
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200326801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003268003 นายปรัชญา นามพล
2 62003268004 นายนิติกร ศรีชะวา
3 62003268006 นายมงคล ทุมครบุรี
4 62003268007 นายธีรศักดิ์ ปลงไสว
5 62003268009 นายนันทวัฒน์ ทิพย์น้อย
6 62003268010 นายอก๊อก สมชาย
7 62003268011 นายพชร แสงเพ็ชร
8 62003268014 นายกิติกร เตี้ยจัตุรัส
9 62003268015 นายภูริเดช ขิมทัด
10 62003268016 นางสาวจารุวรรณ ฉันทะนิ
11 62003268022 นายกนกพล ทดเจริญ

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 วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200326802   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003268001 นายรัฐนันท์ ทับสุรีย์
2 62003268002 นายอภินันท์ กัณฐวิภูษณ์
3 62003268005 นายทินภัทร บำรุงวัด
4 62003268012 นายอดิศร ทุนมี
5 62003268013 นายสุรยุทธิ์ คำโสม
6 62003268017 นายอนุวัฒน์ พึ่งและ
7 62003268018 นายชัยวัฒน์ ทองสะอาด
8 62003268019 นายธนวัฒน์ กจิ๊
9 62003268020 นายอภิสิทธิ์ สุดตา
10 62003268021 นายแกมกาญจน์ รัตนจันทร์

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 วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200326901   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003269001 นางสาวภาณิภัค ไชยสงคราม
2 62003269002 นางสาวสุวัจนี ขาวผ่อง
3 62003269007 นางสาวณัฏฐณิชา จบจังหรีด
4 62003269008 นายอิทธิพัฒน์ จงวรกุล
5 62003269009 นางสาววลีรัตน์ แซ่เอี๊ย
6 62003269010 นายวันเฉลิม คล้ายเมือง
7 62003269011 นายอภิรักษ์ นาคลอง
8 62003269014 นายรัฐพงษ์ ดวงแก้ว
9 62003269015 นางสาววโรชา ธนะพิรุฬห์
10 62003269016 นายนวพันธ์ สาระมา
11 62003269018 นางสาวทวีพร เข็มเฉลิม
12 62003269019 นายปราบปราม ผ่านสำแดง
13 62003269020 นางสาวนงลักษณ์ ตันเจริญ
14 62003269021 นางสาวศิริลักษณ์ สิทธิมงคล
15 62003269022 นายธนพล มูลเดช

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 19

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200327001   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003270002 นายกิติพัฒน์ ชูทับทิม
2 62003270004 นายธนพล กิมะพันธ์
3 62003270005 นายพงศกรณ์ สุภาพันธ์
4 62003270006 นายศรายุทธ เกตุแก้ว
5 62003270007 นายภาณุสิทธิ์ บัวลพ
6 62003270009 นายปริญญา โตศิริ
7 62003270011 นายภควรรษ บุญเกิดมา
8 62003270013 นายปิงป่อง สุขทา
9 62003270014 นายถาม์พร มูลมานัส
10 62003270015 นายศุภชัย บัวผดุง
11 62003270016 นายอดิเทพ อิ่มจิตร์
12 62003270018 นายอธิวัฒน์ สีดาว
13 62003270019 นายเกริกพล จักรแก้ว
14 62003270020 นายราเมศธ์ ชะอุ่ม
15 62003270022 นายชูเกียรติ เหล่าพระจันทร์
16 62003270026 นางสาวสุไอดา ริดมัด
17 62003270027 นายจิรวัฒน์ ทองคำ
18 62003270028 นายธนวัฒน์ สุขเรือง
19 62003270029 นายวรวัฒน์ กาญจนสิงห์

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 วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200327002   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003270008 นายพันธกานต์ ฆ้องหลวง
2 62003270017 นายธรรมมงคล ไกรวงษ์
3 62003270021 นายพัชรวัฒน์ สุขประเสริฐ
4 62003270023 นายปฏิพัทธ์ ดีแก้ว
5 62003270024 นายณัฐนนท์ ชืานอารมย์
6 62003270025 นายนราธิป กลิ่นมั่น

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 8

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200328601   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003286001 นางสาวอัจฉรา นวลศิริ
2 62003286002 นายธนัญชัย จันทร์เปรม
3 62003286003 นางสาวปิยฉัตร จิระวัฒน์วิศิษฏ์
4 62003286005 นายวรากร บัวทอง
5 62003286006 นายอัครภูมิ มีเชาว์
6 62003286007 นางสาวธันยพร ศรีวิลัย
7 62003286008 นายรัชชานนท์ มงคลธรรมกุล
8 62003286009 นายวรปรัชญ์ นพเจริญ

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 วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200353401   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003534002 นางสาวหฤทัย บุริภักดิ์
2 62003534004 นางสาวภูชญาณ์พัฐ วิวัฒน์วานิช
3 62003534005 นางสาวนางสาวสุธาธารศิริเขตร์
4 62003534007 นางสาวศศิภา มานะต่อ
5 62003534008 นายสมโชค กิมทอง
6 62003534009 นายสหัสวรรษ เลิศกระโทก
7 62003534011 นางสาววนิดา จั่วสันเทียะ
8 62003534019 นางสาวสุพรรษา อุไรรักษ์
9 62003534020 นางสาวกัญญารัตน์ ทำทวี
10 62003534021 นายธนพล ทวีสิน
11 62003534022 นางสาวจรีภรณ์ อัจฉฤกษ์
12 62003534024 นายเมธาสิทธิ์ เวทย์ศุรกฤต
13 62003534025 นายอภิวัฒน์ แก้วเคน
14 62003534027 นายพีรวุฒิ เจริญสมประสงค์
15 62003534028 นางสาวกิตติมา สุดสาย
16 62003534029 นายธนภัทร วิริยพรสวัสดิ์

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 วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6200353402   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 62003534012 นายมนุเชษฐ์ บัตรแก้ว
2 62003534013 นายจิรภัทร เนื่องจากอวน
3 62003534014 นายจตุพล โหรี
4 62003534015 นายอริญชย์ ขันโท
5 62003534018 นายทนงศักดิ์ กลางหล้า
6 62003534026 นายศุภกร ศรีสมัย
7 62003534030 นายธันวา วณิชลักษมี

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 วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:24 น.

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

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

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

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

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

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