RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
1
จาก 10
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (14:25)
ผู้พิมพ์
5000182

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2
ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52006
สถาปัตยกรรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี
รุ่น : 57 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
15/02/2560 13:00 - 14:30 5622
5664503 001 การประมาณราคา

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

-

กรรมการคุมสอบ
2(2-0) ศุภลักษณ์ ใจเรือง
ศุภกิจ สดสี
5654607 801 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเ 3(2-2) ศุภกิจ สดสี
รุจิราภา งามสระคู
ตอร์
5663205 001 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5
5(2-9)

-

5663305 001 การก่อสร้างอาคาร 5

3(1-6)

-

5663309 001 โครงสร้าง 2

2(1-2)

-

5663407 001 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทย 3

2(1-3)

-

5665110 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทาง 3(3-0)
สถาปัตยกรรม

21/02/2560 13:00 - 15:00

4232

รหัสนักศึกษา

นก.

จาก
ถึง

5710116520003
5710116520026

จาก
ถึง

5710116520003
5710116520026

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
2
จาก 10
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (14:25)
ผู้พิมพ์
5000182

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2
ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52006
สถาปัตยกรรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี
รุ่น : 57 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
15/02/2560 13:00 - 14:30 5622
5664503 002 การประมาณราคา

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

-

กรรมการคุมสอบ
2(2-0) ศุภลักษณ์ ใจเรือง
ศุภกิจ สดสี
5663205 003 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5
5(2-9) ศุภกิจ สดสี
วรัญญู ศิริวรรณ์
5654607 802 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเ 3(2-2)
ตอร์
5663205 002 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5
5(2-9)

-

5663305 002 การก่อสร้างอาคาร 5

3(1-6)

-

5663309 002 โครงสร้าง 2

2(1-2)

-

5663407 002 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทย 3

2(1-3)

-

5665110 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทาง 3(3-0)
สถาปัตยกรรม

20/02/2560 09:00 - 11:00
-

5622

ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 50702
เทคโนโลยีเซรามิกส์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 57 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
20/02/2560 09:00 - 11:00 ร.3110 5524504 001 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และเทคโนโล 3(2-2) พิมล จันทรขา
ยี
สมบูรณ์ สารสิทธิ์
21/02/2560 09:00 - 11:00 ร.3110 5524502 001 น้าเคลือบ 2
3(2-2) ศศิธร คนทน
สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์
5503103 004 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอุตสาหกร 3(3-0)
รม
5524301 001 การทาพิมพ์และการหล่อ 2
3(2-2)
-

5524905 001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

รหัสนักศึกษา

นก.

3(2-2)

จาก
ถึง

5710116520027
5710116520051

จาก
ถึง

5410116519001
5710116520051

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5710122507001
5710122507014

จาก
ถึง

5710122507001
5710122507014

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2

ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 51802
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 57 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
17/02/2560 09:00 - 10:30 3021
5542104 001 ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบผลิ 3(3-0) กิตติคุณ มั่งคั่ง
ตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สถาพร ปกป้อง
13:00 - 15:00 3021
5543212 001 ออกแบบเครื่องประดับ
3(2-2) จักรภพ พูนสิน
ปาริชาติ รัตนพล
21/02/2560 09:00 - 11:00 3021
5543111 001 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2) ราชัน แพ่งประเสริฐ
สมชาย เอี่ยมผ่อง
4
5543218 001 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อ 3(2-2)
ม
5543801 001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90)
พออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร
ม
ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 51802
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 57 หมู่ : 2
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
17/02/2560 09:00 - 10:30 3021
5542104 001 ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบผลิ 3(3-0) กิตติคุณ มั่งคั่ง
ตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สถาพร ปกป้อง
13:00 - 15:00 3021
5543212 001 ออกแบบเครื่องประดับ
3(2-2) จักรภพ พูนสิน
ปาริชาติ รัตนพล
21/02/2560 09:00 - 11:00 3022
5543111 002 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2) จักรภพ พูนสิน
สุภิญโญ วงศ์เพม
4
5543218 002 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อ 3(2-2)
ม
5543801 002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90)
พออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร
ม

หน้า
3
จาก 10
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (14:25)
ผู้พิมพ์
5000182

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5610122523027
5710122518053

จาก
ถึง

5710122518001
5710122518053

จาก
ถึง

5710122518001
5710122518049

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5610122523027
5710122518053

จาก
ถึง

5710122518001
5710122518053

จาก
ถึง

5310122518033
5710122518053

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
4
จาก 10
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (14:25)
ผู้พิมพ์
5000182

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2
ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52302
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 57 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
15/02/2560 13:00 - 15:00 4283
5584803 002 สัมมนาทางเทคโนโลยี

3(2-2)

16/02/2560 09:00 - 11:00

4242

5583707 001 การจัดการระบบฐานข้อมูล

3(2-2)

21/02/2560 13:00 - 15:00

4283

5583901 001 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยี

3(2-2)

22/02/2560 09:00 - 11:00

4283

5583712 001 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-2)

-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
นก.

