
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400334101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003341001 นายวิมลไพร รัตนะ
2 64003341002 นางสาวจุฑาภรณ์ อาสายศ
3 64003341003 นายศิริชัย เจริญยิ่ง
4 64003341004 นางสาวแพรวรรณ ศรีมาคำ
5 64003341005 นางสาวนริศรา พาณิชย์สิริไพบูลย์
6 64003341007 นางสาวตะวัน ทาคำวงค์
7 64003341008 นายโพธิพงศ์ สุขศาสตร์
8 64003341009 นายธีระศักดิ์ สูนตา
9 64003341010 นางสาววัลภา จิรวัฒน์
10 64003341011 นางสาวนิญาดา ยะถาคาร
11 64003341012 นายณฐพล กันพวง
12 64003341015 นางสาวเก็จขจี จันทร์แก
13 64003341016 นายปธานิน เกิดทรัพย์
14 64003341017 นางสาวภาสินี เนื่องจำนงค์
15 64003341018 นายณัฐนนท์ พรหมสําลี
16 64003341019 นายวรรณ์ถนอม ประไพ
17 64003341020 นายนันทพล สุลินทบูรณ์
18 64003341022 นางสาวปิยะธิดา บุญกลาง
19 64003341023 นางสาวสิรินญา ภังคะญาณ
20 64003341024 นางสาวศิรภัสสร เรืองรัตน์
21 64003341025 นางสาวปภาวดี ใจพุก
22 64003341026 นางสาวณัฐวดี จันทร์ประทักษ์
23 64003341027 นายธนากร โกรกสำโรง
24 64003341028 นายชัยชนะชัช โพธฺิ์ทอง
25 64003341031 นายธรรมรัตน บุญน่วม
26 64003341032 นายภูวเมศฐ์ วงศ์โฃติพิฃัย
27 64003341035 นางสาวสุภัทรฌา พัสดุ
28 64003341036 นางสาวพิตตินันท์ ตันเจริญ
29 64003341038 นายณรงค์ศักดิ์ การะเกตุ
30 64003341039 นายภูมิพิสิฐ เลิศกุลศรี
31 64003341040 นายธิติพงษ์ ธนลภัสปรีดา
32 64003341042 นางสาวกิตติญา พุดซ้อน
33 64003341043 นายณัฐพล ฤทธืิ์ถาวร
34 64003341044 นางสาวอารยา เขินอำนวย

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 42

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/18



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400334101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 64003341045 นายวรวุฒิ คุโนรัมย์
36 64003341046 นายสมชาย ฉายชูผล
37 64003341047 นายโชติวัฒน์ ข่ายม่าน
38 64003341048 นางสาวธิติมา สีตะมา
39 64003341049 นายปิยวัฒน์ อ่อน้อม
40 64003341050 นางสาวกรรธิมา จงมั่น
41 64003341051 นายณัฐนันท์ ตันเฮง
42 64003341052 นายภูริต อ่อนนาค

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 0

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/18



 

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 13

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/18



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400338101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003381001 นางสาวธัญลักษณ์ เจริญคง
2 64003381005 นางสาวณัฐธิตา เอมอ่อน
3 64003381008 นางสาวกมลวรรณ พิมพ์อักษร
4 64003381009 นางสาวเก็จมณี แถมศิริ
5 64003381011 นางสาวสุชาดา แก้วคำ
6 64003381012 นางสาวทัดทอง นิ่มนวล
7 64003381014 นางสาววนิดา โพธิ์ทอง
8 64003381016 นางสาวกัลยา สิงห์เจริญ
9 64003381017 นางสาวกัญญาวีร์ โต๋ววากุล
10 64003381018 นางสาวสิรินยา เกตุคล้าย
11 64003381019 นางสาวกรกช เดชสุภา
12 64003381020 นายเรวัต ฮะสูน
13 64003381021 นายจิรวัฒน์ จันทร์เจริญ

