
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300326801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003268001 นายนันทวัฒน์ คันทมาลา
2 63003268002 นายอนุชา จันทร์สุข
3 63003268003 นายสุพวัฒน์ วงษาพัฒน์
4 63003268004 นายณัฐวุฒิ สกุลนคร
5 63003268005 นายวีรภัทร กุญชรชะคง
6 63003268006 นายไชยณัฐ ลบแท่น
7 63003268007 นายภาคภูมิ แก้วเกิด
8 63003268008 นายธนกร พันธ์พรม
9 63003268009 นายณภัทร คูเจริญไพบูลย์
10 63003268015 นายธีรพัฒน์ ฮีมวิเศษ
11 63003268016 นายปารเมศ โบราณ
12 63003268018 นายวัชรินทร์ มีมา มีมา
13 63003268020 นายพีรพัฒน์ ส้มดี
14 63003268026 นายครรชิต โมนะ

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 4

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/9



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300326802   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003268011 นายธีรภัทร์ ลาภวุฒิรัตน์
2 63003268012 นายอภิชาติ หาญละคร
3 63003268013 นายสราวุธ คงเจริญ
4 63003268023 นายธนพรรธ บุญเขียว

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 9

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13:37 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300326901   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003269001 นางสาวธัญญารัตน์ สาธุชาติ
2 63003269002 นายอมรเทพ เจริญสุข
3 63003269003 นายปริญญา ทศเจริญ
4 63003269004 นายอนุภัทร เพิ่มศรี
5 63003269005 นางสาวมัลลิกา ประพฤติธรรม
6 63003269008 นางสาวศิริลักษณ์ สิทธิมงคล
7 63003269009 นายธนพล มูลเดช
8 63003269010 นางสาวพิยดา เขียวชะอุ่ม
9 63003269011 นายคุณากร จรพิภพ

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 0

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13:37 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300326902   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   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 15

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 4/9



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300327001   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003270001 นายกุลวัฒน์ ปัญญาชีวะ
2 63003270002 นายภูวดล เรืองสิริ
3 63003270003 นายเมธี ลำเจียกเทศ
4 63003270004 นายเมธี วิพัฒนากลืน
5 63003270005 นางสาวศตพร นิลหา
6 63003270009 นายณัฐวุฒิ แก้วอุดม
7 63003270010 นายสถาพร งามศิริ
8 63003270011 นายธีรภัทร งามศิริ
9 63003270012 นายเอกอนันต์ สอนชอุ่ม
10 63003270015 นายวีรภัทร สุริวงศ์
11 63003270016 นายสิงหนาท วงค์กะโซ่
12 63003270017 นายอมรเทพ เสือคำ
13 63003270018 นายกฤษดา บุญสร้าง
14 63003270019 นายภัทรดนัย เกตุแก้ว
15 63003270022 นายมงคล พวงเงิน

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 วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 5/9



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300327002   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003270007 นายอติชาติ สุดเทวา
2 63003270008 นายพันธการณ์ ศรีสอาด
3 63003270014 นายภัคพงศ์ นาคสมพันธุ์
4 63003270023 นายครองชัย โรคาพ่าย
5 63003270024 นายอัมรินทร์ วัฒนสิงห์
6 63003270025 นายมงคล โพธิ์งาม
7 63003270026 นายสมประสงค์ สมงาม
8 63003270027 นายชาญณรงค์ สืบแสง

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 วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/9



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300328601   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003286002 นายธีรวัฒน์ เขตรเขื่อน
2 63003286003 นางสาวสุพิชฌา พุทธะ
3 63003286004 นางสาวโชติผกา มือสันเทียะ
4 63003286005 นายทรงพล กมลเกษมวงศ์
5 63003286006 นางสาวจิราพร ธนากูล
6 63003286007 นายธีรดนย์ ฤกษ์เกรียงไกร
7 63003286008 นายภูริภัทร ทองอ่วม
8 63003286009 นางสาวญาณิศา ลาทอง

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 12

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 7/9



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300353401   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003534001 นายวุฒิภัทร อยู่เทียม
2 63003534002 นางสาวศศิธร ชาติขยัน
3 63003534003 นายศรัณยู กลิ่นจันทร์
4 63003534004 นายภาสกร จันทรมา
5 63003534006 นางสาวอ้อมบุญ ยัณรังษี
6 63003534007 นายสุรพัศ เฮงฉุน
7 63003534008 นางสาวโสภิดา คำมุงคุณ
8 63003534009 นางสาวสุชาดา น้อยอ่อน
9 63003534014 นางสาวปราถนา เขื่อนหมั่น
10 63003534016 นายธนวัฒน์ รัตนสินธ์ุ
11 63003534021 นายอิทธิพัฒน์ จงวรกุล
12 63003534022 นางสาวจิรัญญา วรวงษ์

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 1

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13:37 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 8/9



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6300353402   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 63003534012 นายธนพล วัชวงค์

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 1

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13:37 น.

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

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

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

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

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

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