
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 1 จาก 10 
วันที่พิมพ ์ 15/09/2558 (14:42) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: สถาปัตยกรรม 

: ปริญญาตรี 5 ป ี : 56 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

52006 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 5(2-9) 5663204 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 5(2-9) 5663204 002 - 
- ถึง 
- จาก 

แนวคิดทางสถาปัตยกรรม 1 2(2-0) 5663210 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การก่อสร้างอาคาร 4 3(1-6) 5663304 001 - 
- ถึง 
- จาก 

โครงสร้าง 1 2(1-2) 5663308 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การส ารวจและรังวัด 2(1-3) 5663317 001 - 
- ถึง 
- จาก 

สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นไทย 2 2(1-3) 5663406 001 - 
- ถึง 
- จาก 

ภาษาอังกฤษเพื่องานสถาปัตยกรร 

ม 

3(3-0) 5665109 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 2 จาก 10 
วันที่พิมพ ์ 15/09/2558 (14:42) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: ออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 56 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

51802 วทิยาศาสตร์ 

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 1500112 017 15:30 - 17:00 ITห้องE 29/09/2558 ศิวริน แสงอาวุธ 
5710125410024 ถึง 
5610122518003 จาก 

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 1500112 017 15:30 - 17:00 ITห้องG เสถียรพันธุ์  ขุนมนตร ี
5710125410056 ถึง 
5710125410025 จาก 

หลักสถิติ 3(3-0) 4111104 002 13:00 - 15:00 135 01/10/2558 เจษฎา ประทุมสิทธิ ์
ปิณฑิรา ตั้งศุภธวัช 5610122518047 ถึง 

5610122518003 จาก 

ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก 3(2-2) 5542601 001 09:00 - 11:00 4281 05/10/2558 วีระชัย อติชาตนันท ์

สมชาย เอี่ยมผ่อง 5610122518047 ถึง 
5610122518003 จาก 

ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อมวลชน 3(2-2) 5543217 001 13:00 - 15:00 3021 ปาริชาติ รัตนพล 

สุภิญโญ วงศ์เพม 5610122518047 ถึง 
5610122518003 จาก 

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0) 4000117 026 13:30 - 15:00 ITห้องA 07/10/2558 พรชัย ตามถิ่นไทย 

นงนุช ไพบูลย์รัตนาน
นท เกรียงไกร โพธ์ิมณี 

5710123433057 ถึง 
5610122518003 จาก 

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0) 4000117 026 13:30 - 15:00 ITห้องB พิมล จันทรข า 

อภิชาติ มาศมาลัย 5710123433107 ถึง 
5710123433058 จาก 

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
3 

3(2-2) 5543110 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 3 จาก 10 
วันที่พิมพ ์ 15/09/2558 (14:42) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 56 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

52302 วทิยาศาสตร์ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3(2-2) 5583712 001 13:00 - 15:00 4281 28/09/2558 พิชัย สิริรัตนพลกุล 

กีรดิษ  สายพัทลุง 5610122523027 ถึง 
5610122523001 จาก 

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 1500112 004 15:30 - 17:00 ITห้องB 29/09/2558 เกศนี คุ้มสุวรรณ 

เดชา  ชาติวรรณ 5710125410076 ถึง 
5610122523001 จาก 

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 1500112 004 15:30 - 17:00 ITห้องC ศรีณัฐ ไทรชมภู 

เสวียน เจนเขว้า 
วีระศักดิ์ พุ่มเพ็ชร 

5710125410111 ถึง 
5710125410077 จาก 

โครงสร้างคอมพิวเตอร ์ 3(2-2) 5582803 002 09:00 - 11:00 4242 30/09/2558 ธงชัย ทองอยู ่
กีรดิษ  สายพัทลุง 5610122523027 ถึง 

5610122523001 จาก 

ไมโครคอนโทรลเลอร ์ 3(2-2) 5582804 001 13:00 - 15:00 4281 ธงชัย ทองอยู ่
กีรดิษ  สายพัทลุง 5610122523027 ถึง 

5210122529010 จาก 

ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ 3(2-2) 5583408 001 09:00 - 11:00 4231 06/10/2558 ปาริฉัตร แก่นสม 

พิชัย สิริรัตนพลกุล 5610122523027 ถึง 
5430122529025 จาก 

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(2-2) 5583406 001 13:00 - 15:00 4231 สุชาติ วิภูษณะพันธ์ุ 