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 45

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/18



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400340501   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003405002 นางสาวพัณณิตา ขุนเภา
2 64003405003 นางสาวทิพย์นันทิมา ผลิกาธิการ
3 64003405006 นางสาวดวงฤทัย คณะแพง
4 64003405007 นางสาวพัชรภรณ์ พีกรรณ์
5 64003405008 นางสาวมาริษา บุญเป็ง
6 64003405009 นายรัตนพล สรวมศิริ
7 64003405011 นางสาวศศิวันเพ็ญ ป้อมเพ็ชร
8 64003405012 นางสาวสกุลรัตน์ เล็ดลอด
9 64003405013 นางสาวปฏิญญา จำปาน้อย
10 64003405014 นางสาวบุษบง สมบุญพงษ์
11 64003405016 นางสาวอรัญรัตน์ ทัศนิยมทัศนิยม
12 64003405017 นางสาวพัชรีพร แสงกลิ่น
13 64003405020 นายปฏิวัติ โพธิ์ประจักษ์
14 64003405021 นางสาวชลธิชา ชินตุ๋ย
15 64003405023 นางสาวณิชาภัทร์ พุ่มพวง
16 64003405024 นายตะวันนภา มีเเก้วเเกม
17 64003405025 นางสาวบุษกร ประโม
18 64003405026 นายปทีป พานทอง
19 64003405027 นายสราวุธ โกกัน
20 64003405029 นายณภัทร อรรถเมธี
21 64003405030 นางสาวฤทัย นพโสภณ
22 64003405032 นางสาวปัทมาศ มะปรางศรี
23 64003405033 นางสาวชลธิชา ปัทมขจร
24 64003405034 นายพุฒิพงศ์ ชาวเวียงธนกิตต์
25 64003405036 นางสาวกัลยกร พ่วงศรี
26 64003405038 นางสาวปนัดดา สันทาย
27 64003405041 นางสาวปิยะภรณ์ แก่นภมร
28 64003405042 นางสาวอณัญญา ผาสุข
29 64003405043 นางสาวสุทธิดา คำปลิว
30 64003405044 นางสาวปริชาต นิสสัยซื่อ
31 64003405047 นางสาวมณฑิตา แก้วเนียม
32 64003405048 นางสาวนรินดา นวลฉวี
33 64003405049 นางสาวพัชรพร บุญเลี้ยง
34 64003405050 นางสาวจิตรานุช สิริวาโย

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 45

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/18



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400340501   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 64003405051 นางสาวจุฑารัตน์ โตเจริญ
36 64003405052 นางสาวสุภาพร บุตรสนม
37 64003405053 นายบูรพา ตายอด
38 64003405054 นางสาววรรณรดา วรพงษ์
39 64003405055 นางสาวสไบทิพย์ มั่งเจริญ
40 64003405056 นางสาวศศิกาญจน์ ศิริโสภารักษ์
41 64003405057 นางสาวรวิวรรณ อยู่เพ็ชร
42 64003405058 นางสาวพีรดา ปรีชาศักดิ์สิริ
43 64003405059 นางสาวปณิดา นพพะ
44 64003405060 นายธนภัทร ตันเจริญ
45 64003405061 นางสาวเบญจวรรณ เจนชัย

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 0

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/18



 

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 44

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 7/18



 

