
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:45) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: สถาปัตยกรรม 

:ปริญญาตรี 5 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52006 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

การจดัการงานก่อสร้าง 3(3-0) 5664502 001 09:00 - 10:30 ร.332 01/03/2019 ศุภลกัษณ์ ใจเรือง 
5810116520069 ถึง 
5710116520038 จาก 

อุปกรณ์อาคาร 2 2(2-0) 5664311 001 13:00 - 14:30 ร.332 ศุภลกัษณ์ ใจเรือง 
5810116520069 ถึง 
5710116520038 จาก 

การก่อสร้างอาคาร 7 3(1-6) 5664307 001 09:00 - 11:00 ร.335 05/03/2019 ศุภกิจ สดสี 

ชินวร  เวียงวิเศษ 5810116520038 ถึง 
5710116520036 จาก 

การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 5(2-9) 5664207 001 - 
- ถึง 
- จาก 

สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินไทย 4 2(1-3) 5664408 001 - 
- ถึง 
- จาก 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ 

ปฏิบติังานภาคสนาม 

5(450) 5664802 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: สถาปัตยกรรม 

:ปริญญาตรี 5 ปี :58 2 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52006 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

การจดัการงานก่อสร้าง 3(3-0) 5664502 001 09:00 - 10:30 ร.332 01/03/2019 ศุภลกัษณ์ ใจเรือง 
5810116520069 ถึง 
5710116520038 จาก 

อุปกรณ์อาคาร 2 2(2-0) 5664311 001 13:00 - 14:30 ร.332 ศุภลกัษณ์ ใจเรือง 
5810116520069 ถึง 
5710116520038 จาก 

การก่อสร้างอาคาร 7 3(1-6) 5664307 002 09:00 - 11:00 ร.335 05/03/2019 ศุภกิจ สดสี 

ชินวร  เวียงวิเศษ 5810116520069 ถึง 
5710116520038 จาก 

การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 5(2-9) 5664207 002 - 
- ถึง 
- จาก 

สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินไทย 4 2(1-3) 5664408 002 - 
- ถึง 
- จาก 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ 

ปฏิบติังานภาคสนาม 

5(450) 5664802 002 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:45) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยเีซรามิกส์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

50702 วทิยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450) 5524802 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: ออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

51802 วทิยาศาสตร์ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 3(1-4) 5574601 801 13:30 - 15:30 2743 27/02/2019 กมัพล ทองเรือง 
5910122113029 ถึง 
5710111252017 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ืองานออกแบบผลิ 
ตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

3(3-0) 5542104 001 09:00 - 10:30 3022 01/03/2019 กญัณภทัร นิธิศวราภาก 
5810122518066 ถึง 
5810122518001 จาก 

ออกแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือการจดัสว 

น 

3(2-2) 5543223 001 - 
- ถึง 
- จาก 

ออกแบบนิพนธ์ 4(2-6) 5544902 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: ออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 2 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

51802 วทิยาศาสตร์ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 3(1-4) 5574601 801 13:30 - 15:30 2743 27/02/2019 กมัพล ทองเรือง 
5910122113029 ถึง 
5710111252017 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ืองานออกแบบผลิ 
ตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

3(3-0) 5542104 001 09:00 - 10:30 3022 01/03/2019 กญัณภทัร นิธิศวราภาก 
5810122518066 ถึง 
5810122518001 จาก 

ออกแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือการจดัสว 

น 

3(2-2) 5543223 001 - 
- ถึง 
- จาก 

ออกแบบนิพนธ์ 4(2-6) 5544902 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:45) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52302 วทิยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเลก็ 

ทรอนิกส์ 
5(0-450) 5584805 001 - 

- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 2 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52302 วทิยาศาสตร์ 

การส่ือสารเส้นใยแสง 3(2-2) 5583506 001 13:30 - 15:30 4231 28/02/2019 สุชาติ วิภูษณะพนัธ์ุ 
5810122523073 ถึง 
5810122523039 จาก 

การบ่มเพาะวิชาชีพเทคโนโลยี 3(0-6) 5584806 001 13:00 - 15:00 4232 01/03/2019 ธงชยั ทองอยู่ 
5810122523073 ถึง 
5810122523039 จาก 

โครงงาน 3(0-6) 5584903 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีไฟฟ้า 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52602 วทิยาศาสตร์ 

โครงการพิเศษ 3(0-6) 5574905 001 - 
- ถึง 
- จาก 

สมัมนาทางอิเลก็ทรอนิกส์ 3(2-2) 5584908 801 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52702 วทิยาศาสตร์ 

โครงงานการจดัการเทคโนโลยีส 

ารสนเทศ 

3(1-4) 5654904 001 13:00 - 15:00 2742 05/03/2019 สมใจ กลิ่นงาม 

ปัญญา บุญญาภิวฒัน ์

ปวีณา ปรีชญากลุ 

รุ่งเรือง  มุศิริ 

สุรสีห์  พราหมณ์แกว้ 

5810122527044 ถึง 
5810122527001 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:45) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 2 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52702 วทิยาศาสตร์ 

โครงงานการจดัการเทคโนโลยีส 

ารสนเทศ 

3(1-4) 5654904 002 13:00 - 15:00 2742 05/03/2019 ยุทธชยั นิลแพทย ์

อนนัตกลุ อินทรผดุง 

ประณต บุญไชยอภิสิ 

ปวีณา ปรีชญากลุ 

ภทัรพล  วรประชา 

5911311540031 ถึง 
5810122527045 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53002 วทิยาศาสตร์ 

การเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกร 

รม 

3(2-2) 5513307 002 13:30 - 15:30 4232 27/02/2019 กฤษณ์ชาคริตส  ณ วฒั 
5910111224064 ถึง 
5810122530001 จาก 

การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0) 5723204 801 09:00 - 10:30 4233 04/03/2019 ชนิภา  นิวาสานนท ์
5831311538306 ถึง 
5810122530001 จาก 

สมัมนาเทคโนโลยีการจดัการอตุ 

สาหกรรม 

3(2-2) 5514902 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีอตุสาหกรรมการผลติ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53211 เทคโนโลยีบัณฑิต 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโ  

นโลยี 

5(450) 5614801 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 5 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:45) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีอตุสาหการ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53311 เทคโนโลยีบัณฑิต 

การวางผงัโ รงงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 5724407 001 13:30 - 15:00 ร.4204 27/02/2019 พิเชษฐ ์รัตนบุญทวี 
5931311538052 ถึง 
5810122530004 จาก 

การจดัการระบบการผลิต 3(3-0) 5724408 001 13:30 - 15:00 ร.4107 04/03/2019 พิเชษฐ ์รัตนบุญทวี 
5811211533023 ถึง 
5811211533003 จาก 

หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยีอุตสา 

หการ 

3(3-0) 5724410 001 09:00 - 10:30 ร.4204 07/03/2019 ณิชาภสั  สิทธิศุข 
5811211533023 ถึง 
5811211533003 จาก 

โครงงานเทคโนโลยีอตุสาหการ  
2 

2(0-4) 5724214 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การจดัการธุรกิจชุมชน 3(3-0) 5724409 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีอาคาร 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53711 เทคโนโลยีบัณฑิต 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโ  

นโลยีอาคาร 

5(450) 5714801 001 - 
- ถึง 
- จาก 


