RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
1
จาก 14
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:55)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52006
สถาปัตยกรรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี
รุ่น : 59 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
16/02/2018 13:00 - 14:30 5621
5662402 001 ประวัติศาสตร์สถาปั ตยกรรม 2

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

-

กรรมการคุมสอบ
2(2-0) ศุภกิจ สดสี
ฉันทัส เพียรธรรม
0040101 007 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) สาวิตรี รุ จิธนพาณิ ช
เปลี่ยนแปลง
เจริ ญพร โชคบริ บาล
0050101 013 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) พิเชษฐ์ รัตนบุญทวี
ทรงศักดิ์ สุริโยธิน
นันทวรรณ แก้วโชติ
5662203 001 การออกแบบสถาปั ตยกรรม 3
5(2-9)

-

5662203 002 การออกแบบสถาปั ตยกรรม 3

5(2-9)

-

5662303 001 การก่อสร้างอาคาร 3

3(1-6)

-

5662404 001 สถาปั ตยกรรมไทย
และการอนุรักษ์ 2
5662405 001 สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นไทย 1

2(2-0)

20/02/2018 09:00 - 10:30 ITห้องD
21/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องC

-

รหัสนักศึกษา

นก.

2(1-3)

จาก
ถึง

5810116520013
5910116520033

จาก
ถึง

5910116520001
6010116520053

จาก
ถึง

5910116520001
5910116520068

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
2
จาก 14
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:55)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52006
สถาปัตยกรรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี
รุ่น : 59 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
16/02/2018 13:00 - 14:30 5621
5662402 002 ประวัติศาสตร์สถาปั ตยกรรม 2

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

-

กรรมการคุมสอบ
2(2-0) ศุภกิจ สดสี
ฉันทัส เพียรธรรม
0040101 007 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) สาวิตรี รุ จิธนพาณิ ช
เปลี่ยนแปลง
เจริ ญพร โชคบริ บาล
0050101 013 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) พิเชษฐ์ รัตนบุญทวี
ทรงศักดิ์ สุริโยธิน
นันทวรรณ แก้วโชติ
5662203 003 การออกแบบสถาปั ตยกรรม 3
5(2-9)

-

5662203 004 การออกแบบสถาปั ตยกรรม 3

5(2-9)

-

5662303 002 การก่อสร้างอาคาร 3

3(1-6)

-

5662404 002 สถาปั ตยกรรมไทย
และการอนุรักษ์ 2
5662405 002 สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นไทย 1

2(2-0)

20/02/2018 09:00 - 10:30 ITห้องD
21/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องC

-

รหัสนักศึกษา

นก.

2(1-3)

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 50702
เทคโนโลยีเซรามิกส์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 59 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
22/02/2018 11:00 - 12:30 4251
0030101 009 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6) ดุษณี ศุภวรรธนะกุล
-

5521203 001 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3(2-2)

-

5521402 001 เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 1

3(2-2)

-

5522306 001 การขึ้นรู ปด้วยใบมีด

3(2-2)

-

5522501 001 น้ าเคลือบ 1

3(2-2)

จาก
ถึง

5910116520037
5910116520068

จาก
ถึง

5910116520001
6010116520053

จาก
ถึง

5910116520001
5910116520068

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

5910122507002
5910123337034
-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 51802
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 59 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 13:00 - 14:30 3021
5543109 001 คอมพิวเตอร์สาหรับงานออกแบบ 2(1-2) ปาริ ชาติ รัตนพล
2
ราชัน แพ่งประเสริ ฐ
19/02/2018 13:00 - 15:00 3021
5542701 001 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
3(2-2) สุภิญโญ วงศ์เพม
ราชัน แพ่งประเสริ ฐ
20/02/2018 09:00 - 11:00 3022
5542103 001 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2) ปาริ ชาติ รัตนพล
1
ราชัน แพ่งประเสริ ฐ
21/02/2018 09:00 - 11:00 4233
4011301 001 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
3(2-2) ทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์
22/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องC

