
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600320101   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003201001 นางสาวราชาวดี ขันตี
2 66003201002 นายพิชิตชัย สุขงามประเสริฐ
3 66003201003 นายพีรภัทร คีหกูล
4 66003201004 นายธนวัฒน์ ชมภูนิตย์
5 66003201005 นายธนกฤต หัตถโชติ
6 66003201006 นางสาวชลิดา คำนาดี
7 66003201007 นายณภัทร กาสุรงค์
8 66003201008 นางสาวชรินรัตน์ ล้ำเลิศ
9 66003201009 นางสาวมีสุข นันทบุตร
10 66003201010 นายณภัทร ไทยส่วย

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 92

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 15:45 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600321201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003212015 นางสาวหนึ่งฤทัย เหลืองอ่อน
2 66003212016 นางสาวนุสรา บุญศรี
3 66003212017 นางสาวฐานิกา พระสงฆ์เจริญ
4 66003212018 นางสาวณัฐชาพร โพธิวิเศษ
5 66003212020 นางสาวสุนิสา มะเล็ก
6 66003212021 นางสาวดวงกมล แจ้งสว่าง
7 66003212023 นางสาวสุภาวดี วงษ์เพ็ง
8 66003212027 นางสาวปภัสรินญา บุญสาหร่าย
9 66003212028 นางสาวคุณัญญา บ้านใหม่
10 66003212029 นางสาวสริดา ฉานุ
11 66003212030 นางสาวนรินทร์พร พลอยแหวน
12 66003212032 นางสาวปัณฑิตา กุลยาอ้น
13 66003212035 นางสาวพรประภา เพ่งพินิจ
14 66003212037 นางสาวจิรัชญา ลิ้มเจริญ
15 66003212038 นางสาวอมราพร เผือกโสภา
16 66003212040 นางสาวญาณีรัตน์ รอดภัย
17 66003212041 นางสาวโสภิดา กลิ่นหอม
18 66003212042 นางสาวรวิวรรณ หวังผล
19 66003212044 นางสาวปราณปรียา สนองผัน
20 66003212047 นางสาวภัทราภรณ์ สุขแพทย์
21 66003212048 นางสาววาสนา เข็มทอง
22 66003212049 นางสาวฐิติมา สุพรรณ
23 66003212051 นางสาวพัชริดา เดวิเลาะห์
24 66003212052 นางสาวญาณีนุช รอดภัย
25 66003212053 นายนันทพงศ์ แก้ววิทยาคุณ
26 66003212054 นางสาวอุโรชา สิทธิศักดิ์
27 66003212056 นางสาวชลธิชา ทองที
28 66003212057 นางสาวลักขณา วาจาสัตย์
29 66003212058 นางสาวประภาศิริ เข็มทอง
30 66003212059 นางสาวรัตสมิตา ทองสง่า
31 66003212062 นางสาวนลินทิพย์ เกี้ยงเกา
32 66003212063 นางสาวปุณยวีร์ ดีสุวรรณ
33 66003212064 นายอัครเดช ศรีสุราช
34 66003212065 นางสาวอัญธิสา เกตุหอม

