
 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6002327002   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 60023270036 นายณัชพล กอบเงินทอง
2 60023270037 นางสาวภัสราวดี จิตต์ภักดี
3 60023270038 สิบโทอัครเดช ร้อยพุทธ
4 60023270039 นายอนิวัตติ์ วงศ์กาฬสินธุ์
5 60023270040 นายฐานมั่นคง โชคชัย
6 60023270041 นายสพล ดีพร้อม
7 60023270042 นายวิเชษฐ ยิ่งยง
8 60023270043 นายปริวัฒน์ โรจนวรรัตน์
9 60023270044 นายณัฐวุฒิ เดชแพง
10 60023270045 นายวรวุฒิ สีนัดยก
11 60023270046 นายธีรพงศ์ เปี้ยวงศ์
12 60023270047 นายพลวัฒน์ พัชรเจริญกุล
13 60023270048 นายวีรพล พึ่งเปลี่ยน
14 60023270049 นายธนา อุมาพิริยะกุล
15 60023270050 นายธนภัทร์ กันหาคำ
16 60023270051 นายอาทิตย์ สำราญใจ
17 60023270052 นางสาวรักษ์วรุณ ยอดรัก
18 60023270053 นางสาวสิริญญา จิตรแจ่ม
19 60023270054 นายธนภัทร สิงห์ท้าว
20 60023270055 นายกฤษณะ ขำเจริญ
21 60023270056 นางสาวอรอุมา พรยิ่ง
22 60023270057 นายอนุชา หล้าถลา
23 60023270058 นายปริญญา สุขสว่าง
24 60023270059 นางสาวจุรีพร สางาม
25 60023270060 นางสาวสุภาพร โภคพันธ์

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 25

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09:27 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/1



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6002340503   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 60023405064 นายธนวัฒน์ หวังสมัด
2 60023405065 นายสราวุธ พิมพ์จันทร์
3 60023405066 นางสาวนกน้อย ส้มปิ่น
4 60023405067 นางสาวนฎา ธัญญจินดาโชติ
5 60023405068 นางสาวกานต์พิชชา นครังสุ
6 60023405069 นายปกรณ์ ยืนยง
7 60023405070 นางสาวพรทิพย์ รมยะสมิต
8 60023405071 นางสาวศิรภัสสร วริศยศ
9 60023405072 นางธาริณี บุญเกิดมา
10 60023405073 นางสาวปนัดดา เรืองโชติ
11 60023405074 นางสาวจำเนียร สำเนียงแจ่ม
12 60023405075 นางสาวยศวดี ล้อเสียง
13 60023405076 นางสาวชนนิกานต์ ลีลาพัฒนกิจ
14 60023405077 นายเอกลักษณ์ แซ่ตั๊น
15 60023405078 นายฐาปกรณ์ พฤทธิสาริกร
16 60023405079 นางสาวเอมอร จุ่นเจริญ
17 60023405080 นางสาวเกศรินทร์ ถวิลวงศ์
18 60023405081 นางสาววศินี ธีรพานิต
19 60023405082 นายชัชวชัย อินทวงศ์
20 60023405083 นางสาวรจนา พรมพันธ์
21 60023405084 นางสาวอภิชญา ฉานครบุรี
22 60023405085 นางสาวศิโรรัตน์ พวงจัตุรัส
23 60023405086 นางสาวพัชรียา โสพัน
24 60023405087 นางสาวเจนจิรา เกาะโพธิ์
25 60023405088 นายเกร็ดเพชร บุรพจิตร์
26 60023405089 นางสาวสุรีรัตน์ ทาเงิน
27 60023405090 นายปิยะวัฒน์ เพ็ชรศรีสม
28 60023405091 นางสาวชริยา นุ่มแปลก
29 60023405092 นายพัชรกานต์ ศรีนารักษ์
30 60023405093 นายศุภวิชญ์ ขนอม
31 60023405094 นางสาวเขมมิกา แย้มสุข
32 60023405095 นางสาวฐพัชร์ ทับมี
33 60023405096 นางสาวชนมน รุ่งพฤกษา
34 60023405097 นายทวีสิน วงษาณุกิจเจริญ

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 34

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09:27 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/2



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6002340503   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ   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 34

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09:27 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/2



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6002349003   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 60023490055 นายภาณุพงษ์ อังศิริ
2 60023490056 นางสาวเรรัญญา ทิพย์นางรอง
3 60023490057 สิบตรีทนงศักดิ์ เจตเกษตรการณ์
4 60023490058 นางสาวญาณินท์ ใสสุก
5 60023490059 นางสาวภรณ์นิภา นาคะเกตุ
6 60023490060 นางสาวศิริพร ศิริจันทร์
7 60023490061 นางสาวทิพธัญญา ศรีจำปา
8 60023490062 นางสาวธัญญรัตน์ เพ็งแจ่ม
9 60023490063 นางสาวยุวดี แก้วมุกดา
10 60023490064 นางสาวชนันธร ภักดิ์จำนงค์
11 60023490065 นางสาวเบญจพร จันทมาศ
12 60023490066 นางสาวกนิษฐ์กานต์ ทองดารา
13 60023490067 นางสาวเยาวลักษณ์ บุญศิริ
14 60023490068 นางสาววนิดา ประมงคล
15 60023490069 นางสาวสุกัญญา พุทธวงค์
16 60023490070 นางสาวภิญญดา โบราณ
17 60023490071 นางสาวปาริฉัตร เสนาวัน
18 60023490072 นายกฤษเมธ แสวงทรัพย์
19 60023490073 สิบตรีอนุวัฒน์ อุประ
20 60023490074 นางสาวอาภรณ์พรรณ คุณริยา
21 60023490075 นายไอศวรรย์ พุ่มกล่อม
22 60023490076 นางสาววิลาสินี จี่เทศ
23 60023490077 นางสาวกนกทิพย์ ศิลาคำ
24 60023490078 นางสาวพลอย สุขสมบูรณ์พงศ์
25 60023490079 นายณัฐวุฒิ พิทักษ์สงคราม
26 60023490080 นางสาวณัชชา ทุ่งแดง
27 60023490081 นางสาวรำแพนพร ฮวดตี๋
28 60023490082 นางสาวสุนีย์ พงษ์วิเศษ
29 60023490083 นางสาวศศิวิมล เสือหล้า
30 60023490084 นางสาวธนาภรณ์ สารี
31 60023490085 นางสาวมนลัดดา มะติสินปิน
32 60023490086 นางสาวเพลินพิศ คลองยุติ
33 60023490087 นางสาวชนิดา เรืองเดช
34 60023490088 นางสาวกุลญาดา บุญเลิศปริญญา

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 36

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09:28 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/2



 

ใบรายชื่อนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2560
กลุ่มเรียน 6002349003   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 60023490089 นางสาวกฤศรดา บุญเลิศปริญญา
36 60023490090 นางสาวทิพยฉัตร โพธิ์แก้ว

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 36

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09:28 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 2/2


