
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600311601   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003116001 นางสาวสุภัชชา แดนกลาง
2 66003116002 นางสาวสิริกร บุญเพ็ง
3 66003116003 นางสาวรุจิกา มังคลัง
4 66003116004 นางสาวรัตนภรณ์ ตนพรมรัมย์
5 66003116005 นางสาวบุษราภรณ์ รูปคม
6 66003116006 นางสาวนริศพร อิ่มเย็น
7 66003116007 นายวราทิตย์ แดงสวย
8 66003116008 นางสาวศิริพร วงษา
9 66003116009 นางสาวอธิชา เรงัง
10 66003116010 นางสาวกาญจนา สาแก่งทราย
11 66003116011 นางสาวกนกภรณ์ จำปาศรี
12 66003116012 นางสาวภัทรธิดา พัดทัยสง
13 66003116013 นางสาวนมลพร จักรมนปรียา

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 วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:02 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600312001   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003120001 นางสาวสิริเกศ เบ็ญมาศ
2 66003120002 นางสาวกิตติมา เจริญสนิทยั่งยืน
3 66003120003 นางสาวอรษา ขําสูงเนิน
4 66003120004 นางสาวดวงพร ชารีรักษ์
5 66003120005 นายธัชพล เรืองเกิด
6 66003120006 นายศรภัทร เหลาบุญมา
7 66003120007 นางสาวพัชรพร อยู่ยืน
8 66003120008 นางสาวอารียา แก้วประโคน
9 66003120009 นางสาวเมตตา โคตะมา

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 วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:02 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600312601   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003126001 นายพุทธคุณ บัวพันธ์
2 66003126002 นายกิตติพงษ์ แก้ววิเศษ
3 66003126003 นายณัฐวุฒิ เรณชนะ
4 66003126004 นางสาวศราศิณี สมบูรณ์สุข
5 66003126005 นายธีระภัทร เนตรสาคร
6 66003126006 นางสาวรัตนากร บุญคง
7 66003126007 นายนพดล บัวผัน

ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน เกรด จำนวน ค่าเฉลี่ย

    A ผ่านดีเยี่ยม PD

    B+ ผ่าน P

    B Good G

    C+ ไม่สมบูรณ์ I

    C ร่วมฟัง AU

    D+ พอใจ S

    D ไม่พอใจ U

    F ถอนรายวิชา W

    E รวม 3

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:02 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600313701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003137001 นางสาวมนัสนันท์ อาจกล้า
2 66003137002 นางสาวพัชรินทร์ ม่วงศรี
3 66003137003 นายวรรณชนะ สร้อยจิตร

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 13:02 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600315301   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003153001 นางสาวสุชาดา ชุ่มชูจันทร์
2 66003153002 นางสาวณัฐณิชา ชาญศรีสมุทร
3 66003153003 นางสาวธมลวรรณ รักอิสสระ
4 66003153004 นางสาวรวีวรรณ ผ่องจิตร
5 66003153005 นางสาวนวพร พูลเพิ่ม
6 66003153006 นางสาวอาทิตยา ขมเล็ก
7 66003153007 นายพัทธนันท์ ใจสดศรี
8 66003153008 นายกิตติพัชญ์ เอกปิยะนันท์

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 10

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:02 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600315801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003158001 นางสาวรัญชิดา คิดประสงค์
2 66003158002 นางสาวเพ็ญพิชชา เพชรมะณี
3 66003158003 นางสาวกรหทัย ชัยวัฒนพงศ์
4 66003158004 นางสาวกมลวรรณ วิเศษกุล
5 66003158005 นางสาวจุฑารัตน์ สุดชา
6 66003158006 นางสาวพริมา มณีพรหม
7 66003158007 นางสาวภัทรธิดา แก้วมาตย์
8 66003158008 นางสาวนภัสสร สอพุ่มจารี
9 66003158009 นางสาวสาวิตรี หนูขาว
10 66003158010 นางสาวเอวิตรา มากมี

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 15

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:02 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600316101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003161001 นางสาวศรัณย์พร จุมศักดิ์
2 66003161002 นางสาวอินทิรา บุดดา
3 66003161003 นางสาวธิดารัตน์ สวัสดี
4 66003161004 นางสาวอาภาวรรณ อินทศร
5 66003161005 นางสาวปิยฉัตร สินชัย
6 66003161006 นางสาวอุบลวรรณ บุญวิจิตร
7 66003161007 นางสาวศิรินาถ ศรไชยญาติ
8 66003161008 นางสาวจริยา พรหมรัศมี
9 66003161009 นางสาวทิพยาภรณ์ สมศรี
10 66003161010 นางสาวนันทวรรณ พลวงค์
11 66003161011 นางสาวประกายฟ้า บุญเพ็ง
12 66003161012 นางสาวอรวรรยา แซ่เฮ้ง
13 66003161013 นางสาวสุนิสา สุทิน
14 66003161014 นางสาวกมลพร วิไลอุตม์
15 66003161015 นางสาวอรุณทิพย์ จันดี

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 วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:02 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600317101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003171001 นางสาวกรกนก ยนต์พล
2 66003171002 นายศักรินทร์ ผิวคล้ำ
3 66003171003 นางสาวกัญญาณัฐ เกตุประสม
4 66003171004 นางสาวจีรนันท์ ก้อยกระโทก
5 66003171005 นางสาวสุธาดา บรมรัมย์
6 66003171006 นายปฏิพัทธ์ สงวนทรัพย์
7 66003171007 นายนิติรัฐ เกตุแก้ว
8 66003171008 นางสาวพัชรพร อินจำปา
9 66003171009 นายธีรภัทร เกษมสุข
10 66003171010 นายพิสิษฐ์ ทองเกิด
11 66003171011 นางสาวภควดี ทวยแก้ว
12 66003171012 นางสาวนันท์นภัส กิ่งคำ
13 66003171013 นางสาวสุพิชฌาย์ ด่านสันเทียะ

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 วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:02 น.

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

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

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

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

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

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