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 92

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 15:45 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600321201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 66003212067 นางสาวอารียา กองเกิน
36 66003212069 นางสาวกัญญารัตน์ ประเสริฐ
37 66003212070 นายธนัญชัย วงษ์หอย
38 66003212073 นายภูชิสส์ ฤทธิบุญ
39 66003212074 นางสาวชุติกาญจน์ อิ่มเอิบ
40 66003212075 นางสาวธัญญารัตน์ แสงพินทอง
41 66003212076 นางสาวกานต์ธิดา ไทยเดช
42 66003212077 นางสาวผริตา สีเหมือย
43 66003212078 นางสาวกรรณิกา พาชี
44 66003212080 นางสาวรัชนีกร คะมี
45 66003212082 นางสาวจินต์จุฑา สว่างกุล
46 66003212084 นางสาวกรรชนก อ่อนจันทร์
47 66003212085 นางสาวอัญธิกา สวัสดิ์รัมย์
48 66003212086 นายธีรศักดิ์ ศรีกระจ่าง
49 66003212089 นางสาวบัณฑิตา นิติธรรมวงศ์
50 66003212091 นางสาวอัญชิสา เสริมสกุล
51 66003212092 นายสุทธิกานต์ มะฮง
52 66003212093 นางสาวธัญมน ศรีละจักร์
53 66003212094 นางสาววรรณวิภา สกุลดี
54 66003212095 นางสาวศิริกร กลิ่นบุหงา
55 66003212096 นางสาวอุดมพร พงษ์สีดา
56 66003212098 นางสาวนันทรัตน์ สำราญจิต
57 66003212099 นางสาวปัทมาพร มาลีเลิศ
58 66003212100 นายเจษฎากร เพ็งบุบผา
59 66003212102 นางสาวญาณิศา ดอกเตย
60 66003212104 นางสาวนริศรา กรรเชียง
61 66003212105 นางสาวกรวรรณ พานทอง
62 66003212106 นางสาวณิชาภัทร เพ็ชรสมบัติ
63 66003212107 นางสาวชนิภา ทองดี
64 66003212108 นางสาวเนตรชนก คันที
65 66003212110 นางสาววชิราธร อุ่นชะหลี
66 66003212115 นางสาวพรทิพย์ ตรีเหลา
67 66003212117 นางสาวณัฐณิชา สุนทรพฤกษ์
68 66003212118 นางสาวสาวิตรี แสงทอง

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 92

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 15:45 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600321201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

69 66003212119 นางสาวณัฏฐณิตา ชื่นชม
70 66003212121 นายอภิชิต เชิงเขา
71 66003212122 นางสาวกัญญารัตน์ เพ็ชรใส
72 66003212124 นางสาวญาดา อ่องประเสริฐ
73 66003212125 นางสาวพรพิมล วงษ์ประเสริฐ
74 66003212126 นางสาววิภาพรรณ พานทอง
75 66003212127 นางสาวเบญจมาศ ผาวันดี
76 66003212128 นางสาวเกศรินทร์ สีสัน
77 66003212129 นางสาวตวิษา โสมดี
78 66003212130 นางสาวรวิพร ภักดีงาม
79 66003212131 นางสาวสุดาวรรณ แขวงแก้ว
80 66003212132 นางสาวสุวรรณอัมพร คำเครือ
81 66003212133 นางสาวอารยา ขิงสันเทียะ
82 66003212134 นางสาวเบญจมาภรณ์ อนุลีจันทร์
83 66003212135 นางสาวมณีนุช ตันเจริญ
84 66003212136 นางสาวสุชานันท์ พันสนิทธนกิตต์
85 66003212137 นางสาวณัชธิชา ปิ่นสุข
86 66003212138 นายภูริพัฒน์ วงค์หิรัญ
87 66003212139 นางสาวปติณญา บุญญานุสนธิ์
88 66003212140 นางสาวอินทิมา ทองอยู่
89 66003212141 นางสาวชลพินทุ์ อนุภาพ
90 66003212142 นายบวรเกียรติ อภิรักษ์วณิชกิจ
91 66003212143 นางสาวศิริญญา โลประโคน
92 66003212144 นางสาวกัญญารัตน์ ใหม่ก๋งลาย

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 28 มีนาคม 2566 เวลา 15:45 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600321701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003217001 นางสาวภคพร แสงพา

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 28 มีนาคม 2566 เวลา 15:45 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/10



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600324401   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003244005 นางสาวอนุสสรา สุดนุช
2 66003244006 นางสาวปวีณ์ธิดา เเสงอรุณ
3 66003244008 นายยุทธภัทร เลิศวิลัย
4 66003244009 นางสาวพิมพ์นารา นิตยกัญจน์
5 66003244014 นางสาวสุดารัตน์ ภู่แส
6 66003244015 นายธนดล มุกดา
7 66003244016 นายวิชชากร เทศสวัสดิ์
8 66003244017 นางสาวญวิภา ไกรศิริ
9 66003244018 นางสาวสุชาวดี คชสิงห์
10 66003244019 นางสาวพัณณิตา เย็นเจริญ
11 66003244020 นางสาวภคพร ช่วยคิด
12 66003244021 นางสาวญาดาวดี พรมสา
13 66003244022 นางสาวอังคณา แซ่จาง
14 66003244023 นางสาวรวิวรรณ กิมเซ่งง้วน
15 66003244024 นางสาวภัคญดา เนาวาสน์

