
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 7 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:19) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: สถาปัตยกรรม 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

52006 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

อุปกรณ์อาคาร  2(2-0) 5664310 001 13:00 - 14:30 ร.  11/10/2018 ศุภลกัษณ์ ใจเรือง 

5810116520038 ถึง 

5810116520001 จาก 

คอมพิวเตอร์เพือช่วยในการออกแ 

บบสถาปัตยกรรม 

2(1-3) 5662111 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวางผงับริเวณ 2(1-3) 5662213 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัการโรงงาน 2(90) 5663801 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การออกแบบสถาปัตยกรรม  5(2-9) 5664206 001 - 

- ถึง 

- จาก 

แนวคิดทางสถาปัตยกรรม  2(2-0) 5664211 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การก่อสร้างอาคาร  3(1-6) 5664306 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: สถาปัตยกรรม 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

52006 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

อุปกรณ์อาคาร  2(2-0) 5664310 002 13:00 - 14:30 ร.  11/10/2018 ศุภลกัษณ์ ใจเรือง 

5810116520073 ถึง 

5710116520038 จาก 

คอมพิวเตอร์เพือช่วยในการออกแ 

บบสถาปัตยกรรม 

2(1-3) 5662111 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การวางผงับริเวณ 2(1-3) 5662213 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัการโรงงาน 2(90) 5663801 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การออกแบบสถาปัตยกรรม  5(2-9) 5664206 002 - 

- ถึง 

- จาก 

แนวคิดทางสถาปัตยกรรม  2(2-0) 5664211 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การก่อสร้างอาคาร  3(1-6) 5664306 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 7 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:19) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยีเซรามิกส์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

50702 วิทยาศาสตร์ 

ภาวะผูน้ําและการพฒันาทีมงาน 3(3-0) 5504204 001 13:30 - 15:00 4281 10/10/2018 อุไรวรรณ คาํภูแสน 

5811211532023 ถึง 

5810111203035 จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกร 

รมเซรามิกส์ 

3(3-0) 5514310 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เตาเผาและการเผาเซรามิกส์  3(2-2) 5523401 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พ 

2(90) 5523801 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การศึกษาส่วนบุคคล 3(2-2) 5524902 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

51802 วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ประยกุต์สําหรับงาน 

อุตสาหกรรม 

3(3-0) 5501102 001 09:00 - 11:00 4231 10/10/2018 อดิศกัดิ ทองช่วย 

5810122518066 ถึง 

5810122518001 จาก 

การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 2(1-2) 5543901 001 13:30 - 15:00 3022 ราชนั  แพง่ประเสริฐ 

5810122518066 ถึง 

5810122518001 จาก 

ออกแบบผลิตภณัฑบ์นหลกัปรัช 

ญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3(2-2) 5543219 001 09:00 - 11:00 3021 11/10/2018 จกัรภพ พนูสิน 

ปาริชาติ รัตนพล 

สุภิญโญ วงศ์เพม 

ราชนั  แพง่ประเสริฐ 

5810122518066 ถึง 

5810122518001 จาก 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ออกแ 

บบผลิตภณัฑ์

5(450) 5544801 001 - 

- ถึง 

- จาก 

โครงการออกแบบนิพนธ์ 2(1-2) 5544901 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 7 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:19) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

51802 วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ประยกุต์สําหรับงาน 

อุตสาหกรรม 

3(3-0) 5501102 001 09:00 - 11:00 4231 10/10/2018 อดิศกัดิ ทองช่วย 

5810122518066 ถึง 

5810122518001 จาก 

การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 2(1-2) 5543901 001 13:30 - 15:00 3022 ราชนั  แพง่ประเสริฐ 

5810122518066 ถึง 

5810122518001 จาก 

ออกแบบผลิตภณัฑบ์นหลกัปรัช 

ญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3(2-2) 5543219 001 09:00 - 11:00 3021 11/10/2018 จกัรภพ พนูสิน 

ปาริชาติ รัตนพล 

สุภิญโญ วงศ์เพม 

ราชนั  แพง่ประเสริฐ 

5810122518066 ถึง 

5810122518001 จาก 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ออกแ 

บบผลิตภณัฑ์

5(450) 5544801 001 - 

- ถึง 

- จาก 

โครงการออกแบบนิพนธ์ 2(1-2) 5544901 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

52302 วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3(2-2) 5583706 001 09:00 - 11:00 4231 17/10/2018 ธงชยั ทองอยู่ 

5810122523050 ถึง 

5710122523070 จาก 

การบ่มเพาะวิชาชีพเทคโนโลยี 3(0-6) 5584806 001 13:30 - 15:30 4242 ธงชยั ทองอยู่ 

5810122523046 ถึง 

5810122523001 จาก 

โครงงาน 3(0-6) 5584903 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

52302 วิทยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเล็ก 

ทรอนิกส์ 

5(0-450) 5584805 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 7 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:19) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยีไฟฟ้า 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

