขันหมากทอง
5 63003341020 นายปิยวัฒน์ แตงเพ็ชร
6 63003341021 นางสาวชนาภา ไพรเถื่อน
7 63003341022 นางสาวริษฏา ขุนสกล
8 63003341023 นางสาวคีตภัทร เที่ยงตรง
9 63003341024 นางสาวรพีพรรณ โอ่วเจริญ
10 63003341025 นายพัชรวิทย์ เฉยเจริญ
11 63003341026 นางสาวนันท์นภัส ธีรานุวัตน์
12 63003341035 นางสาวกานต์ธิดา ถอยกระโทก
13 63003341043 นายชัยณรงค์ กรกุมสิน
14 63003341044 นางสาวกัญญาวีร์ โคตรมูล
15 63003341045 นางสาวกชกร พุ่มเรือง
16 63003341046 นายอนุรักษ์ ยุ่นประยงค์
17 63003341047 นายพีรพัฒน์ ในหว่าง
18 63003341048 นางสาวปิยะธิดา ปุยฝ้าย

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 36

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:15 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300338101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003381002 นางสาวปรินดา พัดเย็นชื่น
2 63003381003 นางสาวนวพร เถาพิลาศ
3 63003381004 นางสาวชนัญพร เหยิบไธสง
4 63003381005 นางสาวเกวาลี ทามแก้ว
5 63003381006 นางสาวเกวลิน ทามแก้ว
6 63003381007 นางสาวพิมพิกา เครือทอง
7 63003381008 นางสาวโชติกา ยาศรี
8 63003381011 นางสาวจารุมน เป็นรัมย์
9 63003381012 นางสาวจิรารัตน์ พุฒพิลา
10 63003381014 นางสาวณัฐธยาน์ สมนึก
11 63003381015 นางสาวจริยา ซื่อตรง
12 63003381016 นางสาวเมวดี ศรีคูณ
13 63003381017 นางสาวธัญญาภรณ์ วระสิณา
14 63003381018 นางสาวจิดาภา ท่าแยก
15 63003381019 นางสาวฐิติพร มังคลสุข
16 63003381020 นางสาวจันทภา สะอาดแก้ว
17 63003381022 นางสาวกานต์ทิตา เทศกรณ์
18 63003381025 นางสาวณิชากร ไพบูลย์ธัญญาพร
19 63003381026 นางสาวกัญจนพร อึ้งเส็ง
20 63003381027 นางสาวจิราวรรณ ปัญญามาตย์
21 63003381031 นางสาววรรณวิษา เงินมาบุญช่วย
22 63003381033 นางสาวนริศรา ศรีโยธา
23 63003381035 นางสาวกรรณธิมา บัวทอง
24 63003381036 นายวีรชิต จิตร์ภิรมณ์
25 63003381037 นางสาวรัชฎาพร สมัครสมานสมัครสมาน
26 63003381038 นางสาววัลวิสา แก้วประเสริฐ
27 63003381039 นางสาวณัฐรดา สุขโขใจดำรง
28 63003381040 นางสาวอาทิตยา สุวัตถี
29 63003381041 นางสาวสัญญารัก ผาจันทร์
30 63003381044 นางสาวณิชา แสนใหม่
31 63003381046 นางสาวณัฏฐณิชา ศิริสมบัติ
32 63003381047 นางสาวอนันตพร ทองโพธิ์
33 63003381048 นางสาวกนกวรรณ สาบุญ
34 63003381049 นางสาวนันท์นภัส กิรัมย์

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 36

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:15 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300338101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 63003381050 นางสาวนันทวัน ชุมนุมพร
36 63003381051 นางสาวพัทธนันท์ สกุลเจริญดี