กีรดิษ  สายพัทลุง 5610122523027 ถึง 
5430122529028 จาก 

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0) 4000117 025 13:30 - 15:00 ITห้องA 07/10/2558 พรชัย ตามถิ่นไทย 

นงนุช ไพบูลย์รัตนาน
นท เกรียงไกร โพธ์ิมณี 

5710125401168 ถึง 
5610122523001 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 4 จาก 10 
วันที่พิมพ ์ 15/09/2558 (14:42) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: เทคโนโลยไีฟฟ้า 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 56 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

52602 วทิยาศาสตร์ 

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 1500112 020 09:00 - 10:30 ITห้องA 30/09/2558 ภาวินีย์ มีผดุง 

กาญจนา จินดานิล 

โอแฟเลีย ด.อคอสตา 

5611211532005 ถึง 
5610122526001 จาก 

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 1500112 020 09:00 - 10:30 ITห้องC สราวุธ ณ พัทลุง 

จรรยา อุทารสวัสดิ์ 
นพรัตน์ มัดสมบูรณ ์

5711213436133 ถึง 
5611211532006 จาก 

ไมโครคอนโทรลเลอร ์ 3(1-4) 5573605 001 09:00 - 11:00 4243 01/10/2558 ศักดิ์ศรี แก่นสม 

พรพล สารยศ 5610122526026 ถึง 
5610122526001 จาก 

การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0) 5573402 003 09:00 - 10:30 4242 02/10/2558 ศักดิ์ศรี แก่นสม 

สุทธิกิต เต็งศิร ิ 5610122526026 ถึง 
5610122526001 จาก 

มอเตอร์และการควบคุม 3(1-4) 5572307 001 13:00 - 15:00 4281 05/10/2558 ศักดิ์ศรี แก่นสม 

ประชารัฐ  สัตถาผล 5610122526026 ถึง 
5610122526001 จาก 

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0) 4000117 028 13:30 - 15:00 ITห้องC 07/10/2558 วรนุช แจ้งสว่าง 

วรวลัญช์ วุฒิ 
สุกัญญา ตั้งประเสริฐ 

5711210326051 ถึง 
5610122526001 จาก 

ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 5571112 001 - 
- ถึง 
- จาก 

ระบบควบคุมโปรแกรมล าดับ 3(1-4) 5573410 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 5 จาก 10 
วันที่พิมพ ์ 15/09/2558 (14:42) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 56 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

52702 วทิยาศาสตร์ 

ความมั่นคงและการประกันระบบ 

สารสนเทศ 

3(3-0) 5653202 001 09:00 - 11:00 4233 30/09/2558 ปัญญา บุญญาภิวัฒน ์

ประณต บุญไชยอภิสิ 5610122527035 ถึง 
5610122527001 จาก 

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสา 
รสนเทศ 

3(3-0) 5653502 001 13:00 - 15:00 4242 01/10/2558 ปัญญา บุญญาภิวัฒน ์

ปวีณา ปรีชญากุล 5610122527035 ถึง 
5510122527070 จาก 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2) 5653306 001 09:00 - 11:00 4281 02/10/2558 ปัญญา บุญญาภิวัฒน ์

บุญชม  สุดจิตต ์ 5610122527035 ถึง 
5610122527001 จาก 

สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางเ 
ทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(3-0) 5653101 001 13:00 - 15:00 4231 05/10/2558 ประณต บุญไชยอภิสิ 

บุญชม  สุดจิตต ์ 5610122527035 ถึง 
5610122527001 จาก 

วิถีโลก 3(3-0) 2500107 004 15:30 - 17:00 ITห้องB 06/10/2558 ปฐมชนก ศิริพัชระ 

วรภพ ประสานตรี 5610122527072 ถึง 
5410123324002 จาก 

การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0) 4000111 001 15:30 - 17:00 ITห้องC 07/10/2558 บุญชัย อารีเอื้อ 

โฆษิต  ขวาของ 

กังสดาล  สมวงษ์อินทร์ 

5611211537027 ถึง 
5410125415040 จาก 

การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0) 3500102 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 6 จาก 10 
วันที่พิมพ ์ 15/09/2558 (14:42) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 56 2 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