52602 วิทยาศาสตร์ 

การขบัเคลือนดว้ยไฟฟ้า 3(3-0) 5573309 001 13:30 - 15:00 2752 09/10/2018 กวีพจน์  วรเนตรสุทธิกุ 

5810122526024 ถึง 

5810122526001 จาก 

วิทยาการหุ่นยนต ์ 3(1-4) 5573607 001 09:00 - 11:00 2744 11/10/2018 ธญัภพ  ศิริมาศเกษม 

5810122526024 ถึง 

5810122526001 จาก 

สหกิจศึกษา 6(0-540) 5504803 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

52702 วิทยาศาสตร์ 

ระบบคลงัขอ้มูลและการทาํเหมือ 

งขอ้มูล 

3(2-2) 5653402 001 09:00 - 11:00 2742 09/10/2018 ภทัรพล  วรประชา 

5810122527044 ถึง 

5810122527001 จาก 

การเตรียมโครงงานการจดัการเท 

คโนโลยีสารสนเทศ 

3(1-4) 5654903 001 09:00 - 11:00 2743 11/10/2018 สมใจ กลินงาม 

ยทุธชัย นิลแพทย ์

ปัญญา บุญญาภิวฒัน์ 

ปวีณา ปรีชญากุล 

5810122527044 ถึง 

5810122527001 จาก 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจ ั

ดการ 

5(450) 5654801 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 5 จาก 7 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:19) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

52702 วิทยาศาสตร์ 

ระบบคลงัขอ้มูลและการทาํเหมือ 

งขอ้มูล 

3(2-2) 5653402 002 09:00 - 11:00 2742 09/10/2018 ภทัรพล  วรประชา 

5810122527084 ถึง 

5710122527040 จาก 

การเตรียมโครงงานการจดัการเท 

คโนโลยีสารสนเทศ 

3(1-4) 5654903 002 09:00 - 11:00 2743 11/10/2018 อนันตกุล อินทรผดุง 

ประณต บุญไชยอภิสิ 

ปวีณา ปรีชญากุล 

ภทัรพล  วรประชา 

สุรสีห์  พราหมณ์แกว้ 

5810122527084 ถึง 

5810122527045 จาก 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจ ั

ดการ 

5(450) 5654801 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

53002 วิทยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจ ั

ดการอุตสาหกรรม 

5(450) 5514802 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 6 จาก 7 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:19) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยีอตุสาหกรรมการผลติ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

53211 เทคโนโลยีบัณฑิต 

ภาษาจีน  3(3-0) 1571101 801 09:00 - 10:30 22305 09/10/2018 สราวุฒิ เขียวพฤกษ ์

5910122323039 ถึง 

5710123301058 จาก 

ภาวะผูน้ําและการพฒันาทีมงาน 3(3-0) 5504204 001 13:30 - 15:00 4281 10/10/2018 อุไรวรรณ คาํภูแสน 

5811211532023 ถึง 

5810111203035 จาก 

การซ่อมบาํรุง 3(2-2) 5613401 001 13:00 - 15:00 2733 11/10/2018 รัฐพล สังคะสุข 

5811211532023 ถึง 

5611211532022 จาก 

เทคโนโลยีเครืองมือกล 3(2-2) 5614302 001 09:00 - 11:00 2733 16/10/2018 นพพร  บึกแว่น 

5811211532023 ถึง 

5811211532001 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พเทคโนโลยี 

2(90) 5613801 001 - 

- ถึง 

- จาก 

โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

การผลิต 

3(2-2) 5614907 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยีอตุสาหการ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

53311 เทคโนโลยีบัณฑิต 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(300) 5614801 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 7 จาก 7 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:19) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยีอาคาร 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

53711 เทคโนโลยีบัณฑิต 

การตรวจสอบอาคาร 3(2-2) 5713302 001 09:00 - 11:00 2621 11/10/2018 สถาพร ปกป้อง 

5811211537028 ถึง 

5811211537002 จาก 

เทคโนโลยีทีเหมาะสมสําหรับงา 

นอาคาร 

3(3-0) 5714202 001 13:30 - 15:00 2621 17/10/2018 จุฬาลกัษณ์ ชาญกลู 

5811211537028 ถึง 

5811211537002 จาก 

สมัมนาเทคโนโลยีอาคาร 2(1-2) 5713601 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พเทคโนโลยีอาคาร 

2(90) 5713801 001 - 

- ถึง 

- จาก 

โครงงานทางเทคโนโลยีอาคาร 3(2-2) 5714601 001 - 

- ถึง 

- จาก 


