
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6502327001   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 65023270001 นายจีรวัฒน์ จองตัน
2 65023270002 นายรัชตะ การินทร์
3 65023270003 นายฑวัต ธาราดล
4 65023270004 นายกิตติวัฒน์ ครองธัญการ
5 65023270005 นายพายุ ตาดทอง
6 65023270006 นายธนา ทองคง
7 65023270007 นายวชิรศักดิ์ ปานะกูล
8 65023270008 นางสาวชุลีพร จันทวงษ์
9 65023270009 นางสาวมณี ธรรมสาโร
10 65023270010 เรือโทอภิชัย ทวีรัชธรรม
11 65023270011 จ่าเอกชนาธิป ถนอมรัตน์
12 65023270012 สิบโทณัฐดนัย กาการ
13 65023270013 นางสาวปุณณภาภัทร ศรีจันทร์
14 65023270014 นายเจษฎา เปรมไธสง
15 65023270015 จ่าตรีพัทธพล ไกลศรีแก้ว
16 65023270016 นายจักรพล ทุมวงษ์
17 65023270017 นายเอกวุฒิ โวดนอก
18 65023270018 เรือเอกวิทูรย์ คงยนต์
19 65023270019 พันจ่าเอกอัฐกาญจน์ อยู่เย็น
20 65023270020 พันจ่าเอกสากล บุญมา
21 65023270021 นายภานุวัฒน์ บุญสวน
22 65023270022 นายนัฐวุฒิ นาน้ำเชี่ยว
23 65023270023 นายอัครชัย อุ้ยโพนทอง
24 65023270024 สิบเอกณัฐเมศร์ พิพัฒน์ญาณกุล
25 65023270025 เรือโทสุภชัย นันทนพิบูล
26 65023270026 จ่าเอกมนตรี มีขำ
27 65023270027 นายอลงกรณ์ วิญคาม
28 65023270028 สิบตรีณัฐกรณ์ สิงห์กา
29 65023270029 นายสิทธิเดช สุขสวัสดิ์
30 65023270030 นางสาวชนิกานต์ โพธิทอง
31 65023270031 นายวีราวัตร ศิลปเสริฐ
32 65023270032 นายณรงค์ฤทธิ์ พฤกษ์เกิด
33 65023270033 นางสาวชลธิชา กาจุ๊ด
34 65023270034 นายทศพร โชตนา

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 40

ข้อมูล ณ วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 12:55 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6502327001   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 65023270035 นายศวัสกร สุขสำราญ
36 65023270036 นางสาวฉันทนา ภูสีน้ำ
37 65023270037 นายสันติ นกเขาเทศ
38 65023270038 นายกฤษณ์ อุมาพิริยะกุล
39 65023270039 นายนิรันดร์ เลิศล้ำ
40 65023270040 นายกษิดิ์เดช แพงภูงา

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 วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 12:55 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6502336201   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 65023362001 นายบวร พูนสุขวัฒนา
2 65023362002 นางสาวสุนิรชา ศิลาเนียม
3 65023362003 นายพันแสง นัทธี
4 65023362004 นางสาวมุทิตา ฉันทรัตน์
5 65023362005 จ่าอากาศโทศรัณย์ ศรีสมัย
6 65023362006 นายลิขิต เพชรแสน
7 65023362007 นายธนภัทร เพชรทัด
8 65023362008 นางสาวภริตพร จันทร์เชย
9 65023362009 สิบเอกกฤชณัท ชั้นสถาพรกุล
10 65023362010 นายอิทธิกร นัทธี
11 65023362011 นายจักรวาล เลี่ยมหุด
12 65023362012 นายวุฒิพงษ์ จอมขวัญ
13 65023362013 นางสาวเด่นนภา น้อยทวี
14 65023362014 นางสาวขวัญจิรา โคตพรม
15 65023362015 นายนวดล แสนมั่น
16 65023362016 นายฉัตรมงคล บานชื่น
17 65023362017 นายชุติพันธ์ สุขโขใจ
18 65023362018 นางสาวอรัญญา ยุงกลาง
19 65023362019 นางสาวจุฑามาศ ปราสัยงาม

