
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600330201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003302001 นางสาวปฐมพร อ่อนสกุล

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 13:12 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600335301   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003353001 นายลภัส บุญค้ำ
2 66003353002 นางสาวกิติมา โกโสตร
3 66003353003 นางสาวเกรียวแก้ว ทำดี
4 66003353004 นางสาวอัญชิสา ยอดเอื้อ
5 66003353005 นางสาวพัตราภรณ์ แซ่อึ้ง
6 66003353006 นางสาวเจนจิรา บุญช่วย
7 66003353007 นายภูมิพัฒน์ ธีร์ธนาสิทธิ์

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 13:12 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600335501   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003355001 นางสาวณัชชา งิ้วงาม

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 13:12 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600336201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003362001 นางสาววราภรณ์ ซิวฮะหลี
2 66003362002 นางสาวกัณญารัตน์ เทียมสิงห์
3 66003362003 นางสาวณัฏฐ์วรา ลี้ชม
4 66003362004 นางสาวอาธิวราห์ ยอดสวัสดิ์
5 66003362005 นางสาวศิรภัสสร ประเสริฐสุข
6 66003362006 นางสาวนันณภัทร์ วิเศษ
7 66003362007 นางสาววันวิสาข์ วุฒิยาสาร
8 66003362008 นางสาวณัฏฐณิชา พงษ์พิทักษ์
9 66003362009 นางสาวประภาพรรณ จันทรประสาท

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 13:12 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600336701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003367003 นางสาวศุภวรรณ์ โฉมศรี

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 13:12 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600336702   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003367001 นางสาวปาจรีย์ ศรีเจริญ
2 66003367002 นางสาวเกศกนก อับดุลไฮมัน
3 66003367004 นางสาววิภัสร์ชญาณ์ บัตรเจริญ
4 66003367005 นายชนะศักดิ์ ธรรมรงค์
5 66003367006 นายศุภธน จรัสประพาฬ
6 66003367007 นายโสพัส บุญมี

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 13:12 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600366501   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003665001 นางสาวศิรดา ศิริวัน
2 66003665002 นางสาววริศรา ยอดอาวุธ
3 66003665003 นางสาวคนิฐา โพธิ์โต

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600366601   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003666001 นายสุพรรณ สลับศรี
2 66003666002 นางสาวนส.ดวงกมล พรชาลี
3 66003666003 นางสาวสุภาวดี มาตรี
4 66003666004 นางสาวสุพรรษา สุขสมบูรณ์
5 66003666005 นางสาววิลาวัลย์ กัณฐัศว์กำพล
6 66003666006 นางสาวเบ็ญจลักษณ์ รอดทอง
7 66003666007 นางสาวสุทัตตา ทองก้อน
8 66003666008 นางสาวธนพร เย็นใจ
9 66003666009 นางสาวพรนัชชา ประเสริฐพันธุ์
10 66003666010 นายวสิษฐ์พล ศิริวาณิชย์
11 66003666011 นางสาวเขมมิกา มาชุมแสง
12 66003666012 นายรัชชานนท์ หอมจันทร์
13 66003666013 นายคมกฤษ ชุมอาจ
14 66003666014 นางสาวปุณยาพร แสงนวล
15 66003666015 นางสาววิลาสินี สุริวงษ์
16 66003666016 นางสาวจิราพร ไถวเลิศ

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

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