
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400326801   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003268001 นายลัทธพล สาริกภูติ
2 64003268005 นายศราวุธ หนูเข็ม
3 64003268006 นายสันติสุข ใบบาง
4 64003268007 นายอัษฎาวุฒิ พรมแก้ว
5 64003268008 นายณัฐวุฒิ สมชื่อ
6 64003268010 นายศักดิพันธุ์ ทรัพย์อร่าม
7 64003268012 นายพีรพล คำสกล
8 64003268014 นายพีระพล หาญจันอัด
9 64003268016 นายยุทธนา เย็นสุข
10 64003268018 นายเมธาวัฒน์ ปาระมี
11 64003268020 นายเนรมิต ทองฉาย
12 64003268021 นายธนภูมิ ธรรมศร
13 64003268022 นายณัฐวุฒิ เกตานนท์

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 วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:07 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 1/8



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400326802   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003268011 นายธีรนนท์ สุทธมงคล
2 64003268017 นายธีรวัฒน์ วงศ์สารคาม

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 วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:07 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400326901   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003269005 นางสาวศิรินทร์ญาพร คนรู้
2 64003269007 นายกิตติพัฒน์ คำสาย
3 64003269009 นายกฤษณ กิมฮวด
4 64003269010 นางสาวนันนภัส เพชรศิริรัตน์
5 64003269011 นายภูมิพัฒน์ สมตัว
6 64003269012 นายบูรพา ทะวะระ

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 วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:07 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400326902   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003269001 นางสาวธิติยาภรณ์ ภูมิสถาน
2 64003269003 นายสุธี โถเสือ
3 64003269008 นายศรัณย์ บุญมี
4 64003269015 นายบุญฤทธิ์ เพ็งสาธร
5 64003269016 นายมนตรี รัตนกุลสันติ
6 64003269017 นายอภิสิทธิ์ ศรีทรงเมือง

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 วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:07 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400327001   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003270001 นายพงศธร นาดี
2 64003270003 นายอภิรักษ์ วรรณศิริ
3 64003270005 นางสาวณัฐชยา ชายผา
4 64003270006 นายฐิติ เตียวยวด
5 64003270007 นายภูวดล คงเจริญ
6 64003270008 นายชลสิทธิ์ เวชการ
7 64003270011 นายบูรพา เผือกรอด
8 64003270020 นายกฤตเมธ ดุลเตมีย์
9 64003270021 นายโชติวัฒน์ ข่ายม่าน
10 64003270022 นายปรัชญา จวงดี

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 วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:07 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400327002   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003270002 นางสาวดรุณี เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา
2 64003270013 นายสุรเชษฐ์ กางจิตร
3 64003270015 นายทัศธวัฒน์ ทศราช
4 64003270016 นายชวกร จิตจำนงค์
5 64003270017 นายธนกฤต สุขโสภณ
6 64003270018 นางสาวนันทิชา อินหมื่นไวย์
7 64003270019 นายศุภกร นาคมงคล

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 11

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:07 น.

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

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

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

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

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

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

หน้า 6/8



 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400353401   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003534002 นายณปภัช เอี่ยมพญา
2 64003534007 นายปรเมศร์ มังกรงาม
3 64003534010 นางสาวกัญญาภัทร คูณขุนทด
4 64003534011 นางสาวกวินนาฎ เปลี่ยนถวิล
5 64003534013 นางสาวนันทัชพร แก้วมณี
6 64003534014 นายคงศักดิ์ คำรินทร์
7 64003534015 นายวนาชัย ศิริสุนทร
8 64003534016 นายอนิวัตติ์ มากศิริ
9 64003534017 นางสาวณวภรณ์ นามวงษ์ชัย
10 64003534018 นางสาวพัชรพร การดี
11 64003534019 นางสาวปณิดา นพพะ

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 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:07 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6400353601   ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 64003536001 นางสาวอรณิชา แน่นอุดร
2 64003536007 นายสิทธิโชค เพชรดาพงศ์
3 64003536008 นายกีรเดช พฤทธิพงษ์
4 64003536009 นางสาวภาวิดา ปิ่นเจริญ

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 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:07 น.

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

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

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

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

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

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