5584804 003 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเ 2(0-90)
ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52302
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 57 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
15/02/2560 13:00 - 15:00 4283
5584803 003 สัมมนาทางเทคโนโลยี

3(2-2)

16/02/2560 09:00 - 11:00

4242

5583707 002 การจัดการระบบฐานข้อมูล

3(2-2)

21/02/2560 13:00 - 15:00

4283

5583901 002 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยี

3(2-2)

22/02/2560 09:00 - 11:00

4283

5583712 002 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-2)

-

กรรมการคุมสอบ
ปาริฉัตร แก่นสม
สุชาติ วิภูษณะพันธุ์
พิชัย สิริรัตนพลกุล
สุรพงษ์ ดีเปรี้ยว
สุชาติ วิภูษณะพันธุ์
กีรดิษ สายพัทลุง
พิชัย สิริรัตนพลกุล
สุรพงษ์ ดีเปรี้ยว

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5710122523002
5710122523035

จาก
ถึง

5710122523002
5710122523035

จาก
ถึง

5510122529007
5710122523035

จาก
ถึง

5710122523002
5710122523035

จาก
ถึง

-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
นก.

5584804 001 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเ 2(0-90)
ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

กรรมการคุมสอบ
ปาริฉัตร แก่นสม
สุชาติ วิภูษณะพันธุ์
พิชัย สิริรัตนพลกุล
สุรพงษ์ ดีเปรี้ยว
สุชาติ วิภูษณะพันธุ์
กีรดิษ สายพัทลุง
พิชัย สิริรัตนพลกุล
สุรพงษ์ ดีเปรี้ยว

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5710122523036
5710122523071

จาก
ถึง

5710122523036
5710122523071

จาก
ถึง

5710122523036
5710122523071

จาก
ถึง

5710122523036
5710122523071

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
5
จาก 10
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (14:25)
ผู้พิมพ์
5000182

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2
ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52602
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 57 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
16/02/2560 09:00 - 11:00 4232
5582104 001 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
20/02/2560 09:00 - 10:30

4242

5571105 001

22/02/2560 09:00 - 11:00

4242

5573103 001

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์

กรรมการคุมสอบ
3(2-2) ธัญภพ ศิริมาศเกษม
ประชารัฐ สัตถาผล
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมในงาน 3(3-0) กัมพล ทองเรือง
ธัญภพ ศิริมาศเกษม
ไฟฟ้า
การวัดและควบคุมทางอุตสาหกร 3(1-4) ศักดิ์ศรี แก่นสม
ธัญภพ ศิริมาศเกษม
รม
เตรียมฝึกประสบการณ์สหกิจศึก 1(0-45)
ษา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเท 2(0-90)
คโนโลยีไฟฟ้า
เครื่องกลไฟฟ้า
3(1-4)

-

5504802 001

-

5504804 001

-

5573306 001

-

5573402 001 การออกแบบระบบไฟฟ้า

รหัสนักศึกษา

นก.

3(3-0)

จาก
ถึง

5710122526001
5710122526030

จาก
ถึง

5710122526001
5710122526036

จาก
ถึง

5710122526001
5711311541012

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2

ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 52702
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 57 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
15/02/2560 15:30 - 17:00 ITห้องC 4000112 004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรีย 3(2-2) อริสรา เอี่ยมสืบทับ
นรู้ตลอดชีวิต
กังสดาล สมวงษ์อินทร์
พรหมบัญชา พรหมมา
16/02/2560 13:00 - 14:30 4232
5512304 801 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และ 3(3-0) ปัญญา บุญญาภิวัฒน์
ภัทรพล วรประชา
การบริหารโครงการ
17/02/2560 13:00 - 15:00 4283
5653615 001 การจัดการศูนย์ข้อมูล
3(2-2) อนันตกุล อินทรผดุง
ประณต บุญไชยอภิสิ
20/02/2560 13:00 - 15:00 4243
5653901 001 สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสาร 3(1-4) ปวีณา ปรีชญากุล
สุรสีห์ พราหมณ์แก้ว
สนเทศ
21/02/2560 09:00 - 11:00 4233
5654101 001 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2) ยุทธชัย นิลแพทย์
ภัทรพล วรประชา
13:00 - 15:00 4243
5653607 001 การเขียนแบบและออกแบบด้วยค 3(2-2) รุ่งเรือง มุศิริ
อมพิวเตอร์
ศันสนีย์ ทองเปี้ย
5653801 001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90)
พ

