
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 20/05/2560 (16:10) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 38 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53002 วทิยาศาสตร์ 

วสัดุศาสตร์ 3(3-0) 5514101 001 09:00 - 10:30 4233 03/06/2560 อุไรวรรณ ค าภูแสน 

ภาสุระ องักลุานนท ์ 5830122530029 ถึง 
5830122530001 จาก 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0) 1500105 001 13:30 - 15:00 ITหอ้งF อวยพร  แสงค า 
5830122530029 ถึง 
5530125410329 จาก 

เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรร 

ม 

3(3-0) 5513506 001 13:00 - 14:30 4233 04/06/2560 นคักนก  รักษาทรัพย ์
5830122530029 ถึง 
5830122530001 จาก 

การบริหารการเงินในงานอุตสาห 

กรรม 

3(3-0) 5514509 001 15:00 - 16:30 4232 อภิสิทธ์ิ อุปกิจ 

ปณิฏฐา  ผลาพรม 5830122530029 ถึง 
5610122530024 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(การจดัการอุตสาหกรรม) 
: ปริญญาตรี 2 ปี (หลงัอนุปริญญา) : 38 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53811 เทคโนโลยบีัณฑิต 

การวจิยัเพื่อการบริหารจดัการอุต 

สาหกรรม 

3(2-2) 5514903 001 09:00 - 11:00 2036 03/06/2560 กสุุมา ผลาพรม 

อนนัตกลุ อินทรผดุง 5831311538045 ถึง 
5831311538001 จาก 

การวางผงัโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 5724407 001 13:00 - 14:30 2061 พรชยั ตามถ่ินไทย 
5831311538045 ถึง 
5831311538001 จาก 

กลยทุธ์การบริหารจดัการอุตสาห 

กรรม 

3(3-0) 5513501 001 15:00 - 16:30 4231 วชิยั แหวนเพชร 

กสุุมา ผลาพรม 5831311538045 ถึง 
5831311538005 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชี 

พ 

2(90) 5503801 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 20/05/2560 (16:10) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(เคร่ืองกล) 
: ปริญญาตรี 2 ปี (หลงัอนุปริญญา) : 38 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

53911 เทคโนโลยบีัณฑิต 

วศิวกรรมยานยนต ์ 3(3-0) 5594701 001 09:00 - 10:30 2741 03/06/2560 สถาพร วรีะสุนทร 

เศรษฐา เกตุนอ้ย 5831311539020 ถึง 
5831311539001 จาก 

โครงงานเทคโนโลยเีคร่ืองกล 3(2-2) 5594905 001 13:00 - 15:00 4242 สถาพร วรีะสุนทร 

เศรษฐา เกตุนอ้ย 5831311539020 ถึง 
5831311539001 จาก 

ตน้ก าลงัโรงจกัร 3(3-0) 5594705 001 09:00 - 10:30 4233 04/06/2560 อภิชาติ มาศมาลยั 

พิเชษฐ ์รัตนบุญทว ี 5831311539020 ถึง 
5530122530035 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชี 

พ 

2(90) 5503801 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(คอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม) 
: ปริญญาตรี 2 ปี (หลงัอนุปริญญา) : 38 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

54011 เทคโนโลยบีัณฑิต 

การศึกษาเอกเทศดา้นโปรแกรมค 

อมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

3(2-2) 5654902 001 09:00 - 11:00 4281 03/06/2560 ปาริฉตัร แก่นสม 

ประณต บุญไชยอภิสิ 5831311540021 ถึง 
5831311540001 จาก 

โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 3(3-0) 5652201 001 13:00 - 14:30 4243 กสุุมา ผลาพรม 

อนนัตกลุ อินทรผดุง 5831311540021 ถึง 
5731311540210 จาก 

วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 3(2-2) 5653306 001 09:00 - 11:00 2072 04/06/2560 สุรสีห์  พราหมณ์แกว้ 
5831311540021 ถึง 
5731311540310 จาก 

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 3(2-2) 5654101 801 13:00 - 15:00 4243 ภทัรพล  วรประชา 
5831311540021 ถึง 
5630122113319 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชี 

พ 

2(90) 5503801 003 - 
- ถึง 
- จาก 


