
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 1 จาก 5 
วันที่พิมพ ์ 15/09/2558 (15:35) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 35 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

52302 วทิยาศาสตร์ 

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 1500112 027 13:30 - 15:00 ITห้องB 03/10/2558 ประยูร ป้อมสุวรรณ์ 

วิสูตร ดารากัย 5731311538350 ถึง 
5631311540014 จาก 

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 1500112 027 13:30 - 15:00 ITห้องC วิชยานนท์ สุทธโส 

ชุติมา สังคะหะ 5731311538367 ถึง 
5731311538351 จาก 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2) 5582104 002 09:00 - 10:30 2622 04/10/2558 ปาริฉัตร แก่นสม 
5730122523019 ถึง 
5730122523002 จาก 

วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2) 4000115 040 15:30 - 17:00 ITห้องC พรเทพย์ แสงภักดี 
จิราภรณ์ บุญยิ่ง 5730123433035 ถึง 

5730122523002 จาก 

วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2) 4000115 040 15:30 - 17:00 ITห้องD อังคณา จารุพินทุโสภณ 

พงศธร กล่อมสกุล 5730123433057 ถึง 
5730123433036 จาก 

เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก 

ส์ 

3(2-2) 5581104 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 35 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

53002 วทิยาศาสตร์ 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0) 4000110 001 09:00 - 10:30 ITห้องD 03/10/2558 โรจนี พิริยะเวชากุล 

ศุภกาญจน์ วิชานาติ 5830122530016 ถึง 
5410122530028 จาก 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0) 4000110 001 09:00 - 10:30 ITห้องF สายพิณ แก้วชินดวง 
5830122530029 ถึง 
5830122530017 จาก 

Communicative English Through  
Media 

3(3-0) 1500107 005 15:30 - 17:00 ITห้องF ชนะศึก วิเศษชัย 
5730122530324 ถึง 
5730122530307 จาก 

Communicative English Through  
Media 

3(3-0) 1500107 005 15:30 - 17:00 ITห้องH มงคล เจริญโต 
5730122530306 ถึง 
5410123324004 จาก 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีเบื้องต้น 3(2-2) 5513203 001 09:00 - 10:30 2083 04/10/2558 อุไรวรรณ ค าภูแสน 

ประมุข แย้มบุญช ู 5730122530034 ถึง 
5730122530001 จาก 

แคลคูลัสและคณิตศาสตร์ประยุก 

ต์ 
3(3-0) 5511102 004 13:30 - 15:30 2613 ชนิภา  นิวาสานนท์ 

5730122530034 ถึง 
5730122530001 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 2 จาก 5 
วันที่พิมพ ์ 15/09/2558 (15:35) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(การจดัการอุตสาหกรรม) 
: ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) : 35 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

53811 เทคโนโลยบีัณฑิต 

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรร 

ม 

3(3-0) 5513506 001 09:00 - 10:30 4242 03/10/2558 นัคกนก รักษาทรัพย์ 

ศราวุธ สุรศิลป์ 5831311538002 ถึง 
5731311538001 จาก 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงา 
นอุตสาหกรรม 

3(3-0) 5514510 006 15:30 - 17:00 4243 วิชัย แหวนเพชร 

เกษมสุข จันต๊ะ 5731311538051 ถึง 
5731311538001 จาก 

วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0) 5513301 003 11:00 - 12:30 4242 04/10/2558 อภิสิทธิ์ อุปกิจ 

เฉลียว โก่งเกษร 5731311538051 ถึง 
5731311538001 จาก 

การบริหารการเงินในงานอุตสาห 

กรรม 

3(3-0) 5514509 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(เคร่ืองกล) 
: ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) : 35 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

53911 เทคโนโลยบีัณฑิต 

การถ่ายเทความร้อน 3(3-0) 5593707 001 09:00 - 10:30 4281 04/10/2558 ดลหทัย ราชนุเคราะห ์
5731311539019 ถึง 
5631311539301 จาก 

ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 5503102 005 - 
- ถึง 
- จาก 

นิวแมติกส์อุตสาหกรรม 3(2-2) 5593712 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0) 5723204 002 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 3 จาก 5 
วันที่พิมพ ์ 15/09/2558 (15:35) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(คอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม) 
: ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) : 35 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

54011 เทคโนโลยบีัณฑิต 

องค์การและการจัดการอุตสาหกร 

รม 

3(3-0) 5503308 001 10:30 - 12:00 4243 03/10/2558 พิรพัฒน์ จันทร 

อภิรมย์  ชูเมฆา 5731311540043 ถึง 
5631311540003 จาก 

การจัดการงานวิศวกรรมโดยใช้ค 

อมพิวเตอร์ช่วย 

3(2-2) 5653611 001 13:30 - 15:00 2064 นริศ ถ่ินมุกดา 
เทพสิทธิ์ เกิดสว่าง 5731311540043 ถึง 

