
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 14 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:16) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: สถาปัตยกรรม 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52006 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

การออกแบบสถาปัตยกรรม  5(2-9) 5663204 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การออกแบบสถาปัตยกรรม  5(2-9) 5663204 002 - 

- ถึง 

- จาก 

แนวคิดทางสถาปัตยกรรม  2(2-0) 5663210 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การก่อสร้างอาคาร  3(1-6) 5663304 001 - 

- ถึง 

- จาก 

โครงสร้าง  2(1-2) 5663308 001 - 

- ถึง 

- จาก 

สถาปัตยกรรมพืนถินไทย  2(1-3) 5663406 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพืองานสถาปัตยกรร 

ม 

3(3-0) 5665109 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การสาํรวจเบืองตน้ 3(2-2) 5712301 801 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 14 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:16) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: สถาปัตยกรรม 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52006 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

การออกแบบสถาปัตยกรรม  5(2-9) 5663204 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การออกแบบสถาปัตยกรรม  5(2-9) 5663204 004 - 

- ถึง 

- จาก 

แนวคิดทางสถาปัตยกรรม  2(2-0) 5663210 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การก่อสร้างอาคาร  3(1-6) 5663304 002 - 

- ถึง 

- จาก 

โครงสร้าง  2(1-2) 5663308 002 - 

- ถึง 

- จาก 

สถาปัตยกรรมพืนถินไทย  2(1-3) 5663406 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพืองานสถาปัตยกรร 

ม 

3(3-0) 5665109 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การสาํรวจเบืองตน้ 3(2-2) 5712301 802 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 14 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:16) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยเีซรามิกส์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

50702 วิทยาศาสตร์ 

การประดิษฐ์เซรามิกส์สาํหรับขอ 

งทีระลึกและเครืองประดบั 

3(2-2) 5522309 001 09:00 - 11:00 ร.  05/10/2017 พิมล จนัทรขาํ 

สมบูรณ์ สารสิทธิ 5810122507011 ถึง 

5610111203018 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 010 15:30 - 17:00 5765 สมบูรณ์ สารสิทธิ 

5810122523052 ถึง 

5510123314056 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 010 15:30 - 17:00 5774 ชนิภา  นิวาสานนท ์

5811211532023 ถึง 

5810122523059 จาก 

ภาษาองักฤษในงานเซรามิกส์ 3(3-0) 5542106 001 13:30 - 15:00 ร.  06/10/2017 อวยชยั วงศรั์ตน์ 

สิทธตัถ ์ มาดี 5810122507011 ถึง 

5810122507001 จาก 

ภาษากบัวฒันธรรม 3(3-0) 1500112 012 15:30 - 17:00 ITหอ้งB 10/10/2017 วิชยานนท ์สุทธโส 

วิเชษฐ์ สุดใด 5810122523073 ถึง 

5810122507001 จาก 

หลกัสถิติ 3(3-0) 4111101 001 09:00 - 10:30 2061 16/10/2017 อภิชาติ ลือสมยั 

ภทัรพร  ตสัโต 5811213436027 ถึง 

5610122134015 จาก 

การควบคุมและการจดัการคุณภา 

พในงานเซรามิกส์ 

3(3-0) 5524907 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 14 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:16) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

51802 วิทยาศาสตร์ 

หลกัสถิติ 3(3-0) 4111104 003 09:00 - 10:30 150707 04/10/2017 อภิชาติ ลือสมยั 

ปิณฑิรา ตงัศุภธวชั 

ภทัรพร  ตสัโต 

5810122518066 ถึง 

5710122134002 จาก 

ออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม  

3 

3(2-2) 5543110 001 13:00 - 15:00 3022 05/10/2017 ราชนั  แพ่งประเสริฐ 

สมชาย เอียมผ่อง 5810122518028 ถึง 

5810122518001 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 009 15:30 - 17:00 5764 ตอ้งชนะ  ทองทิพย ์

