
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 10 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: สถาปัตยกรรม 

:ปริญญาตรี 5 ปี :59 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52006 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเ 
ตอร์ 

3(2-2) 5654607 801 09:00 - 11:00 ร.332 05/03/2019 รุจิราภา งามสระคู 

ประกิจ  ชยนัตธีระศิลป์ 5910116520033 ถึง 
5610116520015 จาก 

การประมาณราคา 2(2-0) 5664503 001 09:00 - 10:30 ร.335 07/03/2019 ศุภกิจ สดสี 
5910116520068 ถึง 
5610116520029 จาก 

การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 5(2-9) 5663205 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 5(2-9) 5663205 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การก่อสร้างอาคาร 5 3(1-6) 5663305 001 - 
- ถึง 
- จาก 

โครงสร้าง 2 2(1-2) 5663309 001 - 
- ถึง 
- จาก 

สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินไทย 3 2(1-3) 5663407 001 - 
- ถึง 
- จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการนาํเสนอทาง 

สถาปัตยกรรม 

3(3-0) 5665110 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 10 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:48) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: สถาปัตยกรรม 

:ปริญญาตรี 5 ปี :59 2 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52006 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเ 
ตอร์ 

3(2-2) 5654607 802 09:00 - 11:00 ร.332 05/03/2019 รุจิราภา งามสระคู 

ประกิจ  ชยนัตธีระศิลป์ 5910116520064 ถึง 
5810116520051 จาก 

การประมาณราคา 2(2-0) 5664503 001 09:00 - 10:30 ร.335 07/03/2019 ศุภกิจ สดสี 
5910116520068 ถึง 
5610116520029 จาก 

การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 5(2-9) 5663205 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 5(2-9) 5663205 003 - 
- ถึง 
- จาก 

การก่อสร้างอาคาร 5 3(1-6) 5663305 002 - 
- ถึง 
- จาก 

โครงสร้าง 2 2(1-2) 5663309 002 - 
- ถึง 
- จาก 

สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินไทย 3 2(1-3) 5663407 002 - 
- ถึง 
- จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการนาํเสนอทาง 

สถาปัตยกรรม 

3(3-0) 5665110 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: ออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 

:ปริญญาตรี 4 ปี :59 1 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

51802 วทิยาศาสตร์ 

ออกแบบผลิตภณัฑบ์นหลกัปรัช 

ญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3(2-2) 5543219 001 09:00 - 11:00 3021 28/02/2019 สุภิญโญ วงศ์เพม 
5910122518050 ถึง 
5910122518001 จาก 

ออกแบบเคร่ืองประดบั 3(2-2) 5543212 001 09:00 - 11:00 3021 01/03/2019 ปาริชาติ รัตนพล 
5910122518050 ถึง 
5910122518001 จาก 

ออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม  
3 

3(2-2) 5543110 001 13:30 - 15:30 3021 07/03/2019 ราชนั  แพ่งประเสริฐ 
5910122518050 ถึง 
5810122518013 จาก 

คณิตศาสตร์ประยุกตส์าํหรับงาน 

อตุสาหกรรม 

3(3-0) 5501102 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พออกแบบผลิตภณัฑ ์

2(90) 5543801 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 10 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:48) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: ออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 

:ปริญญาตรี 4 ปี :59 2 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

51802 วทิยาศาสตร์ 

ออกแบบผลิตภณัฑบ์นหลกัปรัช 

ญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3(2-2) 5543219 001 09:00 - 11:00 3021 28/02/2019 สุภิญโญ วงศ์เพม 
5910122518050 ถึง 
5910122518001 จาก 

ออกแบบเคร่ืองประดบั 3(2-2) 5543212 001 09:00 - 11:00 3021 01/03/2019 ปาริชาติ รัตนพล 
5910122518050 ถึง 
5910122518001 จาก 

ออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม  
3 

3(2-2) 5543110 001 13:30 - 15:30 3021 07/03/2019 ราชนั  แพ่งประเสริฐ 
5910122518050 ถึง 
5810122518013 จาก 