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 วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 12:55 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6502366501   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 65023665001 นายฐัฑนต ครอบครอง
2 65023665002 นายสนั่น ฉัตรทัน
3 65023665003 นายสุมิตร โพธิ์ศรี
4 65023665004 สิบตำรวจตรีจารุวิทย์ แก่นจันทร์ดี
5 65023665005 นายปริญญา วัฒนสุขเจริญ
6 65023665006 นางสาวสุวนันท์ อ่อนรอด
7 65023665007 นายกิตติศักดิ์ อินเจริญชัย
8 65023665008 นายอภิวัฒน์ กฤตยกุลชาติ
9 65023665009 สิบโทณัฐนัย แสงสาร
10 65023665010 นางสาวชลลธิดา จันลา
11 65023665011 นางสาวศรีสุดา เหล่าพล
12 65023665012 นางนงลักษณ์ สิงห์เปี้ย
13 65023665013 สิบตำรวจตรีธนัญชัย ชาระมาลย์
14 65023665014 สิบตำรวจตรีณัชดิลก ยิ้มเครือ
15 65023665015 นายทรงศักดิ์ โพธิ์ศรีรัตน์
16 65023665016 นายพิณนพพัฒน์ ชูสุวรรน์
17 65023665017 สิบตำรวจโทปรินทร เพชรพระประเสริฐ
18 65023665018 นางสาวนภัสสร ดีงาม
19 65023665019 สิบตำรวจโทสมชาย จากรัมย์
20 65023665020 นางสาวลักษิกา มหาวงค์
21 65023665021 นางสาวโชติกา สิงห์เปี้ย
22 65023665022 สิบเอกภูรินท์ สงสะนะ
23 65023665023 นางอริสา เหลาสิงห์
24 65023665024 นายทินกร นันทมาตย์
25 65023665025 นางสาววรรณรัตน์ นพเกตุ

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 วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 12:55 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6502366601   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 65023666001 นายภัทรภณธร ขำสกุล
2 65023666002 สิบโทมารุต เดชาวรปรัชญ์
3 65023666003 สิบตรียุพราช สังข์ทุม
4 65023666004 นางสาวลดาวัลย์ สืบชาติ
5 65023666005 นางสาวทิวาพร อนุสา
6 65023666006 สิบตรีอเนกนันทน์ สีมาทอง
7 65023666007 นางสาวผกามาศ กัลยา
8 65023666008 นางสาวพรนภัส สุขไพบูลย์
9 65023666009 นายสรัช จันทนยานนท์
10 65023666010 สิบตรีจอมพล ตัณฑิกุล
11 65023666011 สิบเอกชัยวิชิต ศรีมันตะ
12 65023666012 สิบตรีวาทิน สิงห์แก้ว
13 65023666013 สิบเอกฉัตรเทพ บุญญาวัฒน์
14 65023666014 สิบตรีเทิดศักดิ์ สังข์พิชัย
15 65023666015 นายเอกพล นามวงค์
16 65023666016 นางสาวดวงพร ทองก้อน
17 65023666017 นางสาวประภัสสร พังไกล
18 65023666018 นายนวดล แสนมั่น
19 65023666019 สิบโทเกษมพงษ์ อึงกล้า
20 65023666020 สิบโทศุภวิชญ์ สิงห์ทอง
21 65023666021 สิบโทชุติพล สมศรี
22 65023666022 สิบเอกภาคภูมิ ศรีสิทธิกุล
23 65023666023 สิบตรีสุภกิจ เหล่าพิเดช
24 65023666024 นางสาวภุมเลียง จันทร์อุดร
25 65023666025 นายสรนันท์ เส็นสง
26 65023666026 นายกฤตพล ดอกรัก
27 65023666027 นายชัชวาลย์ สงวนยวง
28 65023666028 นายกิติพันธ์ บุญปลูก
29 65023666029 นางสาวนันทนา โนนไธสง
30 65023666030 นายกิตติพงษ์ หนูแดง
31 65023666031 นายธีรพัฒน์ วงษ์ศรี
32 65023666032 สิบตำรวจตรีพิมพ์อรัญ ชาญสูงเนิน
33 65023666033 นายสุวพิชญ์ น้อยสุวรรณ
34 65023666034 สิบโทสิรภพ รักบ้านเกิด