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 64003490006 นางสาววชิราภรณ์ เพียรนภา
6 64003490007 นางสาววรรณพร เกิดแก้ว
7 64003490008 นางสาวพัทธวรรณ ศรีทรสุทธิ์
8 64003490009 นายสุเมธ สนิทพล
9 64003490011 นางสาวอโณทัย เหมือนศรี
10 64003490012 นางสาวจิตติมา ลิ้มกิจศิริ
11 64003490013 นางสาวชลธิชา สื่่อเจริญ
12 64003490014 นางสาวอินทิรา กาญบุตร
13 64003490015 นางสาวปนัดดา ประทวน
14 64003490016 นางสาวรัศมี สุภาพันธ์
15 64003490018 นางสาวอุทุมพร เคนพันธ์
16 64003490019 นางสาวแก้ววิกาญจน์ ชิดตะขบ
17 64003490020 นางสาวจิรภัทร นันตา
18 64003490021 นางสาวณัฐวรรณ ขาวยั่งยืน
19 64003490022 นางสาวณัฐนันทน์ ขำน้อย
20 64003490025 นางสาวผกามาศ กัลยา
21 64003490026 นางสาวนิติกาญจน์ โนรีวงศ์
22 64003490027 นางสาวเบญญาภา ใหม่มา
23 64003490028 นายภาราดร สุวรรณกล่อม
24 64003490030 นางสาวอนุสรา ชูขุนทด
25 64003490031 นายปฏิภาณ หลิ่วเจริญชัย
26 64003490032 นางสาวศิริโสภา พิมพ์เขียวงาม
27 64003490033 นางสาวกนกวรรณ นิลรุ่ง
28 64003490034 นางสาวรักษณาลี ขนรกุล
29 64003490035 นางสาวโสรญา ขุนเภา
30 64003490036 นางสาวณิชาภา ว่องวัจนะ
31 64003490038 นางสาวภิระดา สุขสวัสดิ์
32 64003490039 นางสาวเจนสุดา คงปัญญา
33 64003490040 นางสาวจันทกานต์ วิไลล้ำ
34 64003490041 นางสาวอนันทิตา ไทยานุสร

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 44

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 8/18



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400349001   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 64003490042 นางสาววันเพ็ญ ม่วงทิม
36 64003490043 นางสาวลดาวัลย์ หินทอง
37 64003490044 นางสาวสุภัสสร อรรคโสภา
38 64003490045 นางสาวมนัรฐ์ญา ชุติกาญจน์มณีโชค
39 64003490046 นายไกรวิชญ์ กิมเต็ง
40 64003490047 นายพัชรพล คชรัตน์
41 64003490048 นางสาวชฎาพร แวดศรี
42 64003490049 นางสาวธัญลักษณ์ เดชะรักษา
43 64003490050 นางสาวอภิชญา นิ่มนวล
44 64003490051 นางสาวเฉลิมขวัญ แก้วนิล

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 0

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 9/18



 

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 9

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 10/18



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400349101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003491002 นางสาวสุทธิกานต์ เสวะดี
2 64003491003 นางสาวจิราวรรณ บุญฉิมบุญฉิม
3 64003491004 นางสาวพัชรินทร์ บางสวัสดี
4 64003491005 นางสาวลาวัลย์ เห้าเจริญ
5 64003491006 นางสาวกรวีร์ สืบสาย
6 64003491007 นายอรรคพล ทองกันยา
7 64003491008 นายชนุดร อ่อนเชตุ
8 64003491009 นางสาวสุพัตรา นิติการ
9 64003491010 นายอัฐพล ปานบัว

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 0

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 11/18



 

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 25

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 12/18



 

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 64003492010 นางสาวอาทิตญาภรณ์ สายวงศ์
5 64003492013 นายอนุชา รุ่งฟ้า
6 64003492014 นางสาวกรกนก ตรีธารทิพากร
7 64003492015 นายนันทิพัฒน์ มณีเขียว
8 64003492016 นางสาวเบญจวรรณ ยุทธสิงห์
9 64003492017 นางสาวภัสสร ใช้เสือ
10 64003492018 นางสาวเบจวรรณ วิจิตรกุล
11 64003492020 นางสาวชลธิชา อินทสมบัตร์
12 64003492026 นางสาวพรทิพย์ ภู่แสนสอาด
13 64003492027 นายสานนท์ พวงประเสริฐ
14 64003492029 นายวีรพัฒน์ ซิ้มศิริ
15 64003492030 นางสาวพรกมล นาถสกุลมงคล
16 64003492031 นางสาวธันยาภรณ์ คุ้ยทอง
17 64003492032 นางสาวณัฐชา บุญโต
18 64003492033 นางสาวสุรัสวดี รมย์สระน้อย
19 64003492035 นายธนาวริทธิ์ ศิริสวัสดิ์
20 64003492036 นายยศวริศ ทองอยู่สุข
21 64003492037 นางสาวจันทิมา ภักดี
22 64003492042 นางสาวพิมพจี จันทร์เต็มดวง
23 64003492043 นางสาวชลธิชา คงอยู่
24 64003492044 นางสาวปิยธิดา พวงไธสง
25 64003492045 นางสาวธัญยพร สาราคาม

