
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:16) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: เทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม 

:ปริญญาตรี  ปี :47 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

53002 วิทยาศาสตร์ 

ฟิสิกส์ทวัไป 3(3-0-6) 4011102 009 09:00 - 11:00 2031 13/10/2018 วาสนา เสนาะ 

ประธาน  ประจวบโชค 6130122530021 ถึง 

6030122530301 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 030 13:30 - 15:00 ITหอ้งB พีรติ  จึงประกอบ 

สุนิตย ์ ยอดขนัธ์ 6130122530021 ถึง 

5930122530301 จาก 

หลกัการออกแบบและเขียนแบบ 

วศิวกรรม 

3(2-2-5) 5513204 003 15:30 - 17:30 4233 พรชัย ตามถินไทย 

รุ่งเรือง  มุศิริ 6130122530021 ถึง 

6030122530301 จาก 

ปฏิบติัการฟิสิกส์ทวัไป 1(0-3-1) 4011103 009 08:30 - 10:30 2075 14/10/2018 ลดัดา สรรพคุณ 

ประธาน  ประจวบโชค 6130122530021 ถึง 

6030122530301 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 028 13:30 - 15:00 ITหอ้งC ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

อคัรเดช ไชยบตัร 6130125437019 ถึง 

5710123301058 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: เทคโนโลยีอตุสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม) 

:ปริญญาตรี  ปี (หลงัอนุปริญญา) :47 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

53811 เทคโนโลยีบัณฑิต 

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมประยุก 

ต ์

3(3-0-6) 5504904 003 09:00 - 10:30 4231 13/10/2018 อภิสิทธิ อุปกิจ 

ชนิภา  นิวาสานนท์ 6131311539010 ถึง 

5730122530004 จาก 

การจดัการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 5501008 005 13:00 - 14:30 4232 อภิสิทธิ อุปกิจ 

ชนิภา  นิวาสานนท์ 6131311539009 ถึง 

6131311538001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 049 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 14/10/2018 จนัญญา งามเนตร 

สลิลพชัร์  ผดุงเอกธนา 6030125439008 ถึง 

5730125401011 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 049 09:00 - 10:30 ITหอ้งC ณัฐ จนัทโรทยั 

อรสุดา  แสงกาํ 6131311539010 ถึง 

6030125439010 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 038 11:00 - 12:30 ITหอ้งB จนัญญา งามเนตร 

สลิลพชัร์  ผดุงเอกธนา

กา

6130125437015 ถึง 

5530123433202 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 038 11:00 - 12:30 ITหอ้งC พหลวฑัฒิ อินทรบุญส 

อรสุดา  แสงกาํ 6131311538025 ถึง 

6130125437016 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:16) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: เทคโนโลยีอตุสาหกรรม(เครืองกล) 

:ปริญญาตรี  ปี (หลงัอนุปริญญา) :47 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

53911 เทคโนโลยีบัณฑิต 

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมประยุก 

ต ์

3(3-0-6) 5504904 003 09:00 - 10:30 4231 13/10/2018 อภิสิทธิ อุปกิจ 

ชนิภา  นิวาสานนท์ 6131311539010 ถึง 

5730122530004 จาก 

อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 5593716 002 13:00 - 14:30 4281 อภิชาติ มาศมาลยั 

6131311539010 ถึง 

6131311539001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 049 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 14/10/2018 จนัญญา งามเนตร 

สลิลพชัร์  ผดุงเอกธนา 6030125439008 ถึง 

5730125401011 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 049 09:00 - 10:30 ITหอ้งC ณัฐ จนัทโรทยั 

อรสุดา  แสงกาํ 6131311539010 ถึง 

6030125439010 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 037 11:00 - 12:30 ITหอ้งA โรจนี พิริยะเวชากุล 

ภาวิณี พนมวนั ณ อยุธ 6130123315018 ถึง 

5630125410338 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 037 11:00 - 12:30 ITหอ้งB จนัญญา งามเนตร 

สลิลพชัร์  ผดุงเอกธนา 6131311539010 ถึง 

6130123315019 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: เทคโนโลยีอตุสาหกรรม(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร) 

:ปริญญาตรี  ปี (หลงัอนุปริญญา) :47 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

54711 เทคโนโลยีบัณฑิต 

วศิวกรรมขอ้มูล 3(3-0-6) 5653307 002 09:00 - 10:30 4242 13/10/2018 สุขุมาล เหรียญทอง 

ภทัรพล  วรประชา 6131311547018 ถึง 

6131311547001 จาก 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข ั

นสูง 

3(2-2-5) 5652302 003 13:00 - 15:00 4283 พรชัย ตามถินไทย 

รุ่งเรือง  มุศิริ 6131311547018 ถึง 

5911311540021 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 048 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 14/10/2018 จนัญญา งามเนตร 

สลิลพชัร์  ผดุงเอกธนา 6131311547018 ถึง 

5730122113037 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 036 11:00 - 12:30 ITหอ้งA โรจนี พิริยะเวชากุล 

ภาวิณี พนมวนั ณ อยุธ 6131311547018 ถึง 

5730125401048 จาก 