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 วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 12:55 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6502366601   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 65023666035 นายเริงฤทธิ์ นันทา
36 65023666036 นางสาวอัจฉรา ผึ้งทอง

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 26

ข้อมูล ณ วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 12:55 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6502340501   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 65023405001 นางสาวพัชรินทร์ ดวงจำปา
2 65023405003 นายวรวุต วงษ์คำ
3 65023405007 นางสาวสุทธาสินี การปลูก
4 65023405011 นางสาววิมลรัตน์ สุขะทัต
5 65023405014 นายครรชิต เหลืองอ่อน
6 65023405023 นางสาวขนิษฐา ลีอุดม
7 65023405026 นางสาวคาเทีย ทัพบุญ
8 65023405028 นางสาววรรณภา ญัติวงค์
9 65023405031 นายวสุพล นิไชยโยค
10 65023405033 นางสาวเบญจมาศ สินพิพัฒนสกุล
11 65023405041 นางสาวภัทรชา เทพกุญชร
12 65023405043 นางสาววิไลวรรณ บุญเผือก
13 65023405051 นางสาวชลธิชา สื่อเจริญ
14 65023405057 นางสาวทิพวรรณ ชูทอง
15 65023405058 นายอัครวินท์ จิติโสภณ
16 65023405061 นางสาวไอริณ ทะออย
17 65023405062 นางสาววริษา จังมา
18 65023405063 นางสาวนริสา ทองเย็น
19 65023405064 นางสาวชุติมา แก้วงาม
20 65023405067 นางสาวขจี คะมานา
21 65023405068 นางสาวพัชชาภรณ์ จันทร์เจริ(ญ
22 65023405070 นางสาวคนึงนิจ ยี่โต๊ะ
23 65023405072 นางสาวแพรวา สุมาลัย
24 65023405081 นายภาคภูมิ เที่ยงแท้
25 65023405083 นางสาวชวัลลักษณ์ ด้วงทอง
26 65023405084 นางสาววิภาวนี วรชินา

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 58

ข้อมูล ณ วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 12:55 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 7/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6502340502   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 65023405002 นางสาวกวินธิดา ชมสาร
2 65023405004 นางสาวมณีรัตน์ ฤทธิเดช
3 65023405005 นางสาวสุกัญญา สุขสำราญ
4 65023405006 นางสาวจุฑามาศ ฤทธิ์ทรงเมือง
5 65023405008 นางสาวณัฐปภัสร์ มโนการ
6 65023405009 นางสาวสุดาวรรณ จอดนอก
7 65023405010 นางสาวชัญญาณัฏฐ์ สถิตย์มั่น
8 65023405012 สิบโทธรรมลักษณ์ จันทร์อ่ำ
9 65023405013 นางสาวนันทกานต์ รักงาม
10 65023405015 นางสาวอรวรรณ เลิศพลังเวทย์
11 65023405016 นางสาวศิวาพร ล้อซ้ง
12 65023405017 นางสาวนิตยา ทิมแย้ม
13 65023405018 นางสาวรุ่งอรุณ สุดเสน่หา
14 65023405019 นางสาววราภรณ์ ชะยะมังคะกุล
15 65023405020 นางศิรภัสสร ผิวนวล
16 65023405021 นางสาวเพชรลัดดา ฉิมพัด
17 65023405022 นางสาวธิดารัตน์ ชะนะ
18 65023405024 นางสาวณัฐถาพร โสมเมา
19 65023405025 นางสาวกัญญาพัชร จารุจิตร
20 65023405027 นายธนพัฒน์ มาลีสี
21 65023405029 นางสาวนิภาพร ทองไสย
22 65023405030 นางสาวพรรณธิดา คุณสามารถ
23 65023405032 นางสาวจันจิรา อยู่คะเชนทร์
24 65023405034 นางฐิติมนต์ ศิริรัศม์ชยกร
25 65023405035 นางสาวฐิติรัตน์ กลักย้อม
26 65023405036 นางสาวชุติภรณ์ สมประสงค์
27 65023405037 นางสาวสุรางค์รัตน์ โฉมงาม
28 65023405038 นางสาวกิตติมา ถั่วทอง
29 65023405039 นายอดิเทพ ธีรกาย
30 65023405040 นางสาวกัญญารัตน์ กลิ่นสุคนธ์
31 65023405042 นางสาวหทัยรัตน์ หน่วยเบิกไพร
32 65023405044 นางสาวรัชนีวรรณ โตอ่อน
33 65023405045 นางสาวสกาวเดือน ไทยส่วย
34 65023405046 นายสรวิศ เดชประมวพล