คณิตศาสตร์ประยุกตส์าํหรับงาน 

อตุสาหกรรม 

3(3-0) 5501102 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พออกแบบผลิตภณัฑ ์

2(90) 5543801 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :59 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52302 วทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3(2-2) 5583706 002 09:00 - 11:00 4233 27/02/2019 ธงชยั ทองอยู่ 
5910122523030 ถึง 
5910122523002 จาก 

สถิติเพ่ือการจดัการ 3(2-2) 5581023 001 09:00 - 11:00 4232 28/02/2019 พิชยั สิริรัตนพลกลุ 
5910122523030 ถึง 
5710122523070 จาก 

สมัมนาทางเทคโนโลยี 3(2-2) 5584803 001 09:00 - 11:00 4232 01/03/2019 ปาริฉตัร แก่นสม 
5910122523030 ถึง 
5910122523002 จาก 

วิธีวิจยัทางเทคโนโลยี 3(2-2) 5583901 001 13:30 - 15:30 4232 06/03/2019 สมใจ กลิ่นงาม 

กีรดิษ  สายพทัลุง 5910122523030 ถึง 
5910122523002 จาก 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2) 5583712 001 13:30 - 15:30 4232 07/03/2019 พิชยั สิริรัตนพลกลุ 
5910122523030 ถึง 
5910122523002 จาก 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเ 
ลก็ทรอนิกส์ 

2(0-90) 5584804 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 10 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:48) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :59 2 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52302 วทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3(2-2) 5583706 003 09:00 - 11:00 4233 27/02/2019 ธงชยั ทองอยู่ 
5910122523057 ถึง 
5910122523031 จาก 

สถิติเพ่ือการจดัการ 3(2-2) 5581023 002 09:00 - 11:00 4232 28/02/2019 พิชยั สิริรัตนพลกลุ 
5910122523057 ถึง 
5910122523031 จาก 

สมัมนาทางเทคโนโลยี 3(2-2) 5584803 002 09:00 - 11:00 4232 01/03/2019 ปาริฉตัร แก่นสม 
5910122523057 ถึง 
5810122523010 จาก 

วิธีวิจยัทางเทคโนโลยี 3(2-2) 5583901 002 13:30 - 15:30 4232 06/03/2019 สมใจ กลิ่นงาม 

กีรดิษ  สายพทัลุง 5910122523057 ถึง 
5810122523010 จาก 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2) 5583712 002 13:30 - 15:30 4232 07/03/2019 พิชยั สิริรัตนพลกลุ 
5910122523057 ถึง 
5910122523031 จาก 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเ 
ลก็ทรอนิกส์ 

2(0-90) 5584804 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีไฟฟ้า 

:ปริญญาตรี 4 ปี :59 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52602 วทิยาศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเทคนิค 3(3-0) 5503103 001 - 
- ถึง 
- จาก 

เตรียมฝึกประสบการณ์สหกิจศึก 

ษา 

1(0-45) 5504802 001 - 
- ถึง 
- จาก 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเท 

คโนโลยีไฟฟ้า 

2(0-90) 5504804 001 - 
- ถึง 
- จาก 

โรงตน้กาํลงัและสถานีย่อย 3(3-0) 5573302 001 - 
- ถึง 
- จาก 

เคร่ืองกลไฟฟ้า 3(1-4) 5573306 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การขบัเคลื่อนดว้ยไฟฟ้า 3(3-0) 5573309 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 5 จาก 10 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:48) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีไฟฟ้า 

:ปริญญาตรี 4 ปี :59 2 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52602 วทิยาศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเทคนิค 3(3-0) 5503103 001 - 
- ถึง 
- จาก 

เตรียมฝึกประสบการณ์สหกิจศึก 

ษา 

1(0-45) 5504802 001 - 
- ถึง 
- จาก 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเท 

คโนโลยีไฟฟ้า 

2(0-90) 5504804 001 - 
- ถึง 
- จาก 

โรงตน้กาํลงัและสถานีย่อย 3(3-0) 5573302 001 - 
- ถึง 
- จาก 

เคร่ืองกลไฟฟ้า 3(1-4) 5573306 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การขบัเคลื่อนดว้ยไฟฟ้า 3(3-0) 5573309 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :59 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52702 วทิยาศาสตร์ 

