
 

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
5 61003268006 นายภัทรพล ธรรมโชติ
6 61003268007 นายนนทวัฒน์ ล้วนศรี
7 61003268008 นายปิยะณัฐ สุนทร
8 61003268009 นายศิวกร พุ่มเรือง
9 61003268010 นายธนกฤษณ์ หม่อมศิลา
10 61003268011 นายปัณจิตร์ วงษาทอง
11 61003268012 นายณัฐพล ม่วงคำ
12 61003268013 นายณัฐพล พ่วงพร
13 61003268014 นายชลนที เมืองซอง
14 61003268015 นายวัชระพงศ์ แก้วใสแสง
15 61003268016 นายสุภชัย เจี้ยเส็ง
16 61003268017 นายอภิวัฒน์ จำปาหอม
17 61003268018 นายกอบกูล สุทธิกุล
18 61003268019 นายภัทรพล ธรรมโชติ

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 วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:07 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
14 61003269017 นางสาวธมลวรรณ อ่อนศรีทอง
15 61003269018 นางสาวเสาวลักษณ์ นามซุย
16 61003269019 นายสรนันท์ บุญมาตย์
17 61003269020 นายธนกฤต ยศสูงเนิน
18 61003269021 นายกิตติศักดิ์ ต่อมสุวรรณ์

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 23

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:07 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
18 61003270021 นายธนพล ธาราสันติสุข
19 61003270023 นายศิวะนนท์ โอ่งตั้ว
20 61003270024 นายทิวานนท์ สีเนา
21 61003270025 นายอภิสิทธิ์ บัวเขียว
22 61003270026 นายชัยณรงค์ ไชยขันธ์
23 61003270029 นายวัฒนชัย ลิ้มสว่างพูลวัตถุ

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 วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:07 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 61003270027 นายสุชานนท์ กรีดกราย
2 61003270028 นายณฐพล ทองรัสมี

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 วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:07 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/8



 

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
7 61003286008 นางสาวณัฐณิชา ปลื้มใจ
8 61003286009 นางสาวโชติมา เงินขาว
9 61003286010 นายณัฐวุฒิ ยศโชติ
10 61003286011 นายอธิวัฒน์ อยู่ดี

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 วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:07 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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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
19 61003534023 นางสาวกณิกนันต์ ตะทา
20 61003534024 นายปฏิภาณ ศรีโกศักดิ์
21 61003534025 นายจิรวัฒน์ คำใสหลอด
22 61003534026 นายฐากูร ศรีนนท์แก้ว
23 61003534027 นายศตวรรษ ปะสาวะนัง
24 61003534028 นายสหรัฐ ปัดสากล้าหาญ
25 61003534029 นางสาววลัยลักษณ์ บุญส่ง
26 61003534030 นายภราดร ภู่งาม

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 39

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:07 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6102327001   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61023270001 นายสุรศักดิ์ แสงชา
2 61023270002 นายยศพล รับศิริเจริญ
3 61023270003 นายอภิชัย ผสมสี
4 61023270004 นายชัยณรงค์ ไชยขันธ์
5 61023270005 นายเกียรติพงษ์ เกษประดิษฐ์
6 61023270006 นายพชร พรเยาวลักษณ์
7 61023270007 นายพลวัฒน์ พัชรเจริญกุล
8 61023270008 นายกฤษณะ ลิ้มเจริญ
9 61023270009 นายประภัสสร เรืองไหรัญ
10 61023270010 นายจตุรพร พรหมเจริญ
11 61023270011 นายวรพงศ์ ยงพฤกษา
12 61023270012 นายธนกฤต สุขประเสริฐ
13 61023270013 นายสุกฤษฎิ์ เผือกพูลผล
14 61023270014 พันจ่าตรีสัมฤทธิ์ วงศ์ยืน
15 61023270015 นายสุทธิชัย ขุนสนิท
16 61023270016 นายเอกรัฐ ช่วงกรุด
17 61023270017 นางสาวนิศากร ชามนตรี
18 61023270018 นายวิทยา เมฆบุตร
19 61023270019 นายศุภสิทธิ์ บัวลอย
20 61023270020 นายกำชัย บุญธรรม
21 61023270021 นายสรรชัย ทวีการไถ
22 61023270022 นายอวิรุทธ์ ทรงบำเรอ
23 61023270023 นายธีระพงค์ กำเนิดหิน
24 61023270024 นายกฤตวิทย์ จันทร์อินทร์
25 61023270025 นายณัฐวิโรจน์ คนสนิท
26 61023270026 นายนันทวัฒน์ ไวยพจน์
27 61023270027 นายสุชาติ พื้นฟ้า
28 61023270028 นายพงษ์ศักดิ์ แสนวัง
29 61023270029 นายพิทยา กรียะพันธ์
30 61023270030 นายอาณัต ชื่นอุทัย
31 61023270031 นายจิรพัฒน์ ขุนนะ
32 61023270032 นางสาวณัฐธิดา โสภารัตน์
33 61023270033 นายพชรพล อนันตกูล
34 61023270034 นายฐิระวัฒน์ มากสวัสดิ์

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 39

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:07 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6102327001   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 61023270035 นายอมร ลายประดิษฐ์
36 61023270036 นายนที ราชนาคำ
37 61023270037 นายธีรพงษ์ เครือแสง
38 61023270038 นายวีระพันธ์ กาจวงศกร
39 61023270039 นายสุธีชาติ สังข์พล

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 39

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:07 น.

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

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

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

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

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

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