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 58

ข้อมูล ณ วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 12:55 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 8/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6502340502   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 65023405047 นางสาวพรพิมล บุญทัพ
36 65023405048 นายพนม ศรีสุรรณ
37 65023405049 นายพงศ์พิสุทธ์ สุมนาตร
38 65023405050 นายสหัสวรรษ เจริญกุลผล
39 65023405052 นางสาวสงวนลักษณ์ นาขมิ้น
40 65023405053 นางสาวธิติสุดา ปิ่นทอง
41 65023405054 นางสาวลออรัตน์ เล็กศิริ
42 65023405055 นางสาวเรวดี สรวมศิริ
43 65023405056 นางสาวเพ็ญเเข มีสิทธิ์
44 65023405059 นางสาวสวรรยา ทานาแซง
45 65023405060 นางสาวอาทิตยา พิมพ์คูณ
46 65023405065 นางสาววาสนา เนาวลักษณ์
47 65023405066 นางสาวสุชาศินีย์ ทองแหน
48 65023405069 นางสาวสุภัค วงษา
49 65023405071 นายอนุวัติ รัตนารักษ์
50 65023405073 นางสาวชลพินทุ์ เหล่าบัวดี
51 65023405074 นางสาวกัญญาณี โยธากุล
52 65023405075 นางสาวจิระปรียา ปางเดิม
53 65023405076 นางสาวสโรชา เปลี่ยนประเสริฐ
54 65023405077 นายจิรพันธ์ ชินสมบูรณ์
55 65023405078 นางสาวกัญญาวีร์ วรรณสมทรีพย์
56 65023405079 นางสาววรรณา สร้างสอบ
57 65023405080 นางสาวตติมา ดาบชัย
58 65023405082 นางสาวณัฐญา บุญสมพงษ์

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 20

ข้อมูล ณ วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 12:55 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 9/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6502349101   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 65023491001 นางสาวรุ่งนภา ผาโท
2 65023491002 นางสาวณิชารัศม์ พัฒน์ศุภวิชญ์
3 65023491003 นางสาวศิริรัตน์ วรรณุวาศ
4 65023491004 นางสาวนภาพร นาอุดม
5 65023491005 นางสาวขวัญชนก วงค์คำจันทร์
6 65023491006 นางสาวจีรวรรณ อิงแอบ
7 65023491007 นางสาวกุลภัสสร์ ยอดดำเนิน
8 65023491008 นางสาวปัทมาพร จันทิม
9 65023491009 นายปิยะณัฐ ศิริเนตร
10 65023491010 นายพงศกร ลุกิเลส
11 65023491011 นางสาวกาญจนา เเจ่มสุวรรณ์
12 65023491012 นางสาวอรวรรณ เที่ยงขันธ์
13 65023491013 นายพงศ์ปณต สมบัติไชยยง
14 65023491014 นางสาวศิริรัตน์ วงศาศิริพัฒน์
15 65023491015 นางสาวเกศินี ครูศรี
16 65023491016 นางสาวนวรัตน์ จันทร์เลิศ
17 65023491017 นางสาวชญาภา สิทธิสุพร
18 65023491018 นางสาวอารีรัตน์ กระโพธิ์
19 65023491019 นางสาวกรรณิการ์ ตามะณี
20 65023491020 นายพงษภัทร ประไพเดชากุล