-

0030101 001 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์

3(3-0-6) พรสิ น สุภวาลย์
วารุ ณี เกิดแสง
เจษฎา ประทุมสิ ทธิ์
5543223 001 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดสว 3(2-2)
น

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 51802
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 59 หมู่ : 2
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 13:00 - 14:30 3021
5543109 001 คอมพิวเตอร์สาหรับงานออกแบบ 2(1-2) ปาริ ชาติ รัตนพล
2
ราชัน แพ่งประเสริ ฐ
19/02/2018 13:00 - 15:00 3021
5542701 001 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
3(2-2) สุภิญโญ วงศ์เพม
ราชัน แพ่งประเสริ ฐ
20/02/2018 09:00 - 11:00 3022
5542103 001 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2) ปาริ ชาติ รัตนพล
1
ราชัน แพ่งประเสริ ฐ
21/02/2018 09:00 - 11:00 4233
4011301 001 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
3(2-2) ทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์
22/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องC

-

0030101 001 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์

3(3-0-6) พรสิ น สุภวาลย์
วารุ ณี เกิดแสง
เจษฎา ประทุมสิ ทธิ์
5543223 001 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดสว 3(2-2)
น

หน้า
3
จาก 14
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:55)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5910122518001
5910122518055

จาก
ถึง

5610122518044
5910122518055

จาก
ถึง

5610122518010
5910122518055

จาก
ถึง
จาก
ถึง

5910122518001
5910122518055
5811215334097
5911211532007

จาก
ถึง

-

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5910122518001
5910122518055

จาก
ถึง

5610122518044
5910122518055

จาก
ถึง

5610122518010
5910122518055

จาก
ถึง
จาก
ถึง

5910122518001
5910122518055
5811215334097
5911211532007

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
4
จาก 14
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:55)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52302
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 59 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 13:00 - 15:00 4281
5582803 001 โครงสร้างคอมพิวเตอร์

3(2-2)

15/02/2018 09:00 - 11:00

4232

5582804 001 ไมโครคอนโทรลเลอร์

3(2-2)

19/02/2018 13:00 - 15:00

4242

5503103 002 ภาษาอังกฤษเทคนิค

3(3-0)

20/02/2018 09:00 - 11:00

4231

5582503 001 ระบบโทรคมนาคม

3(3-0)

13:00 - 15:00

4232

5583404 001 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

3(2-2)

0030101 002 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์

3(3-0-6)

22/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องD

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
นก.

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52302
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 59 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 13:00 - 15:00 4281
5582803 002 โครงสร้างคอมพิวเตอร์

3(2-2)

15/02/2018 09:00 - 11:00

4232

5582804 002 ไมโครคอนโทรลเลอร์

3(2-2)

19/02/2018 13:00 - 15:00

4242

5503103 002 ภาษาอังกฤษเทคนิค

3(3-0)

20/02/2018 09:00 - 11:00

4231

5582503 002 ระบบโทรคมนาคม

3(3-0)

13:00 - 15:00

4233

5583404 002 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

3(2-2)

0030101 002 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์

3(3-0-6)

22/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องD

กรรมการคุมสอบ
สุชาติ วิภูษณะพันธุ์
กีรดิษ สายพัทลุง
ธงชัย ทองอยู่
กีรดิษ สายพัทลุง
สุชาติ วิภูษณะพันธุ์
พิชยั สิ ริรัตนพลกุล
สุชาติ วิภูษณะพันธุ์
พิชยั สิ ริรัตนพลกุล
ปาริ ฉตั ร แก่นสม
ธัญภพ ศิริมาศเกษม
วิสุทธิ์ พิเภก
ชโนภาส ชนลักษณ์ดาว

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5910122523002
5910122523030

จาก
ถึง

5910122523002
5910122523030

จาก
ถึง

5910122523002
5910122523057

จาก
ถึง

5910122523002
5910122523030

จาก
ถึง

5810122523041
5910122526043

จาก
ถึง

5710122523037
5910122523057

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
นก.