การเขียนแบบและออกแบบดว้ยค 

อมพิวเตอร์ 

3(2-2) 5653607 001 13:30 - 15:30 2763 27/02/2019 ประณต บุญไชยอภิสิ 

รุ่งเรือง  มุศิริ 5910122527054 ถึง 
5910122527001 จาก 

ระบบควบคุมอตัโนมติั 3(2-2) 5583408 801 09:00 - 11:00 2761 01/03/2019 ยุทธชยั นิลแพทย ์
5910122527054 ถึง 
5710122523070 จาก 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรีย 

นรู้ตลอดชีวิต 

3(2-2) 4000112 001 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 04/03/2019 พรสิน สุภวาลย ์

สุนี โชติดิลก 

สุรสีห์  พราหมณ์แกว้ 

5911211537034 ถึง 
5910122527001 จาก 

การจดัการศูนยข์อ้มูล 3(2-2) 5653615 001 09:00 - 11:00 2741 06/03/2019 ประณต บุญไชยอภิสิ 
5910122527054 ถึง 
5910122527001 จาก 

พาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ 3(2-2) 5654101 001 09:00 - 11:00 2762 07/03/2019 ภทัรพล  วรประชา 
5910122527054 ถึง 
5910122527001 จาก 

สมัมนาการจดัการเทคโนโลยีสาร 

สนเทศ 

3(1-4) 5653901 001 13:30 - 15:30 2742 ปวีณา ปรีชญากลุ 
5910122527054 ถึง 
5710122527013 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พ 

2(90) 5653801 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 6 จาก 10 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:48) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :59 2 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

52702 วทิยาศาสตร์ 

การเขียนแบบและออกแบบดว้ยค 

อมพิวเตอร์ 

3(2-2) 5653607 001 13:30 - 15:30 2763 27/02/2019 ประณต บุญไชยอภิสิ 

รุ่งเรือง  มุศิริ 5910122527054 ถึง 
5910122527001 จาก 

ระบบควบคุมอตัโนมติั 3(2-2) 5583408 801 09:00 - 11:00 2761 01/03/2019 ยุทธชยั นิลแพทย ์
5910122527054 ถึง 
5710122523070 จาก 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรีย 

นรู้ตลอดชีวิต 

3(2-2) 4000112 001 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 04/03/2019 พรสิน สุภวาลย ์

สุนี โชติดิลก 

สุรสีห์  พราหมณ์แกว้ 

5911211537034 ถึง 
5910122527001 จาก 

การจดัการศูนยข์อ้มูล 3(2-2) 5653615 001 09:00 - 11:00 2741 06/03/2019 ประณต บุญไชยอภิสิ 
5910122527054 ถึง 
5910122527001 จาก 

พาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ 3(2-2) 5654101 001 09:00 - 11:00 2762 07/03/2019 ภทัรพล  วรประชา 
5910122527054 ถึง 
5910122527001 จาก 

สมัมนาการจดัการเทคโนโลยีสาร 

สนเทศ 

3(1-4) 5653901 001 13:30 - 15:30 2742 ปวีณา ปรีชญากลุ 
5910122527054 ถึง 
5710122527013 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พ 

2(90) 5653801 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

:ปริญญาตรี 4 ปี :59 1 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53002 วทิยาศาสตร์ 

วิศวกรรมความปลอดภยั 3(3-0-6) 5513301 001 09:00 - 11:00 4242 01/03/2019 ยุทธ  ไกยวรรณ์ 
5931311538052 ถึง 
5910122530003 จาก 

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์า 

ร 

3(3-0-6) 5514306 001 13:30 - 15:00 4233 ยุทธ  ไกยวรรณ์ 
5910122530075 ถึง 
5910122530003 จาก 

การจดัการโลจิสติกส์และโ ซ่อุปท 

าน 

3(3-0-6) 5514514 001 09:00 - 10:30 4232 04/03/2019 กฤษณ์ชาคริตส  ณ วฒั 
5910122530075 ถึง 
5910122530003 จาก 