5810125437159 ถึง 

5810111224039 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 009 15:30 - 17:00 ITหอ้งF จุฬาลกัษณ์ ชาญกุล 

5810111224018 ถึง 

5610122134015 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 009 15:30 - 17:00 ITหอ้งH สิทธตัถ ์ มาดี 

5810111224038 ถึง 

5810111224019 จาก 

ออกแบบผลิตภณัฑเ์พือบรรเทาภ ั

ยพิบติั 

3(2-2) 5543220 001 09:00 - 11:00 3021 10/10/2017 ปาริชาติ รัตนพล 

สุภิญโญ วงศเ์พม 5810122518028 ถึง 

5810122518001 จาก 

ภาษากบัวฒันธรรม 3(3-0) 1500112 012 15:30 - 17:00 ITหอ้งB วิชยานนท ์สุทธโส 

วิเชษฐ์ สุดใด 5810122523073 ถึง 

5810122507001 จาก 

ออกแบบผลิตภณัฑข์องเดก็เล่น 3(2-2) 5543216 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 5 จาก 14 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:16) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

51802 วิทยาศาสตร์ 

หลกัสถิติ 3(3-0) 4111104 003 09:00 - 10:30 150707 04/10/2017 อภิชาติ ลือสมยั 

ปิณฑิรา ตงัศุภธวชั 

ภทัรพร  ตสัโต 

5810122518066 ถึง 

5710122134002 จาก 

ออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม  

3 

3(2-2) 5543110 002 13:00 - 15:00 3021 05/10/2017 ปาริชาติ รัตนพล 

สุภิญโญ วงศเ์พม 5810122518066 ถึง 

5810122518037 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 009 15:30 - 17:00 5764 ตอ้งชนะ  ทองทิพย ์

5810125437159 ถึง 

5810111224039 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 009 15:30 - 17:00 ITหอ้งF จุฬาลกัษณ์ ชาญกุล 

5810111224018 ถึง 

5610122134015 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 009 15:30 - 17:00 ITหอ้งH สิทธตัถ ์ มาดี 

5810111224038 ถึง 

5810111224019 จาก 

ออกแบบผลิตภณัฑเ์พือบรรเทาภ ั

ยพิบติั 

3(2-2) 5543220 002 09:00 - 11:00 3021 10/10/2017 ปาริชาติ รัตนพล 

สุภิญโญ วงศเ์พม 5810122518066 ถึง 

5810122518037 จาก 

ภาษากบัวฒันธรรม 3(3-0) 1500112 012 15:30 - 17:00 ITหอ้งB วิชยานนท ์สุทธโส 

วิเชษฐ์ สุดใด 5810122523073 ถึง 

5810122507001 จาก 

ออกแบบผลิตภณัฑข์องเดก็เล่น 3(2-2) 5543216 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 6 จาก 14 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:16) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52302 วิทยาศาสตร์ 

สถิติเพือการจดัการ 3(2-2) 5581023 001 09:00 - 11:00 4232 03/10/2017 พิชยั สิริรัตนพลกุล 

กีรดิษ  สายพทัลุง 5810122523031 ถึง 

5630122523003 จาก 

การจดัการธุรกิจขนาดยอ่มในงาน 

อิเลก็ทรอนิกส์ 

3(3-0) 5582102 001 13:30 - 15:00 4242 ปาริฉัตร แก่นสม 

สุชาติ วิภูษณะพนัธุ์ 5810122523031 ถึง 

5810122523001 จาก 

อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(2-2) 5583406 001 09:00 - 11:00 4231 05/10/2017 ปาริฉัตร แก่นสม 

สุชาติ วิภูษณะพนัธุ์ 5810122523031 ถึง 

5810122523001 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 010 15:30 - 17:00 5765 สมบูรณ์ สารสิทธิ 

5810122523052 ถึง 

5510123314056 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 010 15:30 - 17:00 5774 ชนิภา  นิวาสานนท ์