กรรมการคุมสอบ
สุชาติ วิภูษณะพันธุ์
กีรดิษ สายพัทลุง
ธงชัย ทองอยู่
กีรดิษ สายพัทลุง
สุชาติ วิภูษณะพันธุ์
พิชยั สิ ริรัตนพลกุล
สุชาติ วิภูษณะพันธุ์
พิชยั สิ ริรัตนพลกุล
สุชาติ วิภูษณะพันธุ์
พิชยั สิ ริรัตนพลกุล
วิสุทธิ์ พิเภก
ชโนภาส ชนลักษณ์ดาว

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5910122523031
5910122523057

จาก
ถึง

5910122523031
5910122523057

จาก
ถึง

5910122523002
5910122523057

จาก
ถึง

5810122523002
5910122523057

จาก
ถึง

5910122523031
5910122523057

จาก
ถึง

5710122523037
5910122523057

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
5
จาก 14
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:55)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52602
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 59 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 10:30 2744
5572204 001 ปฏิบตั ิการติดตั้งไฟฟ้ า

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
นก.
1(0-3)

13:00 - 15:00

2744

5573304 001 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

3(3-0)

15/02/2018 09:00 - 11:00

2744

5572203 001 การติดตั้งไฟฟ้ า

3(3-0)

13:00 - 14:30

2744

16/02/2018 13:00 - 14:30

2744

5573305 001 ปฏิบตั ิการเซนเซอร์และทรานสดิ 1(0-3)
วเซอร์
5572306 001 ปฏิบตั ิการหม้อแปลงและมอเตอร์ 1(0-3)

19/02/2018 13:00 - 15:00

4231

5572104 001 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า

3(3-0)

21/02/2018 09:00 - 11:00

2744

5572305 001 หม้อแปลงและมอเตอร์

3(3-0)

22/02/2018 11:00 - 12:30

4251

0030101 009 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์

3(3-0-6)

กรรมการคุมสอบ
ธัญภพ ศิริมาศเกษม
กวีพจน์ วรเนตรสุทธิกุ
ศักดิ์ศรี แก่นสม
ประชารัฐ สัตถาผล
กัมพล ทองเรื อง
กวีพจน์ วรเนตรสุทธิกุ
ธัญภพ ศิริมาศเกษม
ประชารัฐ สัตถาผล
กัมพล ทองเรื อง
ศักดิ์ศรี แก่นสม
กัมพล ทองเรื อง
ศักดิ์ศรี แก่นสม
กัมพล ทองเรื อง
กวีพจน์ วรเนตรสุทธิกุ
ดุษณี ศุภวรรธนะกุล

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5731311541001
5910122526056

จาก
ถึง

5910122526001
5910122526056

จาก
ถึง

5710122526032
5910122526056

จาก
ถึง

5910122526001
5910122526056

จาก
ถึง

5910122526001
6010122526046

จาก
ถึง

5731311541001
5910122526056

จาก
ถึง

5910122526001
6010122526046

จาก
ถึง

5910122507002
5910123337034

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
6
จาก 14
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:55)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52602
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 59 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 10:30 2744
5572204 001 ปฏิบตั ิการติดตั้งไฟฟ้ า

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
นก.
1(0-3)

13:00 - 15:00

2744

5573304 001 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

3(3-0)

15/02/2018 09:00 - 11:00

2744

5572203 001 การติดตั้งไฟฟ้ า

3(3-0)

13:00 - 14:30

2744

16/02/2018 13:00 - 14:30

2744

5573305 001 ปฏิบตั ิการเซนเซอร์และทรานสดิ 1(0-3)
วเซอร์
5572306 001 ปฏิบตั ิการหม้อแปลงและมอเตอร์ 1(0-3)

19/02/2018 13:00 - 15:00

4231

5572104 001 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า

3(3-0)

21/02/2018 09:00 - 11:00

2744

5572305 001 หม้อแปลงและมอเตอร์

3(3-0)

22/02/2018 11:00 - 12:30

4251

0030101 009 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์

3(3-0-6)