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 26

ข้อมูล ณ วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 12:55 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 10/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6502349201   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 65023492001 นางสาวดารารัศมิ์ คำฟู
2 65023492002 นางสาวสุภิญญา คงคาสวัสดิ์
3 65023492003 นางสาวจอมขวัญ จูเจตน์ธรรม
4 65023492004 นางสาวเรณู เพียรพยุงพงษ์
5 65023492005 นายจารุพงศ์ เทศกูล
6 65023492006 นางสาวญานิกา นิ่มสกุลจันทร์
7 65023492007 นายบวร พูนสุขวัฒนา
8 65023492008 นางสาวดุษดี ฟักทองพัธ์
9 65023492009 นางสาวจุฑามาศ จันทร์ถา
10 65023492010 นางกัลยกร เมนทอง
11 65023492011 นายธณพัทร เกษโกมล
12 65023492012 นางสาวไพลิน จาบกุล
13 65023492013 นางสาวจุฑาพร ดอนนอก
14 65023492014 นางสาวศิรินทร์ ทั่งเกิด
15 65023492015 นางสาวพัชรพร สอนชา
16 65023492016 นางสาวไอลดา ศรีวิหก
17 65023492017 นายเดชาธร รักษาชล
18 65023492018 นายธรรศกร ใจตึก
19 65023492019 นางสาววริน ปรุโปร่ง
20 65023492020 นายณัฐวรรธน์ พิพัฒน์ธัญพร
21 65023492021 นายศราวุธ โง่นแน่น
22 65023492022 สิบโททรงวิทย์ ตันเสียดี
23 65023492023 นายชวลิต อ้นใจเอื้อ
24 65023492024 นางสาวสุภิญญา คงคาสวัสดิ์
25 65023492025 นายกิตติพงษ์ จ้อยปาน
26 65023492026 นางสาวพิมพ์เพลง ชูเนตร

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 40

ข้อมูล ณ วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 12:55 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 11/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6502349801   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 65023498001 นางสาวณัฐสุดา ประสพสุข
2 65023498002 นางสาวพัชรี แสงโชติ
3 65023498003 นางสาวชุติมา เจริญศักดิ์
4 65023498004 นางสาวChadaporn Tongtumma
5 65023498005 นางสาวศิรินญา ศรนิกร
6 65023498006 นายพีระพงษ์ พลีสุดใจ
7 65023498007 นายเมธาสิทธิ์ เพ็งสุวรรณ์
8 65023498008 นางสาววิภาภรณ์ กุทอง
9 65023498009 นายภณวัชร แก้วสิมมา
10 65023498010 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช
11 65023498011 นางสาวชนากานต์ บัวศรี
12 65023498012 นางสาวณัฏฐนันท์ วงศ์พยัคฆ์
13 65023498013 นางสาวจิดาภา จินดาสมุทร
14 65023498014 นางสาวยลดา สวยขุนทด
15 65023498015 นางสาวปุณญาดา ศรีเมือง
16 65023498016 นายนวพล นันทะใจ
17 65023498017 นางสาวฐปนันท์ ภูวิโคตร
18 65023498018 นายไกรสร สุวรรณเย็น
19 65023498019 นายเวโรจน์ เหมือนคำ
20 65023498020 นายศักรินทร์ โพธิ์น้อย
21 65023498021 นางสาววรกมล เจือจันทร์
22 65023498022 นางสาวพรนัชชา วงค์วิไลพิสิฐ
23 65023498023 นายรุ่งโรจน์ เคหะรักษ์
24 65023498024 นายจิรวัฒน์ รอดรัตน์
25 65023498025 นางสาวอิงอร -
26 65023498026 นายภคพล เข็มเพชรโต
27 65023498027 นายสุรเดช นครศรี
28 65023498028 นางสาวพรรณนิภา กันทรัพย์
29 65023498029 นางสาวทักษพร ฉันทา
30 65023498030 นายพีราวิชญ์ ทวีวัฒนานนท์
31 65023498031 นางสาวจุฑาทิพย์ บุญมาสอน
32 65023498032 นายสุรศักดิ์ ศรีเทพ
33 65023498033 นางสาวพิณทิพย์ โฉมศรี
34 65023498034 นางสาวธนนันท์ พินิตย์อัทธยา

