
 

ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6502327002   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

1 65023270052 นายกุมพล พรพรหมโชติ
2 65023270053 นายอุกฤษฏ์ วิเชียร
3 65023270054 นายไพศาล ศรีสวัสดิ์
4 65023270055 นายพงศกร ยิ้มหลั่งทรัพย์
5 65023270056 นายกิตติศักดิ์ พจนาไพบูลย์
6 65023270057 นางสาวทรงศิริ ปัญจพิทยากุล
7 65023270058 นายสรศักดิ์ พรหมสมบูรณ์
8 65023270059 นายวรเมธ บุญประกอบ
9 65023270060 นายชุติพันธ์ โมธรรม
10 65023270061 นายปริญญา สีดา
11 65023270062 นายอรรถพล ส้มเกลี้ยง
12 65023270063 นายธนัญชัย เชาว์โน
13 65023270064 นายธัญวัฒน์ หร่องชม
14 65023270065 นายธีระพัฒน์ ทองไพจิตร
15 65023270066 นายวีระพันธุ์ กาจวงศกร
16 65023270067 นางสาวโสภิตตา บุญเขียน
17 65023270068 นายณภัทร บุญมาก
18 65023270069 นางสาวจิราพร ชฤาษี
19 65023270070 นายภาสุ ยืนทน
20 65023270071 นายนัตพล พิลาคุณ
21 65023270072 นางสาวกวินนาฎ เปลี่ยนถวิล
22 65023270073 นายเอกนรินทร์ มะมา
23 65023270074 พันจ่าตรีธนกฤต แสงอินทร์
24 65023270075 นายสถาพร เหล่าจำปา
25 65023270076 นายปรัชญา แก่งสันเทียะ
26 65023270077 นายชาคริต ตราชู
27 65023270078 จ่าเอกวิสูตร สุวรรณ์
28 65023270079 นางสาวPawichaya Tongkanya
29 65023270080 นายนพพล วันธงไชย
30 65023270081 นางสาวปิยะพร สังโหง
31 65023270082 นางสาวสุมณฑา พิสิฏฐศักดิ์
32 65023270083 นายประพัฒน์พงษ์ คนดี
33 65023270084 นายภูมินทร์ เปลี่ยนทับ
34 65023270085 นายต้นกล้า นามแสง

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 35

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 16:34 น.

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

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

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

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

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

.........../................../.............
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ใบรายชื่อนักศึกษา
กลุ่มเรียน 6502327002   ประเภทภาคพิเศษ (ศูนย์มหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

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

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

35 65023270086 นายกวิน จำนงค์รักษ์

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 35

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 16:34 น.

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

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

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

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

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

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