กรรมการคุมสอบ
ธัญภพ ศิริมาศเกษม
กวีพจน์ วรเนตรสุทธิกุ
ศักดิ์ศรี แก่นสม
ประชารัฐ สัตถาผล
กัมพล ทองเรื อง
กวีพจน์ วรเนตรสุทธิกุ
ธัญภพ ศิริมาศเกษม
ประชารัฐ สัตถาผล
กัมพล ทองเรื อง
ศักดิ์ศรี แก่นสม
กัมพล ทองเรื อง
ศักดิ์ศรี แก่นสม
กัมพล ทองเรื อง
กวีพจน์ วรเนตรสุทธิกุ
ดุษณี ศุภวรรธนะกุล

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5731311541001
5910122526056

จาก
ถึง

5910122526001
5910122526056

จาก
ถึง

5710122526032
5910122526056

จาก
ถึง

5910122526001
5910122526056

จาก
ถึง

5910122526001
6010122526046

จาก
ถึง

5731311541001
5910122526056

จาก
ถึง

5910122526001
6010122526046

จาก
ถึง

5910122507002
5910123337034

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
7
จาก 14
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:55)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52702
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 59 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 13:00 - 16:00 2742
5653705 001 สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์
15/02/2018 09:00 - 11:00

2742

13:30 - 15:00

5764

13:30 - 15:00 ITห้องG
16/02/2018 09:00 - 11:00

4232

19/02/2018 09:00 - 12:00

2761

21/02/2018 13:30 - 15:00

ITห้องF

13:30 - 15:00 ITห้องG
-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
รหัสนักศึกษา

นก.

กรรมการคุมสอบ
3(2-2) ยุทธชัย นิลแพทย์
ภัทรพล วรประชา
5654502 001 หลักเศรษฐศาสตร์สาหรับนักบริ 3(3-0) สมใจ กลิ่นงาม
หาร
ประณต บุญไชยอภิสิ
2500108 001 ความจริ งของชีวติ
3(3-0) วัชริ นทร์ อินทพรหม
2500108 001 ความจริ งของชีวติ

จาก
ถึง

5610122527053
5910122527054

จาก
ถึง

5610122527018
5910122527054

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

5910122527054
5911211537034
5510123324035
5910122527052
5910122527001
5910122527054

3(3-0) วงศ์วภิ า โถสุวรรณ
จินด
5653201 801 การจัดการทรัพยากรข้อมูล
3(2-2) ปั ญญา บุญญาภิวฒั น์
รุ่ งเรื อง มุศิริ
5653103 001 การบริ หารและดูแลเครื อข่าย
3(2-2) ปวีณา ปรี ชญากุล
จาก
ถึง
ภัทรพล วรประชา
1500107 001 Communicative English Through 3(3-0) สุมนา โสตถิผลอนันต์ จาก
ถึง
Media
1500107 001 Communicative English Through 3(3-0) กษศรณ์ นุชประสพ
Media
3500102 001 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
3(3-0)

5610122527018
5910122527054
5410122105053
5910122527025

จาก
ถึง

5910122527026
5910122527054

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
8
จาก 14
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:55)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52702
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 59 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 13:00 - 16:00 2742
5653705 001 สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์
15/02/2018 09:00 - 11:00

2742

13:30 - 15:00

5764

13:30 - 15:00 ITห้องG
16/02/2018 09:00 - 11:00

4232

19/02/2018 09:00 - 12:00

2761

21/02/2018 13:30 - 15:00

ITห้องF

13:30 - 15:00 ITห้องG
-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
รหัสนักศึกษา

นก.