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 29

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:15 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300340501   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003405001 นางสาวพิมพิดา แสงมณี
2 63003405002 นางสาวศุภัชญา ล้อซ้ง
3 63003405004 นางสาวพิยดา ศรีพิพัฒน์
4 63003405005 นางสาวรุจิรา ปิยาจารประเสริฐ
5 63003405006 นางสาวพัชรีภรณ์ สนิทใจรัก
6 63003405007 นางสาวธัญชนก วาริชา
7 63003405008 นางสาวสุภารัตน์ ลบแท่น
8 63003405009 นายนัฐกุล ผ่องสอาด
9 63003405010 นายจักรพรรณ เหยือกเงิน
10 63003405011 นางสาวสุพรรษา อินทร์แก้วศรี
11 63003405012 นางสาวมัดหมี่ ภู่ทอง
12 63003405013 นายณภัทร วัฒนะเวชศักดิ์
13 63003405016 นายทินภัทร เหลาไชย
14 63003405017 นายศุภากร รัตนสมบัติ
15 63003405018 นางสาวกาญดา จิตต์มหิมา
16 63003405019 นางสาวกรกมล ดอกไม้
17 63003405022 นางสาวชญานี จรุงพัฒนานนท์
18 63003405039 นางสาวพัชรี อนีฆาศรีนนท์
19 63003405040 นางสาวเกตุกนก รุณเกตุ
20 63003405041 นายชัชภณ อุดมกิจโกศล
21 63003405042 นางสาวกรรณาภรณ์ แดดภู่
22 63003405043 นายธีรดนย์ ทองพูล
23 63003405044 นายโชคอนันต์ ยังสุขศรี
24 63003405059 นางสาวนรินทร์ธร ตันไล้
25 63003405060 นางสาวสิทธิพร แตงสมบูรณ์
26 63003405061 นางสาวปัทมา ศรไพบูลย์
27 63003405062 นายจตุพร ไทยภักดี
28 63003405064 นางสาวณัฐนิช หอมวงษ์
29 63003405065 นายกิติพัฒน์ ชูทับทิม

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 28

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:15 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300340502   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003405020 นางสาววรรณธนา เงินดี
2 63003405023 นางสาวกนกพร สุดใจ
3 63003405024 นางสาวกัลยาณี มีชัย
4 63003405025 นางสาวนวพร คุ้มแก้ว
5 63003405026 นางสาวจิรัชยา ภูมิสวัสดิ์
6 63003405027 นางสาวสุดารัตน์ ดวงใจรักเกษม
7 63003405028 นางสาวสุรีนิย์ภา บุญคำ
8 63003405029 นางสาวไปรดา อยู่เอี่ยม
9 63003405032 นางสาวทัตพิชา พิมภา
10 63003405034 นายธนภัทร ดิษฐาพร
11 63003405035 นางสาวกฤติยา สมวงษา
12 63003405037 นายศักดิ์นิพนธ์ สัจธรรม
13 63003405038 นางสาวกนกวรรณ ใหม่เจริญ
14 63003405047 นายจีระธร ฉวีวงษ์
15 63003405050 นายนิติพน วิกล
16 63003405051 นายจิรวัฒน์ ทองคำ
17 63003405055 นางสาวอาภัสรา ยูโคตร
18 63003405056 นางสาวอรทยา บทมูล
19 63003405058 นายจิรชัย บุญหนุน
20 63003405067 นางสาวจีระนันท์ เมธีวรวัฒน์
21 63003405068 นายเชิดชัย สรรณพงษ์
22 63003405069 นางสาวพัณณิตา ลำเจียกเทศ
23 63003405070 นางสาวจิราวรรณ ทับทิม
24 63003405071 นางสาวเมธาพร เสวย
25 63003405072 นางสาวแพรวพรรณรายอยู่คง
26 63003405073 นางสาวนภัสชา ถมปัด
27 63003405074 นางสาวศศิกานต์ จุฬา
28 63003405077 นางสาวจุฑาภรณ์ โสธรเจริญสินธุ์

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 วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:15 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300340503   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003405046 นายฐิตินันท์ วงศ์ไกร
2 63003405052 นางสาวกัลญาณี ผลเจริญ
3 63003405053 นางสาวสิริยากร ปินานัง
4 63003405054 นางสาวระพีพัฒน์ เตรียมตั้ง
5 63003405063 นางสาวทิพย์ชนก พูลทวี
6 63003405066 นายปัณณวัฒน์ บุญประเสริฐ
7 63003405075 นางสาวมณีรัตน์ หนวดหอม
8 63003405076 นางสาวจุฑามาศ ฐิติพงศ์ภิญโญ

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 วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:15 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 7/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300349001   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003490001 นางสาวณิชา กระฉอดนอก
2 63003490002 นางสาวปิยะพร จำปานวน
3 63003490003 นางสาวชลธิชา ดัตถุยาวัตร
4 63003490007 นางสาวเพชรดา พุงไธสง
5 63003490009 นางสาววิภาดา พ่วงรอด
6 63003490011 นางสาวพิมพ์อัปสร เพ็ชรนารถ
7 63003490012 นางสาวอัยรดา จำปาน้อย
8 63003490026 นางสาวปทิตตา พลอยวิเศษ
9 63003490028 นางสาวชนาพร ทองดี
10 63003490031 นางสาวปิยาภรณ์ บุญรัตน์
11 63003490038 นางสาวรสิตา เครือแก้ว
12 63003490039 นางสาววริศรา คำบุบผา
13 63003490040 นางสาววรรณนภา เช่นขาว
14 63003490041 นางสาวพัชรภรณ์ นันท์ธนกุล