5631311540016 จาก 

ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-2) 5652301 006 15:30 - 17:00 4232 ก าธร จิตศิริ 
รุ่งเรือง  มุศิร ิ 5731311540043 ถึง 

5731311540001 จาก 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2) 5654101 002 13:30 - 15:00 4233 04/10/2558 นิวัติ เธียรวุฒิกานต์ 
วรจักร  สิริวิเศษวรกุล 5731311540043 ถึง 

5731311540001 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(ไฟฟ้า) 
: ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) : 35 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

54111 เทคโนโลยบีัณฑิต 

การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0) 5573402 005 09:00 - 10:30 4232 03/10/2558 ประชารัฐ  สัตถาผล 
5731311541012 ถึง 
5731311541001 จาก 

โรงต้นก าลังและสถานีย่อย 3(3-0) 5573302 002 13:00 - 14:30 4283 จาตุรงค์  สาระวงค ์

สุทธิกิต เต็งศิร ิ 5731311541012 ถึง 
5731311541001 จาก 

การส่งและจ่าย ก าลังไฟฟ้า 3(3-0) 5573301 002 09:00 - 10:30 2073 04/10/2558 สุทธิกิต เต็งศิร ิ
5731311541012 ถึง 
5731311541001 จาก 

การใช้โปรแกรมทางไฟฟ้า 3(1-4) 5573601 001 13:30 - 15:00 4281 กัมพล ทองเรือง 

สุมิตร ตุงโสธานนท ์ 5731311541012 ถึง 
5731311541001 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 4 จาก 5 
วันที่พิมพ ์ 15/09/2558 (15:35) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(อเิลก็ทรอนิกส์) 
: ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) : 35 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

54211 เทคโนโลยบีัณฑิต 

การส่ือสารเส้นใยน าแสง 3(2-2) 5583506 001 09:00 - 10:30 4231 03/10/2558 จาตุรงค์  สาระวงค ์

สุทธิกิต เต็งศิร ิ 5731311542014 ถึง 
5731311542001 จาก 

คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 3(2-2) 5503101 001 13:30 - 15:00 2065 พิพัฒน์ บูรณกลัศ 

อัจจิภรณ์  เดชบุญ 5731311543013 ถึง 
5731311542001 จาก 

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2) 5582101 001 09:00 - 10:30 4231 04/10/2558 กีรดิษ  สายพัทลุง 

อัจจิภรณ์  เดชบุญ 5731311542014 ถึง 
5430122529025 จาก 

การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโ 

ทรลเลอร ์

3(2-2) 5584703 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(ออกแบบผลติภัณฑ์ฯ) 
: ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) : 35 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

54311 เทคโนโลยบีัณฑิต 

คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 3(2-2) 5503101 001 13:30 - 15:00 2065 03/10/2558 พิพัฒน์ บูรณกลัศ 

อัจจิภรณ์  เดชบุญ 5731311543013 ถึง 
5731311542001 จาก 

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกร 

รม 5 

3(2-2) 5543113 002 09:00 - 10:30 2072 04/10/2558 จักรภพ พูนสิน 
5731311543013 ถึง 
5731311543001 จาก 

วิถีชีวิตร่วมสมัยและแนวโน้มเทค 

โนโลยีผลิตภัณฑ ์

2(1-2) 5543118 001 13:30 - 15:00 2063 วีระชัย อติชาตนันท ์

พิเชษฐ์ รัตนบุญทว ี 5731311543013 ถึง 
5731311543001 จาก 

ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0) 5502103 002 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 5 จาก 5 
วันที่พิมพ ์ 15/09/2558 (15:35) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(อุตสาหการ) 
: ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) : 35 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

54411 เทคโนโลยบีัณฑิต 

การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกร 

รม 

3(3-0) 5513307 008 11:00 - 12:30 4233 04/10/2558 อุไรวรรณ ค าภูแสน 

ประมุข แย้มบุญช ู 5731311544010 ถึง 
5631311541001 จาก 

เทคโนโลยีซีเอ็นซี 3(3-0) 5723206 002 13:30 - 15:00 2622 อดิศักดิ์ ทองช่วย 
5731311544010 ถึง 
5731311544001 จาก 

คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ 3(2-2) 5721108 001 15:30 - 17:00 4231 อดิศักดิ์ ทองช่วย 
5731311544010 ถึง 
5731311544001 จาก 

ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0) 5502103 002 - 
- ถึง 
- จาก 