5811211532023 ถึง 

5810122523059 จาก 

ระบบควบคุมอตัโนมติั 3(2-2) 5583408 001 09:00 - 11:00 4231 10/10/2017 ธงชยั ทองอยู่ 

กีรดิษ  สายพทัลุง 5810122523031 ถึง 

5810122523001 จาก 

ภาษากบัวฒันธรรม 3(3-0) 1500112 012 15:30 - 17:00 ITหอ้งB วิชยานนท ์สุทธโส 

วิเชษฐ์ สุดใด 5810122523073 ถึง 

5810122507001 จาก 

การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเ 

ลอร์ 

3(2-2) 5584703 001 09:00 - 11:00 4231 11/10/2017 ธเนศ ตงัจิตเจริญเลิศ 

ธญัภพ  ศิริมาศเกษม 5810122523031 ถึง 

5810122523001 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 7 จาก 14 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:16) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52302 วิทยาศาสตร์ 

สถิติเพือการจดัการ 3(2-2) 5581023 002 09:00 - 11:00 4232 03/10/2017 พิชยั สิริรัตนพลกุล 

กีรดิษ  สายพทัลุง 5810122523073 ถึง 

5810122523039 จาก 

การจดัการธุรกิจขนาดยอ่มในงาน 

อิเลก็ทรอนิกส์ 

3(3-0) 5582102 002 13:30 - 15:00 4242 ปาริฉัตร แก่นสม 

สุชาติ วิภูษณะพนัธุ์ 5810122523073 ถึง 

5810122523039 จาก 

อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(2-2) 5583406 002 09:00 - 11:00 4231 05/10/2017 ปาริฉัตร แก่นสม 

สุชาติ วิภูษณะพนัธุ์ 5810122523073 ถึง 

5810122523039 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 010 15:30 - 17:00 5765 สมบูรณ์ สารสิทธิ 

5810122523052 ถึง 

5510123314056 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 010 15:30 - 17:00 5774 ชนิภา  นิวาสานนท ์

5811211532023 ถึง 

5810122523059 จาก 

ระบบควบคุมอตัโนมติั 3(2-2) 5583408 002 09:00 - 11:00 4232 10/10/2017 ปาริฉัตร แก่นสม 

ธญัภพ  ศิริมาศเกษม 5810122523073 ถึง 

5810122523039 จาก 

ภาษากบัวฒันธรรม 3(3-0) 1500112 012 15:30 - 17:00 ITหอ้งB วิชยานนท ์สุทธโส 

วิเชษฐ์ สุดใด 5810122523073 ถึง 

5810122507001 จาก 

การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเ 

ลอร์ 

3(2-2) 5584703 002 09:00 - 11:00 4231 11/10/2017 ธเนศ ตงัจิตเจริญเลิศ 

ธญัภพ  ศิริมาศเกษม 5810122523073 ถึง 

5810122523039 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 8 จาก 14 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:16) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยไีฟฟ้า 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52602 วิทยาศาสตร์ 

ปฏิบติัการเซนเซอร์และทรานสดิ 

วเซอร์ 

1(0-3) 5573305 001 13:00 - 14:30 2753 03/10/2017 ศกัดิศรี แก่นสม 

ธญัภพ  ศิริมาศเกษม 5810122526024 ถึง 

5810122526001 จาก 

โรงตน้กาํลงัและสถานียอ่ย 3(3-0) 5573302 001 09:00 - 10:30 2744 04/10/2017 ธญัภพ  ศิริมาศเกษม 

กวีพจน์  วรเนตรสุทธิก ุ 5810122526024 ถึง 

5810122526001 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 010 15:30 - 17:00 5765 05/10/2017 สมบูรณ์ สารสิทธิ 

5810122523052 ถึง 

5510123314056 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 010 15:30 - 17:00 5774 ชนิภา  นิวาสานนท ์

