
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600330201   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003302001 นางสาวปฐมพร อ่อนสกุล
2 66003302003 นางสาวมณีวรรณ วงษ์ศิริวรรณ
3 66003302004 นางสาวผาผึ้ง โซ๊ะมณี
4 66003302005 นางสาวกนกวรรณ วินัย
5 66003302006 นางสาวแพรวรุ่ง แม้นรัตน์
6 66003302007 นางสาวพิมจันทร์ สุวรรณ์
7 66003302009 นายนพรุจ เหล่าสุพรรณ์
8 66003302011 นางสาวนารีรัตน์ มากบุญ
9 66003302012 นายพีรพัฒน์ พรมมี
10 66003302013 นายสุทิศักดิ์ 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 10

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 15:46 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/11



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600334801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาดนตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003348001 นายคณิศร ตึกขาว
2 66003348002 นายเมธี ทองอ้ม
3 66003348003 นายจักรบุตร คล้ายขำดี
4 66003348005 นายณัฐนนท์ มีชัย
5 66003348008 นางสาวกชมน พิมพา
6 66003348009 นายนายวงศธร นิ่มเจริญ
7 66003348014 นายวีรภัทร์ เภ่าโง่น
8 66003348015 นายวรวุฒิ ผ่องแผ้ว
9 66003348018 นายกิตติพงศ์ ประเสริฐ
10 66003348019 นายอธิป แซ่กัง

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 28 มีนาคม 2566 เวลา 15:46 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/11



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600334802   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาดนตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003348004 นายอโนชา น้อมเจริญ
2 66003348012 นายณัฐพงษ์ สว่างแสง

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 15:46 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/11



 

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 66003353004 นางสาวอัญชิสา ยอดเอื้อ
4 66003353005 นางสาวพัตราภรณ์ แซ่อึ้ง
5 66003353007 นายภูมิพัฒน์ ธีร์ธนาสิทธิ์
6 66003353008 นางสาววิลาวัณย์ ดีอ่อง
7 66003353009 นายสุวรรณ วันหนา
8 66003353012 นางสาวกัลยรัตน์ จาดฮามรด
9 66003353014 นางสาวพิชชาอร จงกิจสถาพร
10 66003353015 นางสาวปภาวรินทร์ หงษ์ขาว
11 66003353016 นายสิทธิโชติ สุภัคโภคะกุล
12 66003353018 นางสาวปิยะฉัตรฤทัย ชารีวรรณ
13 66003353019 นายศุภโชค มาลิกูล
14 66003353021 นางสาวลิปิการ์ ศิลาอ่อน
15 66003353022 นางสาวบุณยวีร์ โพธิจักร
16 66003353023 นายพงศ์พิพัฒน์ ฮับหลี
17 66003353024 นายธนวรรธน์ เจริญ
18 66003353025 นางสาวนฤมล คงดี

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 28 มีนาคม 2566 เวลา 15:46 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/11



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600335501   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   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 16

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 15:46 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/11



 

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 66003362010 นางสาวเมธาพร บุญฟู
10 66003362011 นางสาวอมรรัตน์ สังข์รัมย์
11 66003362012 นางสาวหยดฝน ถ้วยงาม
12 66003362015 นางสาวสลิลทิพย์ สืบสงวนวงศ์
13 66003362018 นางสาวกัญจนา พุ่มสุวรรณ์
14 66003362021 นายเกรียงไกร สืบศรี
15 66003362022 นายวิสูทธิ์ เที่ยงอยู่
16 66003362023 นายณัฐวุฒิ ต้องติรัมย์

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 12

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 15:46 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/11



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600336701   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003367003 นางสาวศุภวรรณ์ โฉมศรี
2 66003367008 นายชนาธิป หาญณรงค์
3 66003367009 นางสาวนงนภัส กิ่งคำ
4 66003367010 นายเมธัส ฆังคะรัตน์
5 66003367015 นางสาวสิริขวัญ คณทา
6 66003367017 นางสาวจุฑามาศ แสนโบราณ
7 66003367018 นางสาวธนภรณ์ ต้นวิบูลย์ศักดิ์
8 66003367020 นางสาวเกร็ดมณี ศรีปัญญา
9 66003367023 นายเกรียงไกร สุภะตะ
10 66003367027 นายณัฐชนน เนียมชาติ
11 66003367028 นางสาวธัญญารัตน์ จั่นไร่ขิง
12 66003367033 นางสาวณัฏฐพร องอาจณรงค์

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 14

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 15:46 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 7/11



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6600336702   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 66003367004 นางสาววิภัสร์ชญาณ์ บัตรเจริญ
2 66003367006 นายศุภธน จรัสประพาฬ
3 66003367007 นายโสพัส บุญมี
4 66003367011 นางสาวชลธิชา ศรีนุย
5 66003367012 นางสาวพนัชกร สงนอก
6 66003367013 นายธนภัทร ชัยปลัด
7 66003367014 นายกวินท์ อรุณแสงศรี
8 66003367024 นายภาณุวิชญ์ จันทร์สนอง
9 66003367025 นางสาวรุจิรดา แพลูกอินทร์
10 66003367029 นายอภิวิชญ์ สมนึก
11 66003367030 นางสาวชนภรณ์ ยะคะเสม
12 66003367031 นายรัชชานนท์ ไทยเจริญ
13 66003367032 นายญาณพัฒน์ แดงเหลือง
14 66003367034 นายธนกร เเสงอรุณ