กรรมการคุมสอบ
3(2-2) ยุทธชัย นิลแพทย์
ภัทรพล วรประชา
5654502 001 หลักเศรษฐศาสตร์สาหรับนักบริ 3(3-0) สมใจ กลิ่นงาม
หาร
ประณต บุญไชยอภิสิ
2500108 001 ความจริ งของชีวติ
3(3-0) วัชริ นทร์ อินทพรหม
2500108 001 ความจริ งของชีวติ

จาก
ถึง

5610122527053
5910122527054

จาก
ถึง

5610122527018
5910122527054

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

5910122527054
5911211537034
5510123324035
5910122527052
5910122527001
5910122527054

3(3-0) วงศ์วภิ า โถสุวรรณ
จินด
5653201 801 การจัดการทรัพยากรข้อมูล
3(2-2) ปั ญญา บุญญาภิวฒั น์
รุ่ งเรื อง มุศิริ
5653103 001 การบริ หารและดูแลเครื อข่าย
3(2-2) ปวีณา ปรี ชญากุล
จาก
ถึง
ภัทรพล วรประชา
1500107 001 Communicative English Through 3(3-0) สุมนา โสตถิผลอนันต์ จาก
ถึง
Media
1500107 001 Communicative English Through 3(3-0) กษศรณ์ นุชประสพ
Media
3500102 001 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
3(3-0)

5610122527018
5910122527054
5410122105053
5910122527025

จาก
ถึง

5910122527026
5910122527054

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 53002
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 59 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 13:00 - 14:30 4233
5513505 001 การจัดการการผลิตและการดาเนิ 3(3-0-6) ชนิภา นิวาสานนท์
นการ
22/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องB 0030101 010 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6) สุนนั ทา ศรี ม่วง
โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์
5503104 001 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
-

5512302 001 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรร 3(3-0-6)
ม
5514101 001 วัสดุศาสตร์
3(3-0-6)
5514509 001 การบริ หารการเงินในงานอุตสาห 3(3-0-6)
กรรม

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 53002
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 59 หมู่ : 2
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 13:00 - 14:30 4233
5513505 002 การจัดการการผลิตและการดาเนิ 3(3-0-6) ชนิภา นิวาสานนท์
นการ
22/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องB 0030101 010 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6) สุนนั ทา ศรี ม่วง
โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์
5503104 002 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
-

5512302 002 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรร 3(3-0-6)
ม
5514101 002 วัสดุศาสตร์
3(3-0-6)
5514509 002 การบริ หารการเงินในงานอุตสาห 3(3-0-6)
กรรม

หน้า
9
จาก 14
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:55)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5710122530001
5910122530038

จาก
ถึง

5910122530003
5910122530075

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5710122530004
5910122530075

จาก
ถึง

5910122530003
5910122530075

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
10
จาก 14
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:55)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 53211
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 59 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
15/02/2018 13:00 - 14:30 2734
5614310 001 การควบคุมคุณภาพ
19/02/2018 09:00 - 11:00

2734

20/02/2018 13:00 - 15:00

2734

22/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องC

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
เทคโนโลยีบัณฑิต
นก.
3(3-0)

5613503 001 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อก 3(2-2)
ารออกแบบ
5612201 001 ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีอุตสาหกรร 3(1-4)
มการผลิต 1
0030101 001 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)

-

5503104 002 ภาษาอังกฤษเทคนิค

3(3-0-6)

-

5722107 801 เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม

3(3-0)

กรรมการคุมสอบ
อุไรวรรณ คาภูแสน
รัฐพล สังคะสุข
รัฐพล สังคะสุข
สุขมุ าล เหรี ยญทอง
อุไรวรรณ คาภูแสน
นพพร บึกแว่น
พรสิ น สุภวาลย์
วารุ ณี เกิดแสง
เจษฎา ประทุมสิ ทธิ์