5811211532023 ถึง 

5810122523059 จาก 

เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(3-0) 5573304 001 09:00 - 10:30 2753 06/10/2017 กมัพล ทองเรือง 

ธญัภพ  ศิริมาศเกษม 5810122526024 ถึง 

5710122526031 จาก 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(1-4) 5573605 001 09:00 - 11:00 2753 10/10/2017 ศกัดิศรี แก่นสม 

กวีพจน์  วรเนตรสุทธิก ุ 5810122526024 ถึง 

5810122526001 จาก 

ภาษากบัวฒันธรรม 3(3-0) 1500112 011 15:30 - 17:00 ITหอ้งA กิตติศกัดิ คงพูน 

ณรงคฤ์ทธิ  เชาวก์รรม 

ทรงยศ  สาโรจน ์

5810125439083 ถึง 

5610125401176 จาก 

ภาษากบัวฒันธรรม 3(3-0) 1500112 011 15:30 - 17:00 ITหอ้งB วิชยานนท ์สุทธโส 

วิเชษฐ์ สุดใด 5810125439104 ถึง 

5810125439084 จาก 

เครืองกลไฟฟ้า 3(1-4) 5573306 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0) 5573402 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 9 จาก 14 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:16) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52702 วิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 3(2-2) 5653306 001 09:00 - 11:00 2743 03/10/2017 ปัญญา บุญญาภิวฒัน ์

สุรสีห์  พราหมณ์แกว้ 5810122527044 ถึง 

5810122527001 จาก 

ความมนัคงและการประกนัระบบ 

สารสนเทศ 

3(3-0) 5653202 001 13:30 - 15:00 2742 ปัญญา บุญญาภิวฒัน์ 

สุรสีห์  พราหมณ์แกว้ 5831311540003 ถึง 

5810122527001 จาก 

สถิติเพือการวิเคราะห์ขอ้มูลทางเ 

ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3(3-0) 5653101 001 09:00 - 10:30 2763 06/10/2017 สมใจ กลินงาม 

ประณต บุญไชยอภิสิ 5810122527044 ถึง 

5810122527001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0) 1500105 002 15:30 - 17:00 ITหอ้งC บุญวงศ ์วงศว์ิรัตน์ 

สมพร เหลาฉลาด 

ศุภมาศ  จารุจรณ 

5810122527024 ถึง 

5610122527018 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0) 1500105 002 15:30 - 17:00 ITหอ้งD ภสัชา นอ้ยสอาด 

ขจิตพรรณ อมรปาน 5810122527084 ถึง 

5810122527025 จาก 

การจดัการโครงการเทคโนโลยสีา 

รสนเทศ 

3(3-0) 5653502 001 09:00 - 10:30 2742 10/10/2017 ยทุธชยั นิลแพทย ์

ปัญญา บุญญาภิวฒัน ์ 5810122527044 ถึง 

5810122527001 จาก 

วิถีโลก 3(3-0) 2500107 002 15:30 - 17:00 ITหอ้งC จนญัญา งามเนตร 

พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

อนุวฒัน์  คชวรรณ 

5810122527043 ถึง 

5510122323042 จาก 

วิถีโลก 3(3-0) 2500107 002 15:30 - 17:00 ITหอ้งD ปรารถนา ผดุงพจน ์

อุเทน ทองทิพย ์ 5810122530040 ถึง 

5810122527044 จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3500102 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 10 จาก 14 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:16) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52702 วิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 3(2-2) 5653306 002 09:00 - 11:00 2743 03/10/2017 ปัญญา บุญญาภิวฒัน ์

สุรสีห์  พราหมณ์แกว้ 5810122527084 ถึง 

5810122527045 จาก 

ความมนัคงและการประกนัระบบ 

สารสนเทศ 

3(3-0) 5653202 002 13:30 - 15:00 2742 ปัญญา บุญญาภิวฒัน ์

สุรสีห์  พราหมณ์แกว้ 5810122527084 ถึง 

5810122527045 จาก 

สถิติเพือการวิเคราะห์ขอ้มูลทางเ 

ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3(3-0) 5653101 002 09:00 - 10:30 2763 06/10/2017 สมใจ กลินงาม 

