
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600320101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003201001 นางสาวราชาวดี ขันตี ขันตี
2 66003201002 นายพิชิตชัย สุขงามประเสริฐ
3 66003201003 นายพีรภัทร คีหกูล

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 46

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:01 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/9



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600321201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003212001 นายเจษฎากร แก้วดี
2 66003212002 นางสาววรกานต์ ไชยศรี
3 66003212003 นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ตัง
4 66003212004 นางสาวเสาวลักษณ์ เกาะสระเกตุ
5 66003212005 นางสาวศศิธร มีมุข
6 66003212006 นายเศรษฐวัฒน์ คงพลปาน
7 66003212007 นางสาวดารารัตน์ กลสัน
8 66003212008 นางสาวพรชิตา ผิวหอม
9 66003212009 นายพรพิพัฒน์ ทองชู
10 66003212010 นางสาวสุทธิกานต์ รักษาพล
11 66003212011 นางสาวนรินทร์ยา วงษ์พิทักษ์
12 66003212012 นางสาวสุธิมา โซ๊ะเฮง
13 66003212013 นายทวีทรัพย์ พูลศิริ
14 66003212014 นางสาวพรรณญมล พ่วงศรี
15 66003212015 นางสาวหนึ่งฤทัย เหลืองอ่อน
16 66003212016 นางสาวนุสรา บุญศรี
17 66003212017 นางสาวฐานิกา พระสงฆ์เจริญ
18 66003212018 นางสาวณัฐชาพร โพธิวิเศษ
19 66003212019 นางสาวศิริกมล จรูญผล
20 66003212020 นางสาวสุนิสา มะเล็ก
21 66003212021 นางสาวดวงกมล แจ้งสว่าง
22 66003212022 นางสาวเบญญาภา นามไพร
23 66003212023 นางสาวสุภาวดี วงษ์เพ็ง
24 66003212024 นางสาวกัญชรส เหลาผา
25 66003212025 นางสาวญาณิศา ศรศรี
26 66003212026 นางสาวดารุณี ผิวโพธิ์
27 66003212027 นางสาวปภัสรินญา บุญสาหร่าย
28 66003212028 นางสาวคุณัญญา บ้านใหม่
29 66003212029 นางสาวสริดา ฉานุ
30 66003212030 นางสาวนรินทร์พร พลอยแหวน
31 66003212031 นายภูชิสส์ ฤทธิบุญ
32 66003212032 นางสาวปัณฑิตา กุลยาอ้น
33 66003212033 นางสาวณัชธิชา ปิ่นสุข
34 66003212034 นางสาวกรรชนก อ่อนจันทร์

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 46

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:01 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600321201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 66003212035 นางสาวพรประภา เพ่งพินิจ
36 66003212036 นางสาวณัฐณิชา สว่างคล้อย
37 66003212037 นางสาวจิรัชญา ลิ้มเจริญ
38 66003212038 นางสาวอมราพร เผือกโสภา
39 66003212039 นางสาววิราศิณี วันแก้ว
40 66003212040 นางสาวญาณีรัตน์ รอดภัย
41 66003212041 นางสาวโสภิดา กลิ่นหอม
42 66003212042 นางสาวรวิวรรณ หวังผล
43 66003212043 นายดนุสรณ์ ทองอ่อน
44 66003212044 นางสาวปราณปรียา สนองผัน
45 66003212045 นางสาวCHONTICHA THONGTEE
46 66003212046 นางสาวกนกวรรณ หมื่นพรม

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 วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:01 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600321701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 8

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:01 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600324401   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003244001 นางสาวธันยพร แซ่เฮ้ง
2 66003244002 นางสาวมนัสนันท์ สุมณฑา
3 66003244003 นายพิชาติ ชนะวงศ์
4 66003244004 นางสาวฐิติมา ทองพร้าว
5 66003244005 นางสาวอนุสสรา สุดนุช
6 66003244006 นางสาวปวีณ์ธิดา เเสงอรุณ
7 66003244007 นางสาวอาทิมา อาจหาญ
8 66003244008 นายยุทธภัทร เลิศวิลัย

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 6

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:01 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600325701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003257001 นางสาวสุวนันท์ โชประเสริฐ
2 66003257002 นางสาวอารียา ครุฑอิ่ม
3 66003257003 นางสาวนลินทิพย์ ครุฑอิ่ม
4 66003257004 นางสาวนวพร คำชุ่ม
5 66003257005 นางสาวศศิวิมล สุวรรณพืช
6 66003257006 นางสาวฐิติรัตน์ จองจับ

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 1

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:01 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600325901   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003259001 นางสาวอมรรัตน์ รุ้งแก้ว

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 5

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:01 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600326301   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003263001 นายณัฐพล ชำนาญ
2 66003263002 นายลภัสกร จันทะสิงห์
3 66003263003 นางสาวธัญญาภรณ์ ยาหยี
4 66003263004 นายนนทวัฒน์ ชมพบ
5 66003263005 นางสาววชิราภรณ์ ก๊กอึ้ง

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 วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:01 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600328701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003287001 นางสาวทิพวรรณ วรสิทธิ์
2 66003287002 นางสาวนฤมล คำสุมาลี

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 วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:01 น.

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

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

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

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

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

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