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 11

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 13/18



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400349202   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003492006 นางสาวฐีรประภา ถาวรคง
2 64003492007 นางสาวนันทพร บุตรมั่น
3 64003492008 นางสาวประภาสิริ ยันทะนา
4 64003492011 นางสาวพิมรพัฒน์ ขันทอง
5 64003492012 นายเจษฎา สุวรรณเดช
6 64003492019 นางสาวอารียา เบ็ญพรม
7 64003492021 นางสาวจิราพร นาคคล้าย
8 64003492024 นางสาวณัชชา จำปาเทศ
9 64003492039 นางสาวนิมากร ชูนวน
10 64003492040 นางสาวสุพัตรา เขตต์สิงห์
11 64003492041 นายชาคริต โสพันธ์

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 9

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

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

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

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

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

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

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

หน้า 14/18



 

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 64003493005 นายชลพรรษา ดีไทร
5 64003493006 นางสาวธนกร สำเภาทอง
6 64003493007 นางสาวนภัสวรรณ ขุนเภา
7 64003493009 นายอรรถพร ทนเถื่อน
8 64003493024 นายชัยพร ทองเรือง
9 64003493025 นายนิธิกรณ์ คงภักดี

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 9

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

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 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 64003493015 นางสาวพัชรี ไพเราะ
6 64003493017 นางสาววีรนุช อ่อนเชื้อ
7 64003493018 นางสาวนันท์นภัส สิมมา
8 64003493021 นางสาวปิยธิดา คลังเพชร
9 64003493023 นางสาวสุธินี วรศึก

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 17

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

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400349801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003498002 นายเจษฎาภรณ์ อักษรกลาง
2 64003498003 นางสาวโศจิรัตน์ วันแก้ว
3 64003498004 นายพิพัฒน์ศักดิ์ หมอกเจริญ
4 64003498006 นายนรากร บุญท้วม
5 64003498007 นางสาวสิรินภา มูฮำหมัดอารีย์
6 64003498013 นางสาวปณิตา ซอฮาซัน
7 64003498016 นายธนวัฒน์ ซุ่นโลกประเสริฐ
8 64003498020 นายกฤษดา ทองคำ
9 64003498022 นางสาวเกศกนก ธวัชศิลปศร
10 64003498023 นางสาวกุลกันยา อินธะรังษี
11 64003498024 นางสาวปวีณา เสาทอง
12 64003498027 นายธนภัทร์ นุชทองม่วง
13 64003498029 นางสาวจุฑามาศ แซ่ติ้ง
14 64003498030 นางสาวณยฎา ปาทาน
15 64003498037 นายชัชวาลย์ ด่านเจ้าแดง
16 64003498039 นายเทพชัย อร่ามชัย
17 64003498040 นายณรงค์ธันย์ โชติพันนึก

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 9

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

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 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
4 64003498028 นายณัฐวุฒิ ตันติวงศากร
5 64003498033 นายอริยะ รุ่งสว่าง
6 64003498034 นางสาวนันทวัน ถินถาวร
7 64003498035 นางสาวพาวิณี ชื่นอารมย์
8 64003498036 นายธีรภัทร์ แก้วพงษ์
9 64003498038 นางสาวปริชญา เย็นเพิ่ม

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 9

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

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

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

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

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

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

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