
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100326801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003268002 นายวิวัฒน์ พุทธสอน
2 61003268003 นายกิตติธัญ ล้อมงคล
3 61003268004 นายธะนะวรรน พิชิตสุริยา
4 61003268005 นายรณกร บัวขาว

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 วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:26 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100326901   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003269001 นางสาวกมลวรรณ โตอุรวงค์
2 61003269004 นางสาวปิยฉัตร วรรณพิรุณ
3 61003269005 นางสาวฐิติมา จันทึก
4 61003269006 นางสาวอมรรัตน์ พาวงษ์
5 61003269008 นางสาวเสาวภา มณฑศก
6 61003269009 นายรัตนชัย ล้วนศรี
7 61003269010 นางสาวรุ่งนภา เนื่องจำนงค์
8 61003269011 นายสหัสวรรษ แก้วรักษ์
9 61003269012 นางสาวณัชกร เอื้อสกุลพรเจริญ
10 61003269013 นางสาวณัฐรดา ไทยยากรณ์
11 61003269014 นายฉัตรชัย ปานขลิบ
12 61003269015 นายจิรายุทธ เลิศศิริ
13 61003269016 นายฐนกร เวฬุคามกุล

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 วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:26 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100327001   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003270001 นายสุรเสกข์ ดีศรี
2 61003270002 นายจตุพร ยะหัตตะ
3 61003270003 นายภาณุพงษ์ ผุดผ่องมาก
4 61003270005 นายภาณุเดช จันทร์ศรี
5 61003270006 นายเอกราช โตศิริ
6 61003270007 นายศิกวัส วิริยะกานนท์
7 61003270008 นายทินภัทร นาคประสิทธิ์
8 61003270009 นายพชร ระยับศรี
9 61003270010 นายพูลสวัสดิ์ สุริวงศ์
10 61003270013 นายภูวดล บุญเกิด
11 61003270014 นายธีรภัทร์ จันทร์แป้น
12 61003270015 นายปรีรัณย์ ลิ้มเส็ง
13 61003270016 นายณัฐวุฒิ ลอยล่อง
14 61003270017 นายชวรินทร์ เจริญขำ
15 61003270018 นายรชานนท์ ศรีกอง
16 61003270019 นางสาวพิชชาภา จันทร์อินทร์
17 61003270020 นายนนทวัช คะปัญญา

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 วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:26 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100327002   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003270011 นายสุทิวัส ทองเปี่ยม
2 61003270012 นางสาวเปมิกา เนินใหม่

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 วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:26 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100328601   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003286001 นางสาวนันท์นภัส สร้อยสุข
2 61003286002 นายภูธเนศ พลอยประสิทธิ์
3 61003286003 นางสาวสมัชญา สมทรง
4 61003286005 นางสาวสิรินทร์ กินนารี
5 61003286006 นางสาวอารีย์พร จันทะวงษ์
6 61003286007 นายวัชรพล ฝอยทอง

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 วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:26 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/6



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6100353401   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003534001 นางสาวจุฑามาศ พฤกษชาติ
2 61003534004 นางสาวศรีวลี อยู่แดงมี
3 61003534005 นางสาวมณีรัตน์ เปี่ยมบางบอน
4 61003534006 นายคุณากร โทรเลข
5 61003534008 นางสาวอุไรวรรณ์ เมืองมีทรัพย์
6 61003534009 นายพีรวัส ทิพย์โกสุม
7 61003534011 นางสาววริศรา ใบปลอด
8 61003534012 นายเมธาสิทธิ์ วิจิตรจินดา
9 61003534013 นายสหัสวรรษ สิงนอก
10 61003534014 นายธีระวัฒน์ เผือกขวัญนาค
11 61003534015 นางสาวกิตติยา เพลียเท้าอุ้ย
12 61003534016 นายภาสวี ตั้งมโนปณิธาน
13 61003534017 นางสาวปิยาภรณ์ สินสมบัติ
14 61003534018 นางสาวธนนันท์ ปัญญาเลิศ
15 61003534019 นายปฏิพัทธ์ เห็นงาม
16 61003534020 นายเอกภพ อินทร์สุวรรณ์
17 61003534021 นายเจษฎา ระเบียบ
18 61003534022 นางสาวหฤทัย น้อยใจดี

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 วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:26 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/6