หน้า
6
จาก 10
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (14:25)
ผู้พิมพ์
5000182

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5510122225032
5710122527078

จาก
ถึง

5710122527001
5710122527039

จาก
ถึง

5510122527007
5710122527039

จาก
ถึง

5710122527001
5710122527039

จาก
ถึง

5710122527001
5710122527039

จาก
ถึง

5710122527001
5710122527039

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2

ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 52702
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 57 หมู่ : 2
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
15/02/2560 15:30 - 17:00 ITห้องC 4000112 004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรีย 3(2-2) อริสรา เอี่ยมสืบทับ
นรู้ตลอดชีวิต
กังสดาล สมวงษ์อินทร์
พรหมบัญชา พรหมมา
16/02/2560 13:00 - 14:30 4232
5512304 802 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และ 3(3-0) ปัญญา บุญญาภิวัฒน์
ภัทรพล วรประชา
การบริหารโครงการ
17/02/2560 13:00 - 15:00 4283
5653615 002 การจัดการศูนย์ข้อมูล
3(2-2) อนันตกุล อินทรผดุง
ประณต บุญไชยอภิสิ
20/02/2560 13:00 - 15:00 4243
5653901 002 สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสาร 3(1-4) ปวีณา ปรีชญากุล
สุรสีห์ พราหมณ์แก้ว
สนเทศ
21/02/2560 09:00 - 11:00 4233
5654101 002 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2) ยุทธชัย นิลแพทย์
ภัทรพล วรประชา
13:00 - 15:00 4243
5653607 002 การเขียนแบบและออกแบบด้วยค 3(2-2) รุ่งเรือง มุศิริ
อมพิวเตอร์
ศันสนีย์ ทองเปี้ย
5653801 002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90)
พ

หน้า
7
จาก 10
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (14:25)
ผู้พิมพ์
5000182

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5510122225032
5710122527078

จาก
ถึง

5710122527040
5710122527078

จาก
ถึง

5710122527040
5710122527078

จาก
ถึง

5710122527040
5710122527078

จาก
ถึง

5710122527040
5710122527078

จาก
ถึง

5710122527040
5710122527078

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
8
จาก 10
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (14:25)
ผู้พิมพ์
5000182

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2
ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 53002
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 57 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
15/02/2560 15:30 - 17:00 ITห้องB 4000112 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรีย
นรู้ตลอดชีวิต
17/02/2560 13:00 - 14:30 4233
5514306 001 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กา
ร
22/02/2560 09:00 - 11:00 2037
4021101 001 เคมีทั่วไป 1
-

-

รหัสนักศึกษา

นก.

กรรมการคุมสอบ
3(2-2) ศิริชัยชาญ ณ สงขลา
นราศักดิ์ บุญมี
3(3-0) วรนุช แจ้งสว่าง
พิเชษฐ์ รัตนบุญทวี
3(2-2) สุทธิเดือน ชุณหกานต์
สุธาทิพย์ ทองเล่ม
5513501 002 กลยุทธ์การบริหารจัดการอุตสาห 3(3-0)
กรรม
5513801 001 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกา 2(90)
รจัดการอุตสาหกรรม
5724407 001 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0)

ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 53002
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 57 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
15/02/2560 15:30 - 17:00 ITห้องB 4000112 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรีย
นรู้ตลอดชีวิต
17/02/2560 13:00 - 14:30 4233
5514306 002 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กา
ร
22/02/2560 09:00 - 11:00 2037
4021101 002 เคมีทั่วไป 1
-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์

จาก
ถึง

5410116519001
5710122530072

จาก
ถึง

5710122129004
5711211533010

จาก
ถึง

5710122530001
5710122530036

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
รหัสนักศึกษา

นก.

