
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600334101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003341001 นางสาวจันฐวรรณ เทพนม
2 66003341002 นางสาวธัญวรรณ เกษี
3 66003341003 นางสาวจารวี ด้วงแพง
4 66003341004 นางสาวเพ็ญนภา นกศิริ
5 66003341005 นางสาวกัญญารัตน์ คันทะศรี
6 66003341006 นางสาวเครือฟ้า ป้อมถาวร
7 66003341007 นางสาวนุชธิดา นิรงค์บุตร
8 66003341008 นางสาวพิกุล ทองใบ
9 66003341009 นางสาวชลดา เกิดโภคา
10 66003341010 นางสาวปุณยวีร์ ดีสุวรรณ

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 13:12 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600338101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003381001 นางสาวปริชาติ เจริญรุ่งเรือง
2 66003381002 นางสาวนฤมล แซ่อึ๊ง

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 16

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:12 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600340501   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003405001 นางสาวสุชาวดี กรัตพงศ์
2 66003405002 นางสาวณัฐวรรณ ด้วงเงิน
3 66003405004 นางสาวอินทิรา ชื่นตา
4 66003405005 นางสาวชลธิชา ยังเจริญ
5 66003405006 นางสาวกมลวรรณ ศรีทอน
6 66003405007 นางสาวจิรัชยา ชื่นชูผล
7 66003405008 นางสาววริษา ดิษฐาพร
8 66003405009 นางสาวพรพรรณ ปานเขาแดง
9 66003405010 นางสาวสุชาวดี ศรีเพ็ชร
10 66003405011 นางสาวเพ็ญพร โฆษิตพรชัย
11 66003405012 นางสาวปิยดา สว่างวงศ์
12 66003405014 นางสาวจันทร์ทิพย์ ทิพย์วรรณ์
13 66003405015 นางสาวพัชรินทร์ พัฒนเซียวสิริ
14 66003405016 นางสาวศุภาวรรณ เกตุสุวรรณ
15 66003405017 นางสาววรพา มัติโก
16 66003405018 นางสาวกัญญาณัฐ วิเชียรวรรณ

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 13:12 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600340503   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003405003 นางสาวมัณฑนา ทองสกุล
2 66003405013 นางสาวพิชญานิน นาคเกษม

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 13:12 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600349001   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003490001 นางสาววรรณภา สิงห์จำปาทอง
2 66003490002 นางสาวชัชฎาภรณ์ เจนภูมิเดช
3 66003490003 นางสาวประภัสสร พุ่มเจริญ
4 66003490004 นางสาวกัลยกร ศรีอุไร
5 66003490005 นางสาวนุจรี เจะอุมา
6 66003490006 นายวรายุทธ ซุมซะ
7 66003490007 นางสาววรรณนภา ทับทิมสุข
8 66003490008 นางสาวฐิติพร ราชสิงห์โห
9 66003490009 นางสาวประวีณา ผุยวันดี
10 66003490010 นางสาวสิริธัญญ์ อยู่ดี
11 66003490011 นางสาวสุมัณฑณา พูลสวัสดิ์
12 66003490012 นายณรงค์ชัย กุลมอญ
13 66003490013 นายธนทัต คงศักดิ์

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 13:12 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600349101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003491001 นางสาวกัญณัฐ อนุพัฒน์
2 66003491002 นางสาวศิริวรรณ ประเสริฐมาลี
3 66003491003 นางสาวธนพร กิติศรีวรพันธ์ุกิติศรีวรพันธุ์
4 66003491004 นางสาวกันยา วงษ์บุปผา
5 66003491005 นางสาวศศิกาณต์ คงคาใส

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 13:12 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600349201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003492001 นางสาวณัฐชา รุ่งเเจ้ง
2 66003492002 นางสาวภัทรา วิหกเหิร
3 66003492003 นางสาวจตุรพร ถี่ถ้วน
4 66003492004 นายปิติภัทร จันละออ
5 66003492005 นางสาวสิริวิมล คำนิมิตร์
6 66003492006 นางสาวลักษิกา หวังล้อมกลาง
7 66003492007 นางสาวสุดารัตน์ ชูศรีหะรันย์
8 66003492008 นางสาวอัญชลี ผาสุข
9 66003492009 นางสาวพรนภา นาถาดทอง
10 66003492010 นางสาวชุติกาญจน์ โสมเมาร์

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 13:12 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 7/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600349202   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการตลาด
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 15

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:12 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 8/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600349301   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003493001 นางสาวเสาวรส ชูเมือง
2 66003493002 นางสาวธัญญาภรณ์ รจนัย
3 66003493003 นางสาวพัชราภา นาคะ
4 66003493004 นางสาวศศิกาญจน์ วรรณปะเถาว์
5 66003493005 นางสาวฐิติมา โมราขาว
6 66003493006 นางสาวกนกทิพย์ เหล่ากสิการ
7 66003493007 นางสาวภัทรธิดา สริมอรุณ
8 66003493008 นายกิตติพัฒน์ เหินไธสง
9 66003493009 นางสาวรุ่งนภา สังข์เกิด
10 66003493010 นางสาวสุชาดา พ่วงภู่
11 66003493011 นางสาวณัฐธิดา น่วมเจริญ
12 66003493012 นางสาวหทัยรัตน์ สนรักษา
13 66003493013 นางสาวณีรนุช ตั้งตระกูลภูรินท์
14 66003493014 นายธามธนัท สิงหา
15 66003493015 นางสาวธัญญาภรณ์ มาเจริญ

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 13:12 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600349801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003498001 นางสาวพบพร หรณพ
2 66003498002 นางสาวศศิกาญจ์ สันประเทียบ
3 66003498003 นางสาวสลิลทิพย์ คำสิงห์
4 66003498004 นางสาวพิมพ์ลภัส สุริยะพรหม
5 66003498005 นายถาวร จิตต์สนธิ์

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 13:12 น.

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

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

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

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

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

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