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5911211532001
5911211532007

จาก
ถึง

5911211532001
5911211532007

จาก
ถึง

5911211532001
5911211532007

จาก
ถึง

5811215334097
5911211532007

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

หน้า
11
จาก 14
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:55)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
เทคโนโลยีบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 53311
เทคโนโลยีอุตสาหการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 59 หมู่ : 1
รหัสนักศึกษา
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
15/02/2018 13:00 - 15:00 4232
5501006 001 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใ 3(3-0-6) อวยชัย วงศ์รัตน์
จาก 5911211533001
ถึง 6010122118027
นสถานประกอบการ
สิ ทธัตถ์ มาดี
16/02/2018 09:00 - 10:30 4283
1500108 019 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6) พิเชษฐ์ รัตนบุญทวี จาก 5710123312048
ถึง 5911211533012
สิ ทธัตถ์ มาดี
19/02/2018 13:00 - 14:30 ร.4204 5722104 001 เทอร์โมฟลูอิดส์
3(3-0-6) อดิศกั ดิ์ ทองช่วย
จาก 5911211533001
ถึง 5911211533012
อวยชัย วงศ์รัตน์
20/02/2018 09:00 - 10:30 ITห้องG 0040101 010 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) กานต์ณฎั ฐา เนื่องหนุน จาก 5911210326027
ถึง 5911215334064
เปลี่ยนแปลง
09:00 - 10:30 ITห้องH 0040101 010 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) ศุทธวดี เววา
จาก 5911215334065
ถึง 5911215334106
เปลี่ยนแปลง
21/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องC 0050101 015 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) พิเชษฐ์ รัตนบุญทวี จาก 5911211533001
ถึง 5911215334018
ทรงศักดิ์ สุริโยธิน
นันทวรรณ แก้วโชติ
13:30 - 15:00 ITห้องD 0050101 015 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) ชัชญาภา วัฒนธรรม จาก 5911215334019
ถึง 5911215334052
สิ ทธัตถ์ มาดี
22/02/2018 09:00 - 11:00 ร.4204 5722206 001 กรรมวิธีการผลิต
3(2-2-5) อวยชัย วงศ์รัตน์
จาก 5911211533001
ถึง 5911211533012
สิ ทธัตถ์ มาดี
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รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
12
จาก 14
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ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 53711
เทคโนโลยีอาคาร
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 59 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
15/02/2018 13:30 - 15:00 5764
2500108 001 ความจริ งของชีวติ
13:30 - 15:00 ITห้องG

2500108 001 ความจริ งของชีวติ

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
เทคโนโลยีบัณฑิต
รหัสนักศึกษา
กรรมการคุมสอบ
3(3-0) วัชริ นทร์ อินทพรหม จาก 5910122527054
ถึง 5911211537034
3(3-0) วงศ์วภิ า โถสุวรรณ จาก 5510123324035
ถึง 5910122527052
จินด
3(3-0) ณัฏฐ์ มากุล
จาก 5911211537001
ถึง 5911211537034
จุฬาลักษณ์ ชาญกุล
3(3-0) กิตติคุณ มัง่ คัง่
จาก 5810122526001
ถึง 5911211537034
จุฬาลักษณ์ ชาญกุล
นก.

16/02/2018 09:00 - 11:00

60205

4063423 801 อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม

19/02/2018 13:00 - 15:00

4243

5503103 003 ภาษาอังกฤษเทคนิค

20/02/2018 13:00 - 15:00

4231

-

5503101 001 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 3(2-2) สถาพร ปกป้ อง
ณัฏฐ์ มากุล
1500107 002 Communicative English Through 3(3-0) กษศรณ์ นุชประสพ
Media
5712301 001 การสารวจเบื้องต้น
3(2-2)

-

5713202 001 โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

21/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องG

3(3-0)

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 54519
วิศวกรรมพลังงาน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 59 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
15/02/2018 09:00 - 10:30 2622
5682204 001 วงจรไฟฟ้ า
3(3-0-6) สมเจตน์ ทองคาวงศ์
3(3-0-6) ทวีศกั ดิ์ พนาสถิตย์

19/02/2018 13:00 - 14:30

2622

5682203 001 วัสดุวศิ วกรรม

20/02/2018 09:00 - 11:00

2622

13:00 - 14:30

2622

21/02/2018 09:00 - 10:30

2622

5682313 001 เครื่ องมือวัดและการวัดทางพลังง 3(2-2-5) วรนุช แจ้งสว่าง
าน
อวยชัย วงศ์รัตน์
5682208 001 การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6) วรนุช แจ้งสว่าง
อดิศกั ดิ์ ทองช่วย
5682324 001 เศรษฐศาสตร์พลังงาน
3(3-0-6) วรศักดิ์ สมตน

