
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 20/05/2560 (16:08) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 37 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53002 วทิยาศาสตร์ 

ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 3(2-2) 4011301 001 09:00 - 11:00 2032 03/06/2560 ประธาน  ประจวบโชค 
5730122530324 ถึง 
5510122530007 จาก 

การจดัการการผลิตและการด าเนิ 

นการ 

3(3-0) 5513505 001 13:00 - 14:30 4233 วชิยั แหวนเพชร 

ชนิภา  นิวาสานนท์ 5811311538032 ถึง 
5730122530301 จาก 

การบริหารวสัดุ 3(3-0) 5514302 001 09:00 - 10:30 4281 04/06/2560 นคักนก  รักษาทรัพย ์
5730122530324 ถึง 
5730122530301 จาก 

การจดัการโลจีสติกส์และห่วงโซ่ 

อุปทาน 

3(3-0) 5514514 002 13:00 - 14:30 2063 อภิชาติ มาศมาลยั 

พิเชษฐ ์รัตนบุญทว ี 5730122530324 ถึง 
5730122530301 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(การจดัการอุตสาหกรรม) 
: ปริญญาตรี 2 ปี (หลงัอนุปริญญา) : 37 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53811 เทคโนโลยบีัณฑิต 

การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0) 5723204 002 09:00 - 10:30 2035 03/06/2560 วชิยั แหวนเพชร 

ชนิภา  นิวาสานนท์ 5731311538333 ถึง 
5731311538301 จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกร 

รม 

3(3-0) 5513307 001 13:00 - 14:30 4232 พิเชษฐ ์รัตนบุญทว ี

กฤษณ์ชาคริตส  ณ วฒั 5931311538019 ถึง 
5731311538301 จาก 

สมัมนาเทคโนโลยกีารจดัการอุต 

สาหกรรม 

3(3-0) 5514902 001 09:00 - 10:30 4283 04/06/2560 อภิสิทธ์ิ อุปกิจ 

ปณิฏฐา  ผลาพรม 5831311538046 ถึง 
5731311538301 จาก 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโ 

นโลยอีุตสาหกรรม 

3(270) 5504802 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 20/05/2560 (16:08) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(การจดัการอุตสาหกรรม) 
: ปริญญาตรี 2 ปี (หลงัอนุปริญญา) : 37 2 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53811 เทคโนโลยบีัณฑิต 

การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0) 5723204 003 09:00 - 10:30 2033 03/06/2560 เกษมสุข จนัตะ๊ 
5731311538367 ถึง 
5731311538334 จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกร 

รม 

3(3-0) 5513307 002 13:00 - 14:30 4232 พิเชษฐ ์รัตนบุญทว ี

กฤษณ์ชาคริตส  ณ วฒั 5731311543013 ถึง 
5630122530003 จาก 

สมัมนาเทคโนโลยกีารจดัการอุต 

สาหกรรม 

3(3-0) 5514902 002 09:00 - 10:30 4283 04/06/2560 อภิสิทธ์ิ อุปกิจ 

ปณิฏฐา  ผลาพรม 5731311538367 ถึง 
5731311538334 จาก 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโ 

นโลยอีุตสาหกรรม 

3(270) 5504802 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(คอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม) 
: ปริญญาตรี 2 ปี (หลงัอนุปริญญา) : 37 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

54011 เทคโนโลยบีัณฑิต 

โครงงานเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

อุตสาหกรรม 

3(2-2) 5654901 001 09:00 - 11:00 4243 03/06/2560 ยทุธชยั นิลแพทย ์
5731311540321 ถึง 
5731311540017 จาก 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโ 

นโลยอีุตสาหกรรม 

3(270) 5504802 003 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(ไฟฟ้า) 
: ปริญญาตรี 2 ปี (หลงัอนุปริญญา) : 37 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

54111 เทคโนโลยบีัณฑิต 

สมัมนาทางอิเลก็ทรอนิกส์ 3(2-2) 5584908 001 09:00 - 11:00 4283 03/06/2560 ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ 
5731311541322 ถึง 
5731311541301 จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกร 

รม 

3(3-0) 5513307 003 13:00 - 14:30 4231 อุไรวรรณ ค าภูแสน 

ภาสุระ องักลุานนท ์ 5831311538046 ถึง 
5731311540310 จาก 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโ 

นโลยอีุตสาหกรรม 

3(270) 5504802 004 - 
- ถึง 
- จาก 

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