52702 วทิยาศาสตร์ 

ความมั่นคงและการประกันระบบ 

สารสนเทศ 

3(3-0) 5653202 002 09:00 - 11:00 4233 30/09/2558 ปัญญา บุญญาภิวัฒน ์

ประณต บุญไชยอภิสิ 5610122527072 ถึง 
5610122527038 จาก 

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสา 
รสนเทศ 

3(3-0) 5653502 002 13:00 - 15:00 4242 01/10/2558 ปัญญา บุญญาภิวัฒน ์

ปวีณา ปรีชญากุล 5610122527072 ถึง 
5410122527055 จาก 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2) 5653306 002 09:00 - 11:00 4281 02/10/2558 ปัญญา บุญญาภิวัฒน ์

บุญชม  สุดจิตต ์ 5811311540011 ถึง 
5610122527038 จาก 

สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางเ 
ทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(3-0) 5653101 002 13:00 - 15:00 4231 05/10/2558 ประณต บุญไชยอภิสิ 

บุญชม  สุดจิตต ์ 5610122527072 ถึง 
5610122527038 จาก 

วิถีโลก 3(3-0) 2500107 004 15:30 - 17:00 ITห้องB 06/10/2558 ปฐมชนก ศิริพัชระ 

วรภพ ประสานตรี 5610122527072 ถึง 
5410123324002 จาก 

การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0) 4000111 001 15:30 - 17:00 ITห้องC 07/10/2558 บุญชัย อารีเอื้อ 

โฆษิต  ขวาของ 

กังสดาล  สมวงษ์อินทร์ 

5611211537027 ถึง 
5410125415040 จาก 

การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0) 3500102 002 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 7 จาก 10 
วันที่พิมพ ์ 15/09/2558 (14:42) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 56 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

53002 วทิยาศาสตร์ 

การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 5724407 003 13:00 - 14:30 ร.4201 29/09/2558 วรนุช แจ้งสว่าง 

พิเชษฐ์ รัตนบุญทว ี 5610122530031 ถึง 
5610122530001 จาก 

การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการอุต 

สาหกรรม 

3(2-2) 5514903 001 13:00 - 15:00 4233 01/10/2558 วิชัย แหวนเพชร 

ชนิภา  นิวาสานนท์ 5610122530031 ถึง 
5610122530001 จาก 

การเขียนรายงานด้านเทคนิคและ 

การน าเสนอ 

3(3-0) 5513507 001 13:00 - 15:00 4231 02/10/2558 นัคกนก รักษาทรัพย์ 

วิชัย แหวนเพชร 5610122530031 ถึง 
5410122530063 จาก 

ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(2-2) 4011301 004 09:00 - 11:00 2055 05/10/2558 สืบตระกูล สุชาติ 
อาทิตย์ สารสมบูรณ์ 5610122530031 ถึง 

5610122530001 จาก 

วิถีโลก 3(3-0) 2500107 003 15:30 - 17:00 ITห้องA 06/10/2558 มงคล นาฏกระสูตร 

อรุณ ไชยนิตย ์

เมธี  ทรัพย์ประสพโชค 

5611211537007 ถึง 
5410122103014 จาก 

วิถีโลก 3(3-0) 2500107 003 15:30 - 17:00 ITห้องB ปฐมชนก ศิริพัชระ 

วรภพ ประสานตรี 5611211537027 ถึง 
5611211537009 จาก 

การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0) 4000111 001 15:30 - 17:00 ITห้องC 07/10/2558 บุญชัย อารีเอื้อ 

โฆษิต  ขวาของ 

กังสดาล  สมวงษ์อินทร์ 

5611211537027 ถึง 
5410125415040 จาก 

การจัดการโลจีสติกส์และห่วงโซ่ 

อุปทาน 

3(3-0) 5514514 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 8 จาก 10 
วันที่พิมพ ์ 15/09/2558 (14:42) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: เทคโนโลยอีุตสาหกรรมการผลติ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 56 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

53211 เทคโนโลยบีัณฑิต 

การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกร 

รม 

3(2-2) 5513307 001 13:00 - 15:00 4242 29/09/2558 อุไรวรรณ ค าภูแสน 

ลักขณา ฤกษ์เกษม 5611211532033 ถึง 
5511211532007 จาก 

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 1500112 020 09:00 - 10:30 ITห้องA 30/09/2558 ภาวินีย์ มีผดุง 

กาญจนา จินดานิล 

โอแฟเลีย ด.อคอสตา 

5611211532005 ถึง 
5610122526001 จาก 

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 1500112 020 09:00 - 10:30 ITห้องC สราวุธ ณ พัทลุง 

