
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 01/02/2018 (15:05) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 41 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53002 วทิยาศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 5512502 003 09:00 - 10:30 4243 24/02/2018 กสุุมา ผลาพรม 
5930122530212 ถึง 
5930122530001 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปล่ียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 030 13:30 - 15:00 ITหอ้งC ธนนัญดา  บวัเผื่อน 

นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 

พิชามญชุ ์จ ารัสศรี 

5931217418019 ถึง 
5930122530001 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปล่ียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 030 13:30 - 15:00 ITหอ้งD จนญัญา งามเนตร 

พหลวฑัฒ์ิ อินทรบุญส 

วรัทยา  วรรณกลดั 

5931217418047 ถึง 
5931217418020 จาก 

การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 024 15:30 - 17:00 ITหอ้งA ศรุดา นิติวรการ 

อดิเทพ ณ  พทัลุง 

วชิราภรณ์  ฟนูนั 

6031216316002 ถึง 
5930122530001 จาก 

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมประยกุ 

ต ์

3(3-0-6) 5501002 002 09:00 - 10:30 4243 25/02/2018 ลกัขณา ฤกษเ์กษม 

กฤษณ์ชาคริตส  ณ วฒั 6030122530023 ถึง 
5930122530001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 017 11:00 - 12:30 ITหอ้งA ประยรู ป้อมสุวรรณ์ 

ฉตัรศิริ กลัง่เนียม 

ณฐัธพงษ ์มะลิซอ้น 

นราศกัด์ิ บุญมี 

5930123433209 ถึง 
5930122530001 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(การจดัการอุตสาหกรรม) 
: ปริญญาตรี 2 ปี (หลงัอนุปริญญา) : 41 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53811 เทคโนโลยบีัณฑิต 

การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นงา 

นอุตสาหกรรม 

3(3-0) 5514510 002 09:00 - 10:30 2034 24/02/2018 กฤษณ์ชาคริตส  ณ วฒั 

ปัญญา  อุดมประสงคสุ์ 5931311538052 ถึง 
5931311538001 จาก 

การเพ่ิมผลผลิตในงานอุตสาหกร 

รม 

3(3-0) 5514503 002 15:00 - 16:30 4233 ชนิภา  นิวาสานนท์ 
5931311538052 ถึง 
5931311538001 จาก 

การวเิคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละ 

การบริหารโครงการ 

3(3-0) 5512304 002 09:00 - 10:30 4242 25/02/2018 กสุุมา ผลาพรม 
5931311538052 ถึง 
5931311538001 จาก 

การบริหารวสัดุ 3(3-0) 5514302 001 13:00 - 14:30 4243 อภิสิทธ์ิ อุปกิจ 

ภาสุระ องักลุานนท ์ 5931311538052 ถึง 
5710122530011 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 01/02/2018 (15:05) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(คอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม) 
: ปริญญาตรี 2 ปี (หลงัอนุปริญญา) : 41 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

54011 เทคโนโลยบีัณฑิต 

การจดัการทรัพยากรขอ้มูล 3(2-2) 5653201 002 09:00 - 12:00 4232 24/02/2018 รุ่งเรือง  มุศิริ 
5931311540035 ถึง 
5631311540301 จาก 

ความมัน่คงและการประกนัระบบ 

สารสนเทศ 

3(3-0) 5653202 002 13:00 - 16:00 4243 ปัญญา บุญญาภิวฒัน ์
5931311540035 ถึง 
5931311540001 จาก 

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2) 5652703 001 09:00 - 12:00 4233 25/02/2018 ยทุธชยั นิลแพทย ์
5931311540035 ถึง 
5730122115019 จาก 

โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 3(3-0) 5652201 002 13:00 - 15:00 4232 อนนัตกลุ อินทรผดุง 

ปวณีา ปรีชญากลุ 5931311540035 ถึง 
5931311540001 จาก 

การใชโ้ปรแกรมประยกุตด์า้นวทิ 

ยาศาสตร์ 

3(2-2) 5653604 001 15:30 - 18:30 4231 อนนัตกลุ อินทรผดุง 

ปวณีา ปรีชญากลุ 5931311540035 ถึง 
5931311540001 จาก 


