
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 ( 9:20) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยีสารสนเทศ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :47 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

11302 วทิยาศาสตร์ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 3(2-2-5) 4123508 002 09:00 - 11:00 2035 02/03/2019 สุนี โชติดิลก 

สหชาติ สรรพคุณ 6130122113212 ถึง 
6130122113001 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 029 13:30 - 15:00 ITหอ้งA พลิสา สุนทรเศวต 

ศิรดา เทียนขาว 

กลุนนัทน ์ จงนิมิต

6130124309015 ถึง 
5831216316012 จาก 

หลกัสาํคญัของเทคโนโลยีสารส 

นเทศ 

3(3-0-6) 4121105 001 09:00 - 10:30 2034 03/03/2019 ลดัดา สรรพคุณ 

พชัรพงษ ์ตรีวิริยานุภาพ 6130122113212 ถึง 
5810122113055 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 016 15:30 - 17:00 ITหอ้งA สวา่งบุญ วงกฟ้์าเลื่อน 

สหชาติ สรรพคุณ 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

6130122137015 ถึง 
6030125439220 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :47 1 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

11502 วทิยาศาสตร์ 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

สารสนเทศ 

3(2-2-5) 4122505 006 09:00 - 10:30 2072 02/03/2019 พวงผกา ภูยาดาว 

ศิริเนตร รักษว์งศ์ 6130122115022 ถึง 
5730122115010 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 029 13:30 - 15:00 ITหอ้งA พลิสา สุนทรเศวต 

ศิรดา เทียนขาว 

กลุนนัทน ์ จงนิมิต

6130124309015 ถึง 
5831216316012 จาก 

ระบบปฏิบติัการ 3(2-2-5) 4121403 001 09:00 - 11:00 2031 03/03/2019 ศิริชยัชาญ  ณ สงขลา 
6130122115022 ถึง 
5810122115040 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 016 15:30 - 17:00 ITหอ้งA สวา่งบุญ วงกฟ้์าเลื่อน 

สหชาติ สรรพคุณ 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

6130122137015 ถึง 
6030125439220 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 ( 9:20) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: คอมพวิเตอร์แอนิเมชันและมลัติมีเดยี 

:ปริญญาตรี 4 ปี :47 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

13702 วทิยาศาสตร์ 

ระบบคอมพิวเตอร์สาํหรับงานแอ 

นิเมชนั 

3(2-2-5) 4141501 003 09:00 - 11:00 2053 02/03/2019 นวิน  ครุธวีร์ 
6130122137015 ถึง 
5730122113011 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 029 13:30 - 15:00 ITหอ้งA พลิสา สุนทรเศวต 

ศิรดา เทียนขาว 

กลุนนัทน ์ จงนิมิต

6130124309015 ถึง 
5831216316012 จาก 

หลกัการทางคอมพิวเตอร์แอนิเม 

ชัน่และมลัติมีเดีย 

3(3-0-6) 4141101 001 09:00 - 10:30 2053 03/03/2019 เติมยศ เสนีวงศ์ ณ 
พรหมบญัชา  พรหมมา 6130122137015 ถึง 

5730122115301 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 016 15:30 - 17:00 ITหอ้งA สวา่งบุญ วงกฟ้์าเลื่อน 

สหชาติ สรรพคุณ 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

6130122137015 ถึง 
6030125439220 จาก 