จรรยา อุทารสวัสดิ์ 
นพรัตน์ มัดสมบูรณ ์

5711213436133 ถึง 
5611211532006 จาก 

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0) 4000117 027 13:30 - 15:00 ITห้องB 07/10/2558 พิมล จันทรข า 

อภิชาติ มาศมาลัย 5710123433138 ถึง 
5611211532004 จาก 

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0) 4000117 027 13:30 - 15:00 ITห้องC วรนุช แจ้งสว่าง 

วรวลัญช์ วุฒิ 
สุกัญญา ตั้งประเสริฐ 

5710123433162 ถึง 
5710123433139 จาก 

เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสา 
หกรรม 

3(3-0) 5514512 001 - 
- ถึง 
- จาก 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรร 

มการผลิต 2 

3(1-4) 5613201 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การวางแผนและการควบคุมการผ 

ลิต 

3(3-0) 5614311 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุต 

สาหกรรม 

3(2-2) 5622404 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 9 จาก 10 
วันที่พิมพ ์ 15/09/2558 (14:42) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: เทคโนโลยอีุตสาหการ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 56 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

53311 เทคโนโลยบีัณฑิต 

เทคโนโลยีซีเอ็นซี 3(3-0) 5723206 001 13:00 - 15:00 4243 29/09/2558 อดิศักดิ์ ทองช่วย 

อวยชัย วงศ์รัตน์ 5611211533022 ถึง 
5511211533003 จาก 

วิถีโลก 3(3-0) 2500107 003 15:30 - 17:00 ITห้องA 06/10/2558 มงคล นาฏกระสูตร 

อรุณ ไชยนิตย ์

เมธี  ทรัพย์ประสพโชค 

5611211537007 ถึง 
5410122103014 จาก 

วิถีโลก 3(3-0) 2500107 003 15:30 - 17:00 ITห้องB ปฐมชนก ศิริพัชระ 

วรภพ ประสานตรี 5611211537027 ถึง 
5611211537009 จาก 

การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0) 4000111 001 15:30 - 17:00 ITห้องC 07/10/2558 บุญชัย อารีเอื้อ 

โฆษิต  ขวาของ 

กังสดาล  สมวงษ์อินทร์ 

5611211537027 ถึง 
5410125415040 จาก 

English for Specific Purpose 3(3-0) 1500108 014 - 
- ถึง 
- จาก 

การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0) 5723204 001 - 
- ถึง 
- จาก 

โลหะวิทยา 3(3-0) 5723207 001 - 
- ถึง 
- จาก 

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2) 5723210 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 10 จาก 10 
วันที่พิมพ ์ 15/09/2558 (14:42) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: เทคโนโลยอีาคาร 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 56 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

53711 เทคโนโลยบีัณฑิต 

ปฐพีกลศาสตร์และฐานราก 3(2-2) 5713201 001 13:00 - 15:00 2612 28/09/2558 สถาพร ปกป้อง 

ณัฏฐ์ มากุล 5611211537027 ถึง 
5611211537002 จาก 

วิถีโลก 3(3-0) 2500107 003 15:30 - 17:00 ITห้องA 06/10/2558 มงคล นาฏกระสูตร 

อรุณ ไชยนิตย ์

เมธี  ทรัพย์ประสพโชค 

5611211537007 ถึง 
5410122103014 จาก 

วิถีโลก 3(3-0) 2500107 003 15:30 - 17:00 ITห้องB ปฐมชนก ศิริพัชระ 

วรภพ ประสานตรี 5611211537027 ถึง 
5611211537009 จาก 

การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0) 4000111 001 15:30 - 17:00 ITห้องC 07/10/2558 บุญชัย อารีเอื้อ 

โฆษิต  ขวาของ 

กังสดาล  สมวงษ์อินทร์ 

5611211537027 ถึง 
5410125415040 จาก 

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และ 

การบริหารโครงการ 

3(3-0) 5512304 002 - 
- ถึง 
- จาก 

โครงสร้างไม้และเหล็ก 3(3-0) 5713203 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การตรวจสอบอาคาร 3(2-2) 5713302 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การจัดการส่ิงแวดล้อมภายในอาค 

าร 

3(3-0) 5713401 001 - 
- ถึง 
- จาก 