ประณต บุญไชยอภิสิ 5810122527084 ถึง 

5810122527045 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0) 1500105 002 15:30 - 17:00 ITหอ้งC บุญวงศ ์วงศว์ิรัตน์ 

สมพร เหลาฉลาด 

ศุภมาศ  จารุจรณ 

5810122527024 ถึง 

5610122527018 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0) 1500105 002 15:30 - 17:00 ITหอ้งD ภสัชา นอ้ยสอาด 

ขจิตพรรณ อมรปาน 5810122527084 ถึง 

5810122527025 จาก 

การจดัการโครงการเทคโนโลยสีา 

รสนเทศ 

3(3-0) 5653502 002 09:00 - 10:30 2742 10/10/2017 ยทุธชยั นิลแพทย ์

ปัญญา บุญญาภิวฒัน ์ 5810122527084 ถึง 

5810122527045 จาก 

วิถีโลก 3(3-0) 2500107 002 15:30 - 17:00 ITหอ้งC จนญัญา งามเนตร 

พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

อนุวฒัน์  คชวรรณ 

5810122527043 ถึง 

5510122323042 จาก 

วิถีโลก 3(3-0) 2500107 002 15:30 - 17:00 ITหอ้งD ปรารถนา ผดุงพจน ์

อุเทน ทองทิพย ์ 5810122530040 ถึง 

5810122527044 จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3500102 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 11 จาก 14 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:16) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53002 วิทยาศาสตร์ 

การวิจยัเพือการบริหารจดัการอุต 

สาหกรรม 

3(2-2) 5514903 001 09:00 - 11:00 4233 06/10/2017 กุสุมา ผลาพรม 

ยทุธ  ไกยวรรณ์ 5810122530040 ถึง 

5810122530001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0) 1500105 001 15:30 - 17:00 ITหอ้งC บุญวงศ ์วงศว์ิรัตน์ 

สมพร เหลาฉลาด 

ศุภมาศ  จารุจรณ 

5811211537028 ถึง 

5810122530001 จาก 

วิถีโลก 3(3-0) 2500107 002 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 10/10/2017 จนญัญา งามเนตร 

พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

อนุวฒัน์  คชวรรณ 

5810122527043 ถึง 

5510122323042 จาก 

วิถีโลก 3(3-0) 2500107 002 15:30 - 17:00 ITหอ้งD ปรารถนา ผดุงพจน ์

อุเทน ทองทิพย ์ 5810122530040 ถึง 

5810122527044 จาก 

การวิเคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละ 

การบริหารโครงการ 

3(3-0) 5512304 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการโลจีสติกส์และห่วงโซ่ 

อุปทาน 

3(3-0) 5514514 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวางผงัโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 5724407 804 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 12 จาก 14 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:16) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยอุีตสาหกรรมการผลิต 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53211 เทคโนโลยบัีณฑิต 

การออกแบบเครืองมืออุตสาหกร 

รม 

3(3-0) 5613301 001 13:30 - 15:00 2733 03/10/2017 รัฐพล สังคะสุข 

นพพร  บึกแว่น 5811211532023 ถึง 

5511211532014 จาก 

ปฏิบติัการเทคโนโลยอีุตสาหกรร 

มการผลิต  

3(1-4) 5613201 001 09:00 - 11:00 2733 05/10/2017 กมัพล ทองเรือง 

นพพร  บึกแว่น 5811211532023 ถึง 

5811211532001 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 010 15:30 - 17:00 5765 สมบูรณ์ สารสิทธิ 

5810122523052 ถึง 

5510123314056 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 010 15:30 - 17:00 5774 ชนิภา  นิวาสานนท ์

