
 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6100326801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003268001 นายเมธี ทาประทุม
2 61003268002 นายวิวัฒน์ พุทธสอน
3 61003268003 นายกิตติธัญ ล้อมงคล

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 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:32 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/5



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6100326901   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003269001 นางสาวกมลวรรณ โตอุรวงค์
2 61003269002 นายนที จูเจริญ
3 61003269003 นางสาวกรรณิการ์ สำอางค์อินทร์
4 61003269004 นางสาวปิยฉัตร วรรณพิรุณ
5 61003269005 นางสาวฐิติมา จันทึก
6 61003269006 นางสาวอมรรัตน์ พาวงษ์
7 61003269007 นางสาวกาญจนา นาคเกษม
8 61003269008 นางสาวเสาวภา มณฑศก
9 61003269009 นายรัตนชัย ล้วนศรี
10 61003269010 นางสาวรุ่งนภา เนื่องจำนงค์

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 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:32 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/5



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
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 61003270004 นายณัฐพล ยิวาพัฒ
5 61003270005 นายภาณุเดช จันทร์ศรี
6 61003270006 นายเอกราช โตศิริ
7 61003270007 นายศิกวัส วิริยะกานนท์
8 61003270008 นายทินภัทร นาคประสิทธิ์
9 61003270009 นายพชร ระยับศรี
10 61003270010 นายพูลสวัสดิ์ สุริวงศ์

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 5

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:32 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 3/5



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
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 61003286004 นางสาวสิริยากร อมรรัตนศิริ
5 61003286005 นางสาวสิรินทร์ กินนารี

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 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:32 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/5



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6100353401   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 61003534001 นางสาวจุฑามาศ พฤกษชาติ
2 61003534002 นางสาวอังคณา เล็กมณี
3 61003534003 นางสาวอมิตา ชื่นรัมย์
4 61003534004 นางสาวศรีวลี อยู่แดงมี
5 61003534005 นางสาวมณีรัตน์ เปี่ยมบางบอน
6 61003534006 นายคุณากร โทรเลข
7 61003534007 นางสาวชนิสรา นวมบางขวัญ
8 61003534008 นางสาวอุไรวรรณ์ เมืองมีทรัพย์
9 61003534009 นายพีรวัส ทิพย์โกสุม
10 61003534010 นางสาวกัลยาณี พรมเปลว

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 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09:32 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/5