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 วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:15 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 8/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300349002   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003490013 นางสาววริศรา บุญประเสริฐ
2 63003490014 นางสาวจิราภา เรืองทอง
3 63003490015 นางสาวสุณิษา กองศรี
4 63003490016 นางสาวธิดารัตน์ พูลเพิ่ม
5 63003490017 นางสาวณัฐฐาพร ดอกพิกุล
6 63003490018 นางสาวกรรนิกา โคษา
7 63003490019 นางสาวปาริฉัตร พรมพงค์
8 63003490020 นายธิติวุฒิ นุชนารถ
9 63003490021 นางสาวชิดชนก ศรวิชัย
10 63003490023 นางสาวธีรกานต์ สำรวย
11 63003490034 นางสาวมณฑิตา ภู่สวัสดิ์
12 63003490042 นางสาวพรชนก พิมมี
13 63003490043 นางสาวโสภา แซ่ซิ
14 63003490044 นางสาวชลธิดา ทองคำ

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 วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:15 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 9/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300349101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003491001 นายวัชระกรณ์ นครกัณฑ์
2 63003491002 นางสาวพรนภา ป่าขมิ้น
3 63003491003 นายชาญวุฒิ อุไรรางกูล
4 63003491005 นายศศิธากรณ์ ชำนาญศิลป์
5 63003491007 นางสาวนภาพร บุญสวน
6 63003491008 นางสาวโชติกา ยะวาวงษ์
7 63003491009 นางสาววรรณรดา รุ่งศิริ
8 63003491010 นางสาวเกศิณี แย้มประดิษฐ
9 63003491011 นายณภัทร ช่างแกะ
10 63003491012 นางสาวกชพร ใจชุ่ม
11 63003491013 นายนที วรสิทธิ์
12 63003491014 นายจิรายุ บุญชู
13 63003491032 นางสาววรรณวิมล สิงหาญ
14 63003491033 นายสหัสวรรษ อินเจริญ
15 63003491034 นางสาววิภาพร บัวทอง
16 63003491035 นายพีระภัทร สิทธิ
17 63003491036 นางสาวณัชฎาพร วงษ์ธานี
18 63003491045 นางสาวสุพัตรา ศรีแสงสว่าง
19 63003491046 นางสาวณัฐชา มากศิริ
20 63003491047 นายนนทชัย ไวฉลาด
21 63003491048 นายศิริพงษ์ นันทวิสิทธิ์
22 63003491049 นายสิวกร ขำเหม

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 21

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:15 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 10/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300349102   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003491016 นางสาวสภัสสรา แฉ่งเจริญ
2 63003491017 นางสาวอุษา เจริญผล
3 63003491019 นางสาวเจนจิรา แซ่ลิ้ม
4 63003491020 นางสาวกุลฑิชา อภิวังโสกุล
5 63003491021 นางสาวภัทรสุดา น้อมกลาง
6 63003491023 นางสาวพัชรี เพ็ชรัตน์
7 63003491024 นางสาวเกษพร พันธ์พานิช
8 63003491025 นายศักดิ์สยาม บาทอง
9 63003491027 นางสาวไพรินทร์ ภัสสร
10 63003491028 นางสาวชนัญญา ฮับซัน
11 63003491029 นางสาวสุดารัตน์ พันธุมจินดา
12 63003491030 นางสาวปัญญารัตน์ กงแก้ว
13 63003491038 นางสาวณภัทรศร นาคสุทธิ
14 63003491039 นางสาวกนกพร กลิ่นหอม
15 63003491040 นางสาวณัฐิชา อินทรทัพ
16 63003491041 นางสาวสุภัค อุดมพันธ์
17 63003491042 นางสาวปณิสรา เรืองสวัสดิ์
18 63003491044 นายอานันชัย โพธิ์ทอง
19 63003491050 นางสาวอภิญญา จันทนะ
20 63003491051 นางสาวสิริกร ขมสนิท
21 63003491052 นางสาวนส. สิตานันท์ ฉวีนิรมล