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 26

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 15:46 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 66003665002 นางสาววริศรา ยอดอาวุธ
2 66003665004 นางสาวรัตนา ปรางค์จันทร์
3 66003665006 นางสาวปาณิศา ทองฝรั่ง
4 66003665007 นางสาวสรัญญา เจริญศรี
5 66003665009 นางสาวรุจี มุมิ
6 66003665010 นายอรรคพล ทองกันยา
7 66003665011 นางสาวเกศกนก สงวนพันธ์
8 66003665013 นางสาวภัศราภรณ์ พัฒน์สุธางศ์กูล
9 66003665014 นางสาวพัฒน์นรี ธิติวุฒิอนากูล
10 66003665015 นางสาวณิณัฏฐ์ เนื่องจำนงค์
11 66003665016 นายอรรถพร โภชฌงค์
12 66003665017 นายธนาเทพ เคลื่อนกลางดอน
13 66003665018 นางสาวอินทราทิพย์ สุนทรบรรพต
14 66003665019 นางสาวขนิษฐา พลเมือง
15 66003665022 นางสาวณัฐชา คนาจันทร์แสง
16 66003665023 นางสาวจิราพร ไถวเลิศ
17 66003665024 นางสาวสุภาพร ศรียันต์
18 66003665025 นางสาวรัตติกัลยา จอมคำสิงห์
19 66003665028 นายณภัทร ท้วมละมูล
20 66003665029 นางสาวโศศิษฐา จันทร์ปรุง
21 66003665030 นางสาวไอรดา ดาหล้า
22 66003665031 นางสาวญาณิศา สุจิตตานนท์รัตน์
23 66003665032 นางสาวพันธุ์ทิชา พุกซื่อตรง
24 66003665033 นางสาวศศิธร เหลืองอ่อน
25 66003665034 นายธนากร จันทกานนท์
26 66003665035 นางสาววรกานต์ แซ่เฮ้ง

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 42

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 15:46 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 66003666007 นางสาวสุทัตตา ทองก้อน
7 66003666008 นางสาวธนพร เย็นใจ
8 66003666009 นางสาวพรนัชชา ประเสริฐพันธุ์
9 66003666010 นายวสิษฐ์พล ศิริวาณิชย์
10 66003666013 นายคมกฤษ ชุมอาจ
11 66003666014 นางสาวปุณยาพร แสงนวล
12 66003666015 นางสาววิลาสินี สุริวงษ์
13 66003666017 นางสาวณัฐมน สุชเลิศ
14 66003666018 นายสุชาพงศ์ กันศรีเวียง
15 66003666019 นางสาวฐิติพร พึ่งสุข
16 66003666020 นางสาวกัญญาณี อัศวภูมิ
17 66003666021 นางสาวหัสธการ องอาจ
18 66003666022 นางสาวบุณยาพร มาสะ
19 66003666024 นางสาวเบ็ญจวรรณ เหลืองอ่อน
20 66003666025 นางสาวเกศร วาดเวียง
21 66003666028 นางสาวนิรุชา อิมามี
22 66003666032 นางสาวสุดธิดา ตลับทอง
23 66003666033 นางสาวอรณัฎฐา ประทีปอรุโณทัย
24 66003666034 นางสาวศิริญญา เซ็นติมา
25 66003666035 นางสาวภาสินี จารุภูมิ
26 66003666036 นางสาวสุกัญญา ลักษณะรุ่งโรจน์
27 66003666039 นายณัฐพล ปราณี
28 66003666040 นางสาวนุชวรา เทียนทอง
29 66003666041 นางสาวณัฎธิดา กลิ่นหอม
30 66003666042 นางสาวจุฑามาศ รอดสา
31 66003666044 นางสาวมนฑกานต์ เหลืองอ่อน
32 66003666045 นางสาวพรนภา มิ่งสอน
33 66003666046 นางสาวสุจิรา สิทธิพล
34 66003666047 นางสาวแดหวา บัวพันธ์

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 42

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 15:46 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

35 66003666048 นายอาณาจักร จันมณฑา
36 66003666049 นายพงศธร ผายอุบล
37 66003666050 นายสรวิชญ์ ผลเจริญ
38 66003666051 นายณัฎฐกร ใจเย็น
39 66003666052 นายชญานนท์ นงนิ่ม
40 66003666053 นางสาวญาดา ชื่นชม
41 66003666054 นางสาวสาลิศา พลเมือง
42 66003666055 นายชัยเฉลิม อิทธิยาภรณ์

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 42

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 15:46 น.

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

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

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

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

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

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