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 18

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 15:45 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/10



 

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 66003257004 นางสาวนวพร คำชุ่ม
4 66003257005 นางสาวศศิวิมล สุวรรณพืช
5 66003257006 นางสาวฐิติรัตน์ จองจับ
6 66003257008 นางสาวศศิชา จอมพงษ์
7 66003257011 นางสาวพรรณญมล พ่วงศรี
8 66003257012 นายภาสกร คลองจิตร
9 66003257013 นายสันติสุข รุณเจริญ
10 66003257014 นายทวีทรัพย์ พูลศิริ
11 66003257015 นางสาวนางสาวณัฐธิชารีเพ็ง
12 66003257016 นางสาวชัชฎาพร ศรีหวาด
13 66003257017 นางสาวดวงใจ ฝาชัยภูมิ
14 66003257018 นางสาวกานต์สิรี มาดี
15 66003257019 นางสาวกาญจนา ตรีเนตร
16 66003257020 นางสาวจารุณี แซ่จาง
17 66003257021 นางสาวกัญญาวีร์ แซ่ว่าง
18 66003257022 นายจักรพงศ์ บุญช่วย

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 28 มีนาคม 2566 เวลา 15:45 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 66003259002 นางสาวดวงกมล จันเทส
2 66003259003 นางสาวจิรดาวรรณ พลอาจทัน
3 66003259004 นายสิทธิไกร ทองนุช
4 66003259005 นางสาวบุญรักษา ศิริจันทนันท์
5 66003259006 นางสาววิลาวัลย์ บุญเต็ม
6 66003259007 นางสาววาสนา เสนาวงศ์
7 66003259008 นางสาวเสาวรส กลั่นกล่อม
8 66003259009 นางสาวปพิชญา ขวัญพิกุล
9 66003259010 นางสาวสุปรียา อุปัญ
10 66003259011 นางสาวจิราภรณ์ สมคิด
11 66003259012 นางสาวรัตนาภรณ์ ดิษฐสรรพ
12 66003259013 นางสาวณิชา จิ๊นฮะ
13 66003259014 นางสาวปณิดา พันธ์บุปผา
14 66003259015 นางสาวพรวิมล พันธุ์ประเสริฐ
15 66003259016 นายรพีภัทร ลำเทียร
16 66003259017 นายภคพล บุยยิ่ง

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 17

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 15:45 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 66003263005 นางสาววชิราภรณ์ ก๊กอึ้ง
5 66003263006 นายอนุชา พุ่มเจริญ
6 66003263008 นางสาวกัลยรัตน์ เจริญพจน์มณี
7 66003263009 นายบูรพา เผือกขวัญนาค
8 66003263010 นายกิตติภพ ฉิมวงษ์
9 66003263012 นายอนุภัทร ชาญวิชิต
10 66003263013 นายกิตติทัต เมียงอารมณ์
11 66003263015 นายจิตติพัฒน์ สุวรรณวงษ์
12 66003263016 นายนภดล จิตต์จำลอง
13 66003263017 นายปฐมพร สุทธิอุดมรัตน์
14 66003263018 นายพงศ์ณภัทร ทิมสุกใส
15 66003263019 นายพัทธนันท์ พรหมพุฒิพงศ์
16 66003263020 นายอัศราวุฒิ ด้วงทา
17 66003263021 นายอติรุจ วัฒนะมงคล

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 28 มีนาคม 2566 เวลา 15:45 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 66003287003 นายณัฐวุฒิ เรณชนะ
3 66003287004 นายณัฐนันท์ จันทมิฬ
4 66003287005 นายธีรภัทร์ แสนสุข
5 66003287006 นายเทพประทาน สิงห์สินธุ์
6 66003287008 นายธนโชติ นะราพูล
7 66003287011 นายกฤติพงษ์ เชิดวงค์
8 66003287012 นายณัฐนันท์ ศรีจรูญ
9 66003287013 นายนวัตกรณ์ ฤทธิ์รักษา

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 28 มีนาคม 2566 เวลา 15:45 น.

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

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

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

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

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

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