กรรมการคุมสอบ
3(2-2) ศิริชัยชาญ ณ สงขลา
นราศักดิ์ บุญมี
3(3-0) วรนุช แจ้งสว่าง
พิเชษฐ์ รัตนบุญทวี
3(2-2) สุทธิเดือน ชุณหกานต์
สุธาทิพย์ ทองเล่ม
5513501 003 กลยุทธ์การบริหารจัดการอุตสาห 3(3-0)
กรรม
5513801 002 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกา 2(90)
รจัดการอุตสาหกรรม
5724407 002 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0)

จาก
ถึง

5410116519001
5710122530072

จาก
ถึง

5710122530037
5910123243012

จาก
ถึง

5610122523002
5710122530072

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
9
จาก 10
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (14:25)
ผู้พิมพ์
5000182

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2
ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 53211
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 57 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
15/02/2560 13:00 - 15:00 4281
5613202 001 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรร
มการผลิต 3
22/02/2560 09:00 - 10:30 2734
5614906 001 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีอุตสาห
กรรมการผลิต
5613501 001 กลยุทธ์การจัดการงานอุตสาหกร
รมการผลิต
5614312 001 การจัดการโลจิสติกส์และซับพลา
ยเชน
5622404 001 การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุต
สาหกรรม

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
เทคโนโลยีบัณฑิต
รหัสนักศึกษา

นก.

กรรมการคุมสอบ
3(1-4) อุไรวรรณ คาภูแสน
นพพร บึกแว่น
3(3-0) อุไรวรรณ คาภูแสน
นพพร บึกแว่น
3(3-0)

จาก
ถึง

5711211532001
5811211532026

จาก
ถึง

5711211532001
5711211532035

จาก
ถึง

-

3(3-0)

จาก
ถึง

-

3(2-2)

จาก
ถึง

-

ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
เทคโนโลยีบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 53311
เทคโนโลยีอุตสาหการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 57 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
15/02/2560 15:30 - 17:00 ITห้องC 4000112 003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรีย 3(2-2) อริสรา เอี่ยมสืบทับ
กังสดาล สมวงษ์อินทร์
นรู้ตลอดชีวิต
พรหมบัญชา พรหมมา
16/02/2560 09:00 - 11:00 ร.4201 5723212 001 การวัดและเครื่องมือวัด
3(2-2) อดิศักดิ์ ทองช่วย
ชาญชัย วัลลิสุต
21/02/2560 13:00 - 15:00 ร.4201 5723208 001 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ
3(2-2) อดิศักดิ์ ทองช่วย
อวยชัย วงศ์รัตน์
22/02/2560 09:00 - 11:00 ร.4201 5723209 001 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
3(2-2) อวยชัย วงศ์รัตน์
สิทธัตถ์ มาดี
5613801 001 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90)
-

5723211 001 การจัดการพลังงาน

3(3-0)

-

5724213 001 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ 1(0-2)
1

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5410122129007
5711211537026

จาก
ถึง

5511211533005
5711211533026

จาก
ถึง

5711211533001
5711211533026

จาก
ถึง

5711211533001
5711211533026

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
10
จาก 10
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (14:25)
ผู้พิมพ์
5000182

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2
ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
เทคโนโลยีบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 53711
เทคโนโลยีอาคาร
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 57 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
15/02/2560 15:30 - 17:00 ITห้องC 4000112 003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรีย 3(2-2) อริสรา เอี่ยมสืบทับ
นรู้ตลอดชีวิต
กังสดาล สมวงษ์อินทร์
พรหมบัญชา พรหมมา
16/02/2560 09:00 - 10:30 2622
5714501 001 จรรยาบรรณในวิชาชีพด้านเทคโ 3(3-0) สถาพร ปกป้อง
ณัฏฐ์ มากุล
นโลยีอาคาร
21/02/2560 13:00 - 14:30 2613
5713102 001 ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอา 3(3-0) ณัฏฐ์ มากุล
จุฬาลักษณ์ ชาญกุล
คาร
22/02/2560 13:00 - 14:30 4231
5513507 001 การเขียนรายงานด้านเทคนิคและ 3(3-0) ณัฏฐ์ มากุล
จุฬาลักษณ์ ชาญกุล
การนาเสนอ
5504204 001 ภาวะผู้นาและการพัฒนาทีมงาน 3(3-0)
-

5713601 001 สัมมนาเทคโนโลยีอาคาร

-

5713801 001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90)
พเทคโนโลยีอาคาร
5714201 001 การวิเคราะห์ความวิบัติของโครง 3(3-0)
สร้างอาคาร

-

2(1-2)

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5410122129007
5711211537026

จาก
ถึง

5711211537001
5711211537026

จาก
ถึง

5711211537001
5711211537026

จาก
ถึง

5711211537001
5711211537026

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

