
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 1 จาก 2 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (15:44) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 38 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

53002 วทิยาศาสตร์ 

ความจริงของชีวิต 3(3-0) 2500108 001 09:00 - 10:30 ITห้องH 25/02/2560 จุฬารัตน์ วิชานาติ 
5830122530029 ถึง 
5330125401214 จาก 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัด 

การอุตสาหกรรม 

3(2-2) 5502102 001 13:00 - 15:00 2037 ภาสุระ อังกุลานนท์ 
นัคกนก  รักษาทรัพย์ 5830122530029 ถึง 

5830122530001 จาก 

การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0) 4000111 001 09:00 - 10:30 ITห้องC 26/02/2560 ศุภินธน์การย์ ระวังวงศ 

วารุณี เกิดแสง 

แอนเจลีน เยา ดูเค 

สาลินี  หนูจิตต ์

5830122530029 ถึง 
5330125401214 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(การจดัการอุตสาหกรรม) 
: ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) : 38 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

53811 เทคโนโลยบีัณฑิต 

การบริหารวัสดุ 3(3-0) 5514302 004 09:00 - 10:30 4233 25/02/2560 ภาสุระ อังกุลานนท์ 
นัคกนก  รักษาทรัพย์ 5831311538047 ถึง 

5831311538001 จาก 

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และ 

การบริหารโครงการ 

3(3-0) 5512304 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกร 

รม 

3(3-0) 5514503 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(เคร่ืองกล) 
: ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) : 38 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

53911 เทคโนโลยบีัณฑิต 

นิวแมติกส์อุตสาหกรรม 3(2-2) 5593712 001 09:00 - 11:00 2741 25/02/2560 สถาพร วีระสุนทร 

เศรษฐา เกตุน้อย 5831311539020 ถึง 
5711311539008 จาก 

การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุต 

สาหกรรม 

3(2-2) 5593709 801 13:00 - 15:00 4233 สถาพร วีระสุนทร 

เศรษฐา เกตุน้อย 5831311539020 ถึง 
5430122115227 จาก 

การถ่ายเทความร้อน 3(3-0) 5593707 002 09:00 - 10:30 2741 26/02/2560 อภิชาติ มาศมาลัย 
5831311539020 ถึง 
5831311539001 จาก 

ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 5503102 003 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 2 จาก 2 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (15:44) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(คอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม) 
: ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) : 38 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

54011 เทคโนโลยบีัณฑิต 

การจัดการทรัพยากรข้อมูล 3(2-2) 5653201 002 13:00 - 15:00 4243 25/02/2560 รุ่งเรือง  มุศิร ิ

ศราวุธ สุรศิลป์ 5831311540021 ถึง 
5831311540001 จาก 

ความมั่นคงและการประกันระบบ 

สารสนเทศ 

3(3-0) 5653202 003 15:30 - 17:00 4233 บุญยฤทธิ์ ศรีปาน 
5831311540021 ถึง 
5831311540001 จาก 

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2) 5652703 003 09:00 - 10:30 4242 26/02/2560 สัลยุทธ์ สว่างวรรณ 
5831311540021 ถึง 
5831311540001 จาก 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เ 
บื้องต้น 

3(2-2) 5651301 001 13:00 - 15:00 4281 อนันตกุล อินทรผดุง 
5831311540021 ถึง 
5630122115019 จาก 