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 19

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:15 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 11/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300349201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003492001 นางสาวอติพร มีกุศล
2 63003492002 นางสาวแพรพลอย เนียมหอม
3 63003492003 นางสาวนพเกตุ อุบลราช
4 63003492007 นางสาวเอมมิกา กิจอาสา
5 63003492008 นางสาวนรินทร์ธร บุญมี
6 63003492009 นางสาวชนาภา สุวรรณเจริญ
7 63003492011 นายแก้วมรกต เยือน
8 63003492012 นางสาววิชญาดา วรรณสุข
9 63003492014 นางสาวภัทรนันท์ จิตรเสงี่ยม
10 63003492016 นางสาวธนัญญา มีอินถา
11 63003492017 นางสาวปวีณ์ธิดา หอยสังข์
12 63003492020 นายรตน สุพานิชรัตนา
13 63003492021 นางสาวชนิษฐา อำไพ
14 63003492022 นางสาวแสงรุ้ง จิแอ
15 63003492025 นายมิ่งมงมงคล แท่นนอก
16 63003492028 นางสาวนฎา พลเสนา
17 63003492029 นางสาวพรปวีณ์ แพนลา
18 63003492030 นายเพชรรัตน์ พูลเพิ่ม
19 63003492032 นางสาวธารา บุญแผน

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 7

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:15 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 12/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300349202   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003492005 นางสาวญาณันธร ปัดไธสง
2 63003492006 นางสาวชณิตา ตรีดิลก
3 63003492018 นางสาวจุฑามาศ โกมลวนิช
4 63003492023 นางสาวสุภัทรา เหมันตรา
5 63003492024 นางสาวน้ำทิพย์ สมรส
6 63003492027 นางสาวชลธิชา โตศิริ
7 63003492031 นางสาวพรพรหมชนก หนูเสริม

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 วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:15 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 13/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300349301   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003493002 นางสาวยุวสุคนธ์ คะชะสะ
2 63003493003 นายอรรถพล กุลชนิด
3 63003493006 นางสาวอโณมา ผาสุข
4 63003493007 นางสาวฐิติมา อาจหาญ
5 63003493008 นางสาวกันตินันท์ ดีประสิทธิ์ปัญญา
6 63003493015 นางสาววนิดา คำศรีพล
7 63003493016 นางสาวสุปรียา รู้ชอบ
8 63003493018 นางสาววิภาวดี ตะเพียนทอง
9 63003493019 นางสาวปิยภรณ์ ทับสมบัติ
10 63003493020 นายภานุพงศ์ ปุญญะ
11 63003493021 นางสาวมนทิราวรรณ วิมลรัตน์
12 63003493022 นางสาวนริศรา จารุจินดา
13 63003493023 นางสาวภัสสร ใช้เสือ
14 63003493026 นางสาวจุฬาลักษณ์ ฤทธิ์ทรงเมือง

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 วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:15 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 14/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300349302   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003493028 นายภานุวัฒน์ วงศ์เมือง
2 63003493029 นางสาวจันทร์ศิริ บัวทอง
3 63003493031 นางสาวดวงฤทัย เทพสัตรา
4 63003493034 นางสาวสุภาลักษณ์ เพิ่มพูล
5 63003493041 นางสาวชนากานต์ สิงตูม
6 63003493042 นางสาวสุนิษา ปลิวศรีแก้ว
7 63003493044 นายพิพัฒพงศ์ สิงหนนท์
8 63003493045 นางสาวลลิตา อยู่รักษา
9 63003493046 นางสาวนารี วังกะ
10 63003493047 นางสาวสุมาลี บุญกรานต์
11 63003493050 นายนิธินันท์ ประสงค์ผล
12 63003493051 นายอธิพงษ์ พรหมธารี
13 63003493055 นางสาวเกศรา ศิริงาม
14 63003493056 นางสาวสุมิตรตรา ปายปั้น

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 12

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:15 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 15/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300349801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003498003 นางสาวดวงกมล อุ่นแก้ว
2 63003498005 นางสาวหม่วยแสง -
3 63003498006 นางสาวณัฐสุดา วงค์วรรณ์
4 63003498009 นางสาวบัณฑิตา แก้ววิจิตร์
5 63003498011 นายพงศธร ชัยสิทธิ์
6 63003498014 นางสาวพรสุดา ชีวินวรักษ์
7 63003498017 นางสาวอภิญญา หงษ์จันดา
8 63003498018 นายเจษฎา แก้วสังข์
9 63003498019 นางสาวอิสริยา ชาวเวียง
10 63003498021 นายลัทธิชัย แว่นแก้ว
11 63003498022 นางสาวจิราภรณ์ ธัญญาหาร
12 63003498023 นางสาวนัจวา พูลสมบัติ

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 วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:15 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 16/17



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300349802   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003498004 นายเมธี เปรมอนันต์
2 63003498020 นางสาวนันทิชา กงไกรราช

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 วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:15 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 17/17