5811211532023 ถึง 

5810122523059 จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกร 

รม 

3(2-2) 5513307 001 09:00 - 11:00 4233 10/10/2017 อุไรวรรณ คาํภูแสน 

รัฐพล สังคะสุข 5811211532023 ถึง 

5711211537005 จาก 

ภาษากบัวฒันธรรม 3(3-0) 1500112 010 15:30 - 17:00 ITหอ้งA กิตติศกัดิ คงพูน 

ณรงคฤ์ทธิ  เชาวก์รรม 

ทรงยศ  สาโรจน ์

5811216316110 ถึง 

5610122124005 จาก 

การวางแผนและการควบคุมการผ 

ลิต 

3(3-0) 5614311 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวดัและเครืองมือวดัในงานอุต 

สาหกรรม 

3(2-2) 5622404 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 13 จาก 14 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:16) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยอุีตสาหการ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53311 เทคโนโลยบัีณฑิต 

การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0) 5723204 001 09:00 - 10:30 ร.  04/10/2017 อวยชยั วงศรั์ตน์ 

ชาญชยั วลัลิสุต 5811211533023 ถึง 

5811211533003 จาก 

โลหะวิทยา 3(3-0) 5723207 001 11:00 - 12:30 ร.  06/10/2017 อวยชยั วงศรั์ตน์ 

พิเชษฐ์ รัตนบุญทวี 5811211533023 ถึง 

5811211533003 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0) 1500105 003 15:30 - 17:00 ITหอ้งD ภสัชา นอ้ยสอาด 

ขจิตพรรณ อมรปาน 5911219545006 ถึง 

5310122225035 จาก 

เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2) 5723210 001 09:00 - 11:00 ร.  09/10/2017 ชาญชยั วลัลิสุต 

พิเชษฐ์ รัตนบุญทวี 5811211533023 ถึง 

5811211533003 จาก 

เทคโนโลยซีีเอน็ซี 3(3-0) 5723206 001 11:00 - 12:30 ร.  10/10/2017 อดิศกัดิ ทองช่วย 

พิเชษฐ์ รัตนบุญทวี 5811211533023 ถึง 

5811211533003 จาก 

วิถีโลก 3(3-0) 2500107 001 15:30 - 17:00 ITหอ้งC จนญัญา งามเนตร 

พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

อนุวฒัน์  คชวรรณ 

5811211537028 ถึง 

5611211533002 จาก 

English for Specific Purpose 3(3-0) 1500108 008 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 14 จาก 14 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:16) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยอีาคาร 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53711 เทคโนโลยบัีณฑิต 

การจดัการสิงแวดลอ้มภายในอาค 

าร 

3(3-0) 5713401 001 13:30 - 15:00 2612 04/10/2017 ณัฏฐ์ มากุล 

จุฬาลกัษณ์ ชาญกุล 5811211537028 ถึง 

5811211537002 จาก 

ปฐพีกลศาสตร์และฐานราก 3(2-2) 5713201 001 09:00 - 11:00 2621 06/10/2017 สถาพร ปกป้อง 

จุฬาลกัษณ์ ชาญกุล 5811211537028 ถึง 

5811211537002 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0) 1500105 001 15:30 - 17:00 ITหอ้งC บุญวงศ ์วงศว์ิรัตน์ 

สมพร เหลาฉลาด 

ศุภมาศ  จารุจรณ 

5811211537028 ถึง 

5810122530001 จาก 

วิถีโลก 3(3-0) 2500107 001 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 10/10/2017 จนญัญา งามเนตร 

พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

อนุวฒัน์  คชวรรณ 

5811211537028 ถึง 

5611211533002 จาก 

การวิเคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละ 

การบริหารโครงการ 

3(3-0) 5512304 002 - 

- ถึง 

- จาก 

โครงสร้างไมแ้ละเหลก็ 3(3-0) 5713203 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การประมาณราคา 3(2-2) 5713301 002 - 

- ถึง 

- จาก 


