
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: เทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม 

:ปริญญาตรี  ปี :41 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53002 วิทยาศาสตร์ 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 031 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 07/10/2017 วรวดี  สุชยัยะ 

ณรงคฤ์ทธิ  หลา้พนัธ์ 

ฐิติภรณ์ พงษป์ระเสริฐ 

6030122115019 ถึง 

5430122115236 จาก 

เคมี  3(3-0-6) 4021105 002 13:30 - 15:00 2063 สุนนัทา ศรีม่วง 

พรชนก ชโลปกรณ์ 5930122530023 ถึง 

5930122530001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 028 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 08/10/2017 ฉัตรศิริ กลงัเนียม 

จนญัญา งามเนตร 

พรเทพย ์แสงภกัดี 

5931213436040 ถึง 

5930122530001 จาก 

ปฏิบติัการเคมี  1(0-3-1) 4021106 002 13:30 - 15:00 2063 อาทิตย ์สารสมบรูณ์ 

พรชนก ชโลปกรณ์ 5930122530023 ถึง 

5930122530001 จาก 

ปฏิบติัการเทคโนโลยเีบืองตน้ 3(2-2-5) 5513203 002 15:30 - 17:30 4242 อวยชยั วงศรั์ตน์ 

อุไรวรรณ คาํภูแสน 5930122530023 ถึง 

5930122530001 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: เทคโนโลยอุีตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม) 

:ปริญญาตรี  ปี (หลังอนุปริญญา) :41 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53811 เทคโนโลยบัีณฑิต 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 030 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 07/10/2017 สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

พรหมบญัชา  พรหมมา 5931311538052 ถึง 

5931311538001 จาก 

การบริหารคุณภาพในงานอุตสาห 

กรรม 

3(3-0) 5513502 003 13:30 - 15:00 4243 ยทุธ  ไกยวรรณ์ 

5931311538052 ถึง 

5931311538001 จาก 

ภาษาองักฤษเทคนิค 3(3-0) 5502103 001 15:30 - 17:00 4233 กฤษณ์ชาคริตส  ณ วฒั 

5931311538052 ถึง 

5731311538361 จาก 

การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 017 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 08/10/2017 ฉัตรศิริ กลงัเนียม 

พรเทพย ์แสงภกัดี 

แอนเจลีน เยา ดูเค 

5931311538052 ถึง 

5931311538001 จาก 

การจดัการการผลิตและการดาํเนิ 

นการ 

3(3-0) 5513505 001 13:00 - 14:30 4232 ชนิภา  นิวาสานนท ์

5931311538052 ถึง 

5731311538248 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: เทคโนโลยอุีตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 

:ปริญญาตรี  ปี (หลังอนุปริญญา) :41 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

54011 เทคโนโลยบัีณฑิต 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 029 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 07/10/2017 องัคณา จารุพินทุโสภณ 

วรัทยา  วรรณกลดั 5931311540001 ถึง 

5931213436319 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 029 11:00 - 12:30 ITหอ้งC สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

พรหมบญัชา  พรหมมา 5931311540035 ถึง 

5931311540002 จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกร 

รม 

3(3-0) 5513307 003 13:30 - 15:00 4242 ปาริชาติ รัตนพล 

รุ่งเรือง  มุศิริ 5931311540035 ถึง 

5931311540001 จาก 

การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 016 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 08/10/2017 ฉัตรศิริ กลงัเนียม 

พรเทพย ์แสงภกัดี 

แอนเจลีน เยา ดูเค 

5931311540035 ถึง 

5931216316001 จาก 

พาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ 3(2-2) 5654101 801 13:00 - 15:00 2762 ปวีณา ปรีชญากุล 

5931311540035 ถึง 

5630122115302 จาก 

ภาษาองักฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 5503102 004 - 

- ถึง 

- จาก 