กลยุทธ์การบริหารจดัการอุตสาห 

กรรม 

3(3-0-6) 5513501 001 13:00 - 14:30 4232 กฤษณ์ชาคริตส  ณ วฒั 
5931311538052 ถึง 
5910122530003 จาก 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกา 

รจดัการอุตสาหกรรม 

2(90) 5513801 001 - 
- ถึง 
- จาก 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพส 

หกิจศึกษา 

1(45) 5513802 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 7 จาก 10 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:48) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

:ปริญญาตรี 4 ปี :59 2 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53002 วทิยาศาสตร์ 

วิศวกรรมความปลอดภยั 3(3-0-6) 5513301 001 09:00 - 11:00 4242 01/03/2019 ยุทธ  ไกยวรรณ์ 
5931311538052 ถึง 
5910122530003 จาก 

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์า 

ร 

3(3-0-6) 5514306 001 13:30 - 15:00 4233 ยุทธ  ไกยวรรณ์ 
5910122530075 ถึง 
5910122530003 จาก 

การจดัการโลจิสติกส์และโ ซ่อุปท 

าน 

3(3-0-6) 5514514 001 09:00 - 10:30 4232 04/03/2019 กฤษณ์ชาคริตส  ณ วฒั 
5910122530075 ถึง 
5910122530003 จาก 

กลยุทธ์การบริหารจดัการอุตสาห 

กรรม 

3(3-0-6) 5513501 001 13:00 - 14:30 4232 กฤษณ์ชาคริตส  ณ วฒั 
5931311538052 ถึง 
5910122530003 จาก 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกา 

รจดัการอุตสาหกรรม 

2(90) 5513801 002 - 
- ถึง 
- จาก 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพส 

หกิจศึกษา 

1(45) 5513802 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีอตุสาหกรรมการผลติ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :59 1 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53211 เทคโนโลยีบัณฑิต 

การจดัการโลจิสติกส์และซับพลา 

ยเชน 

3(3-0) 5614312 001 09:00 - 10:30 2733 28/02/2019 รัฐพล สงัคะสุข 
5911211532003 ถึง 
5911211532001 จาก 

ปฏิบติัการเทคโนโลยีอุตสาหกรร 

มการผลิต 3 

3(1-4) 5613202 001 09:00 - 11:00 2733 05/03/2019 นพพร  บึกแวน่ 
5911211532003 ถึง 
5911211532001 จาก 

กลยุทธ์การจดัการงานอุตสาหกร 

รมการผลิต 

3(3-0) 5613501 001 13:30 - 15:00 2733 รัฐพล สงัคะสุข 
5911211532003 ถึง 
5911211532001 จาก 

ระเบียบวธีิวิจยัเทคโนโลยีอุตสาห 

กรรมการผลิต 

3(3-0) 5614906 001 09:00 - 10:30 2733 06/03/2019 อไุรวรรณ คาํภูแสน 
5911211532003 ถึง 
5911211532001 จาก 

การควบคุมมลพิษและการจดัการ 

ของเสีย 

3(3-0) 5643511 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 8 จาก 10 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:48) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีอตุสาหการ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :59 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53311 เทคโนโลยีบัณฑิต 

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 3(2-2-5) 5513206 801 13:30 - 15:30 ร.4201 28/02/2019 อดิศกัด์ิ ทองช่วย 
5911211533010 ถึง 
5810111252009 จาก 

การจดัการการผลิต 3(3-0-6) 5723214 001 13:30 - 15:00 ร.4204 01/03/2019 พิเชษฐ ์รัตนบุญทวี 
5911211533010 ถึง 
5911211533002 จาก 

โลหะวิทยา 3(3-0-6) 5723207 001 09:00 - 10:30 ร.4204 05/03/2019 อวยชยั วงศ์รัตน ์
5911211533010 ถึง 
5911211533002 จาก 

เทคโนโลยีซีเอน็ซี 3(2-2-5) 5723206 001 13:30 - 15:30 ร.4204 06/03/2019 อดิศกัด์ิ ทองช่วย 
5911211533010 ถึง 
5911211533002 จาก 

หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยีอุตสา 

หการ 

3(3-0-6) 5724410 002 09:00 - 10:30 ร.4204 07/03/2019 ณิชาภสั  สิทธิศุข 
5911211533010 ถึง 
5911211533002 จาก 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90) 5723801 001 - 
- ถึง 
- จาก 

โครงงานเทคโนโลยีอตุสาหการ  
1 

1(0-2-1) 5724213 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 5724406 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 9 จาก 10 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:48) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีอาคาร 

:ปริญญาตรี 4 ปี :59 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53711 เทคโนโลยีบัณฑิต 

จรรยาบรรณในวิชาชีพดา้นเทคโ  

นโลยีอาคาร 

3(3-0) 5714501 001 09:00 - 10:30 2613 28/02/2019 สถาพร ปกป้อง 
5911211537029 ถึง 
5911211537001 จาก 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรีย 

นรู้ตลอดชีวิต 

3(2-2) 4000112 001 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 04/03/2019 พรสิน สุภวาลย ์

สุนี โชติดิลก 

สุรสีห์  พราหมณ์แกว้ 

5911211537034 ถึง 
5910122527001 จาก 

ภาษาองักฤษในงานเทคโนโลยีอา 

คาร 

3(3-0) 5713102 001 13:30 - 15:00 2613 05/03/2019 สถาพร ปกป้อง 
5911211537034 ถึง 
5911211537001 จาก 

การเขียนรายงานดา้นเทคนิคและ 

การนาํเสนอ 

3(3-0) 5513507 001 09:00 - 10:30 2613 07/03/2019 จุฬาลกัษณ์ ชาญกลู 
5911211537034 ถึง 
5911211537001 จาก 

ภาวะผูน้าํและการพฒันาทีมงาน 3(3-0) 5504204 801 - 
- ถึง 
- จาก 

การบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0) 5713303 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การวิเคราะห์ความวิบติัของโครง 

สร้างอาคาร 

3(3-0) 5714201 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 10 จาก 10 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: วศิวกรรมพลงังาน 

:ปริญญาตรี 4 ปี :59 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

54519 วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 

พลงังานชีวมวลและการประยุกต ์

ใชง้าน 

3(3-0-6) 5683432 001 13:30 - 15:00 2621 27/02/2019 วรนุช แจง้สวา่ง 

ณิชาภสั  สิทธิศุข 5911219545008 ถึง 
5911219545002 จาก 

การจดัการพลงังานและส่ิงแวดลอ้ 

ม 

3(3-0-6) 5683318 001 13:30 - 15:00 2622 01/03/2019 วรนุช แจง้สวา่ง 

ณิชาภสั  สิทธิศุข 5911219545008 ถึง 
5911219545002 จาก 

การอนุรักษพ์ลงังานในอาคาร 3(3-0-6) 5683321 001 13:30 - 15:00 2621 04/03/2019 วรนุช แจง้สวา่ง 

ณิชาภสั  สิทธิศุข 5911219545008 ถึง 
5911219545002 จาก 

การอนุรักษพ์ลงังานความร้อนใน 

โรงงานอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 5683319 001 13:30 - 15:00 2621 05/03/2019 วรนุช แจง้สวา่ง 

บณัฑิต  พ่ึงสาระ 5911219545008 ถึง 
5911219545002 จาก 

วิศวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั 3(3-0-6) 5683315 001 09:00 - 10:30 2621 06/03/2019 บณัฑิต  พ่ึงสาระ 
5911219545008 ถึง 
5911219545002 จาก 

การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าในโรง 

งานอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 5683320 001 09:00 - 10:30 2621 07/03/2019 วิวฒัน ์ จึงธนศิริกลู 

สมเจตน ์ทองคาํวงศ์ 5911219545008 ถึง 
5911219545002 จาก 

ปฏิบติัการวิศวกรรมพลงังาน 2 1(0-3-1) 5683323 001 - 
- ถึง 
- จาก 

โครงงานวิศวกรรมพลงังาน 1 1(0-3-1) 5683327 001 - 
- ถึง 
- จาก 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล 

ะเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 

2(90) 5683539 001 - 
- ถึง 
- จาก 


