
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 (10:08) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

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

53002 วทิยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมประยุก 

ต ์

3(3-0-6) 5501002 003 09:00 - 10:30 4232 02/03/2019 ลกัขณา ฤกษเ์กษม 
6130122530021 ถึง 
6130122530001 จาก 

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 5512502 003 13:30 - 15:00 4242 กสุุมา ผลาพรม 
6130122530021 ถึง 
6130122530001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 012 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 03/03/2019 สวา่งบุญ วงกฟ้์าเลื่อน 

วีรพล ดิษเกษม 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

6130125437011 ถึง 
6030122530001 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 015 15:30 - 17:00 ITหอ้งC อภิชาติ มาศมาลยั 

ณัฐธพงษ ์มะลิซ้อน 

ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

6131217418225 ถึง 
5410123324048 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยีอตุสาหกรรม(การจดัการอุตสาหกรรม) 

:ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) :47 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53811 เทคโนโลยีบัณฑิต 

ปฏิบติัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และคอมพิวเตอร์ 

3(0-6-3) 5501004 002 09:00 - 11:00 4231 02/03/2019 ลกัขณา ฤกษเ์กษม 

ชนิภา  นิวาสานนท ์ 6131311538025 ถึง 
6131311538001 จาก 

วสัดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 5501007 002 13:30 - 15:00 4233 ลกัขณา ฤกษเ์กษม 
6131311538025 ถึง 
6131311538001 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 017 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 03/03/2019 นพรัตน ์มดัสมบูรณ์ 

พรเทพย ์แสงภกัดี 

สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

6131311547018 ถึง 
6030122530001 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 017 11:00 - 12:30 ITหอ้งA จงกล เกต็มะยูร 

พรเทพย ์แสงภกัดี 

สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

6131311547018 ถึง 
6030122530001 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 016 15:30 - 17:00 ITหอ้งC อภิชาติ มาศมาลยั 

ณัฐธพงษ ์มะลิซ้อน 

ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

6131311538007 ถึง 
5710124309092 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 016 15:30 - 17:00 ITหอ้งD อกัษร สวสัดี 

วีรพล ดิษเกษม 6131311547018 ถึง 
6131311538008 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 (10:08) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยีอตุสาหกรรม(เคร่ืองกล) 

:ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) :47 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53911 เทคโนโลยีบัณฑิต 

กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 5593715 001 09:00 - 10:30 2741 02/03/2019 สถาพร วีระสุนทร 
6131311539010 ถึง 
6131311539001 จาก 

การทาํความเยน็และปรับอากาศ 3(2-2-5) 5593602 002 13:30 - 15:30 2741 พรชยั ตามถ่ินไทย 

อภิชาติ มาศมาลยั 6131311539010 ถึง 
6131311539001 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 017 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 03/03/2019 นพรัตน ์มดัสมบูรณ์ 

พรเทพย ์แสงภกัดี 

สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

6131311547018 ถึง 
6030122530001 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 017 11:00 - 12:30 ITหอ้งA จงกล เกต็มะยูร 

พรเทพย ์แสงภกัดี 

สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

6131311547018 ถึง 
6030122530001 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 016 15:30 - 17:00 ITหอ้งC อภิชาติ มาศมาลยั 

ณัฐธพงษ ์มะลิซ้อน 

ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

6131311538007 ถึง 
5710124309092 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 016 15:30 - 17:00 ITหอ้งD อกัษร สวสัดี 

วีรพล ดิษเกษม 6131311547018 ถึง 
6131311538008 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 (10:08) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยีอตุสาหกรรม(เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) 

:ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) :47 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

54711 เทคโนโลยีบัณฑิต 

พาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ 3(2-2-5) 5654101 002 09:00 - 11:00 4281 02/03/2019 รุ่งเรือง  มุศิริ 

ภทัรพล  วรประชา 6131311547018 ถึง 
5931311540005 จาก 

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และร 

ะบบปฏิบติัการ 

3(2-2-5) 5652205 001 13:30 - 15:30 4231 ยุทธชยั นิลแพทย ์

อภิสิทธ์ิ อุปกิจ 6131311547017 ถึง 
6131311547001 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 017 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 03/03/2019 นพรัตน ์มดัสมบูรณ์ 

พรเทพย ์แสงภกัดี 

สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

6131311547018 ถึง 
6030122530001 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 017 11:00 - 12:30 ITหอ้งA จงกล เกต็มะยูร 

พรเทพย ์แสงภกัดี 

สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

6131311547018 ถึง 
6030122530001 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 016 15:30 - 17:00 ITหอ้งC อภิชาติ มาศมาลยั 

ณัฐธพงษ ์มะลิซ้อน 

ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

6131311538007 ถึง 
5710124309092 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 016 15:30 - 17:00 ITหอ้งD อกัษร สวสัดี 

วีรพล ดิษเกษม 6131311547018 ถึง 
6131311538008 จาก 