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 40

ข้อมูล ณ วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 12:55 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 12/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6502349801   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 65023498035 นางสาวอาภรณ์ เทศเจริญ
36 65023498036 นายอภิลักษณ์ อู่ศิริ
37 65023498037 นางสาวสุทัศนาภรณ์ พึ่งธรรม
38 65023498038 นายณาโนทัย นาแพง
39 65023498039 สิบตรีภูริเดช โมอ่อง
40 65023498040 สิบโทจตุพร นาบุญ

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 วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 12:55 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 13/15



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6502321201   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 65023212001 นางสาววโรชา วงศ์ชัยภูมิ
2 65023212002 นางสาวณัฏฐณิชา ชันแสง
3 65023212003 นางสาวณัฐนันท์ วิจิตรรัตน์
4 65023212004 นายธนพล พรหมมา
5 65023212005 นายนิธิภาส พุทธจักร
6 65023212006 นางสาวเจนจิรา นิรันดร์
7 65023212007 นางสาวยุวพา ไวนุแก้ว
8 65023212008 นางสาวศศิวิมล ถาวรสุข
9 65023212009 นางสาวสุภัทรา พุฒตาล
10 65023212010 นางสาวกนิษฐา ตามตะขบ
11 65023212011 นางสาวอินทิรา อินทรา
12 65023212012 นายนพดล ยี่สุ่น

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 วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 12:55 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6502325701   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 65023257001 นางสาวรุ่งไพลิน แซ่คู
2 65023257002 นางสาวมณีรัตน์ มุงคุณ
3 65023257003 นายจักรีรัช จันทร์แสง
4 65023257004 นางสาววิชญาดา เกษตรสิงห์
5 65023257005 นายฉัตรชัย ระดมบุญ
6 65023257006 นายคงศักดิ์ ร่วมเผ่าไทย
7 65023257007 นางสาวชลิตา สัปดาหอม
8 65023257008 นายตฤณ ชาญเชี่ยว
9 65023257009 นางสาวสุพัชรี สุทธิบูรณ์
10 65023257010 นายบุญเกียรติ ประทุมบัวโต
11 65023257011 นางสาวพรนภัส สุขไพบูลย์
12 65023257012 นางสาวชลธิชา อาศัยโค
13 65023257013 นางสาวกนกพร พุทธารัตน์
14 65023257014 นางสาวจิดาภา สาพล
15 65023257015 นายประเสริฐ พุดโมกข์
16 65023257016 นางสาวนฤมล มาราศรี
17 65023257017 นางสาวกนิษฐา บางพระ
18 65023257018 นางสาวกัญญารัตน์ มากมูลดี
19 65023257019 นางสาวทูเดมึ โปแม
20 65023257020 นางสาวพิชามญชุ์ ภูคำวงค์
21 65023257021 นางสาวฐานิต พุทธรักษา
22 65023257022 นางสาวพรนิพา อุเทศ
23 65023257023 นายประชุม จิตรบำรุง
24 65023257024 นางสาวรุ่งนภา กระดานราช
25 65023257025 นางสาววิสันต์ บุญสาร

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 วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 12:55 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 15/15