13:00 - 14:30

2622

5682312 001 ระบบผลิตและการส่งจ่ายไฟฟ้ า 3(3-0-6) สมเจตน์ ทองคาวงศ์

จาก
ถึง

5911211537001
5911211537034

จาก
ถึง

5410123315021
5911211537034

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

5911219545002
5911219545008
5911219545002
5911219545008
5911219545002
5911219545008

จาก
ถึง

5911219545002
5911219545008

จาก
ถึง
จาก
ถึง

5911219545002
5911219545008
5911219545002
5911219545008
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ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
เทคโนโลยีบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 53811
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)
รุ่น : 59 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
5503102 001 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0)
-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

3(3-0)

จาก
ถึง

-

3(3-0)

จาก
ถึง

-

3(3-0)

จาก
ถึง

-

5504802 002 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโ 3(270)
นโลยีอุตสาหกรรม
5513301 001 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0)

-

5513307 003 การเป็ นผูป้ ระกอบการอุตสาหกร
รม
5513501 002 กลยุทธ์การบริ หารจัดการอุตสาห
กรรม
5514902 002 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการอุต
สาหกรรม
5723204 802 การวางแผนและควบคุมการผลิต

-

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 53911
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)
รุ่น : 59 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 10:30 2741
5593718 001 กลศาสตร์เครื่ องจักรกล
15/02/2018 09:00 - 11:00

2741

5594202 001

13:00 - 14:30

2741

5594701 001

16/02/2018 13:00 - 14:30

4231

5504903 001

รหัสนักศึกษา

3(3-0)

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
เทคโนโลยีบัณฑิต
นก.

รหัสนักศึกษา
กรรมการคุมสอบ
3(3-0) ดลหทัย ราชนุเคราะห์ จาก 5911311539001
ถึง 5911311539020
เครื่ องยนต์สนั ดาปภายใน
3(2-2) สถาพร วีระสุนทร
จาก 5831311539005
ถึง 5911311539020
วิศวกรรมยานยนต์
3(3-0) สถาพร วีระสุนทร
จาก 5911311539001
ถึง 5911311539020
สถิติในงานอุตสาหกรรม
3(3-0) เศรษฐา เกตุนอ้ ย
จาก 5911311539001
ถึง 5911311539020
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโ 3(270)
จาก
ถึง
นโลยีอุตสาหกรรม

-

5504802 003

-

5594705 001 ต้นกาลังโรงจักร

3(3-0)

จาก
ถึง

-
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รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
เทคโนโลยีบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 54011
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)
รุ่น : 59 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 09:00 - 11:00 2742
5654901 001 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2) สมใจ กลิ่นงาม
อุตสาหกรรม
สุรสี ห์ พราหมณ์แก้ว
16/02/2018 09:00 - 11:00 4232
5653201 001 การจัดการทรัพยากรข้อมูล
3(2-2) ปั ญญา บุญญาภิวฒั น์
รุ่ งเรื อง มุศิริ
20/02/2018 09:00 - 12:00 2742
5653202 001 ความมัน่ คงและการประกันระบบ 3(3-0) ปั ญญา บุญญาภิวฒั น์
สารสนเทศ
ภัทรพล วรประชา
21/02/2018 13:00 - 15:00 2761
5653611 001 การจัดการงานวิศวกรรมโดยใช้ค 3(2-2) อนันตกุล อินทรผดุง
อมพิวเตอร์ช่วย
ประณต บุญไชยอภิสิ
5504802 004 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโ 3(270)
นโลยีอุตสาหกรรม
5654602 801 ปั ญญาประดิษฐ์
3(2-2)
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รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5631311540325
5911311540034

จาก
ถึง

5911311540001
5911311540034

จาก
ถึง

5911311540001
5911311540034

จาก
ถึง

5911311540001
5911311540034

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

