
RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 1 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:39)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: สถาปตยกรรม
:ปริญญาตรี 5 ป :58 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

52006 สถาปตยกรรมศาสตร

การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)4000116 02511:00 -12:30 ITหองA16/02/2559 ปรีชา จั่นกลา
วาสนา เสนาะ
วชิราภรณ ฟูนัน

5810116520062ถึง
5710122119001จาก

การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)4000116 02511:00 -12:30 ITหองB นัฐพงศ สงเนียม
ศุภกาญจน วิชานาติ 5810116520074ถึง

5810116520063จาก

การออกแบบทศันศิลป 2(1-3)5661105 00109:00 -10:30 424217/02/2559 ศุภลักษณ ใจเรือง
รุจิราภา งามสระคู 5810116520038ถึง

5810116520001จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 01711:00 -12:30 ITหองC18/02/2559 รัตติกร จิตรไกรสร
พรหมมา วิหคไพบูลย
พิชัย ไชยสงคราม

5810123336065ถึง
5631311538239จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 01911:00 -12:30 ITหองD19/02/2559 ศรีณัฐ ไทรชมภู
วรวิทย ประสิทธ์ิผล 5810116520037ถึง

5810116520001จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 01911:00 -12:30 ITหองE สุภาภรณ พรหมฤาษี
5810116520074ถึง
5810116520038จาก

ฟสิกสสําหรับสถาปตยกรรม 2(2-0)5661107 001-
-ถึง
-จาก

การออกแบบสถาปตยกรรม 1 5(2-9)5661201 001-
-ถึง
-จาก

การออกแบบสถาปตยกรรม 1 5(2-9)5661201 002-
-ถึง
-จาก

การกอสรางอาคาร 1 3(1-6)5661301 001-
-ถึง
-จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 2 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:39)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: สถาปตยกรรม
:ปริญญาตรี 5 ป :58 2:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

52006 สถาปตยกรรมศาสตร

การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)4000116 02511:00 -12:30 ITหองA16/02/2559 ปรีชา จั่นกลา
วาสนา เสนาะ
วชิราภรณ  ฟูนัน

5810116520062ถึง
5710122119001จาก

การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)4000116 02511:00 -12:30 ITหองB นัฐพงศ สงเนียม
ศุภกาญจน วิชานาติ 5810116520074ถึง

5810116520063จาก

การออกแบบทศันศิลป 2(1-3)5661105 00209:00 -10:30 424217/02/2559 ศุภลักษณ ใจเรือง
รุจิราภา งามสระคู 5810116520074ถึง

5310116519061จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 01811:00 -12:30 ITหองC18/02/2559 รัตติกร จิตรไกรสร
พรหมมา วิหคไพบูลย
พิชัย ไชยสงคราม

5810123336006ถึง
5810116520039จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 01811:00 -12:30 ITหองD พัชรี ฉลาดธัญกิจ
ภาคี วงษพานิชย 5810123336033ถึง

5810123336007จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 01911:00 -12:30 ITหองD19/02/2559 ศรีณัฐ ไทรชมภู
วรวิทย ประสิทธ์ิผล 5810116520037ถึง

5810116520001จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 01911:00 -12:30 ITหองE สุภาภรณ พรหมฤาษี
5810116520074ถึง
5810116520038จาก

ฟสิกสสําหรับสถาปตยกรรม 2(2-0)5661107 002-
-ถึง
-จาก

การออกแบบสถาปตยกรรม 1 5(2-9)5661201 003-
-ถึง
-จาก

การออกแบบสถาปตยกรรม 1 5(2-9)5661201 004-
-ถึง
-จาก

การกอสรางอาคาร 1 3(1-6)5661301 002-
-ถึง
-จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 3 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:39)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: เทคโนโลยีเซรามิกส
:ปริญญาตรี 4 ป :58 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

50702 วิทยาศาสตร

การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)4000116 02311:00 -12:30 12216/02/2559 เจษฎา ประทุมสิทธ์ิ
5810122518044ถึง
5610122523025จาก

การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)4000116 02311:00 -12:30 141 สุนันทา ศรีมวง
5810122518073ถึง
5810122518045จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 02913:30 -15:00 ITหองC19/02/2559 บุญศิริ นิยมทัศน
ไฉน เลาะเงิน
พัฒนพงษ จนัทรควง

5810123311042ถึง
5310116519002จาก

คณิตศาสตรประยุกตสําหรับงาน
อุตสาหกรรม

3(3-0)5501102 001-
-ถึง
-จาก

การเขียนแบบเทคนิค 3(2-2)5511201 001-
-ถึง
-จาก

เครื่องมือและอุปกรณเซรามิกส 3(2-2)5521403 001-
-ถึง
-จาก

การทดสอบและวิเคราะหทางเซร
ามิกส

3(2-2)5521503 001-
-ถึง
-จาก

การจัดการส่ิงแวดลอมของโรงงา
น

3(3-0)5524908 001-
-ถึง
-จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 4 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:39)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: ออกแบบผลติภณัฑอุตสาหกรรม
:ปริญญาตรี 4 ป :58 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

51802 วิทยาศาสตร

การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)4000116 02411:00 -12:30 14216/02/2559 สุนี โชติดิลก
5810122518035ถึง
5810122518021จาก

การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)4000116 02411:00 -12:30 5765 โสภณา จิรวงศนุสรณ
5810122518020ถึง
5711311543001จาก

หลักการออกแบบผลิตภัณฑอุตส
าหกรรม

3(2-2)5541102 00109:00 -11:00 302619/02/2559 ปาริชาติ รัตนพล
สมชาย เอี่ยมผอง 5810122518073ถึง

5510122518014จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 03113:30 -15:00 ITหองB เมตตา ศรีโพธ์ิชัย
รัศมี สุทธโส 5810122518073ถึง

5810122518001จาก

การทําหุนจําลองเพ่ือนําเสนอผลง
าน

3(2-2)5542112 00109:00 -11:00 423224/02/2559 ปาริชาติ รัตนพล
สมชาย เอี่ยมผอง 5810122518035ถึง

5810122518001จาก

เขียนแบบผลิตภัณฑดวยคอมพิวเ
ตอร

2(1-2)5542101 00109:00 -10:30 423225/02/2559 สุภิญโญ วงศเพม
5810122518035ถึง
5810122518001จาก

วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2(1-2)5541105 001-
-ถึง
-จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 5 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:39)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: ออกแบบผลติภณัฑอุตสาหกรรม
:ปริญญาตรี 4 ป :58 2:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

51802 วิทยาศาสตร

การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)4000116 02311:00 -12:30 12216/02/2559 เจษฎา ประทุมสิทธ์ิ
5810122518044ถึง
5610122523025จาก

การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)4000116 02311:00 -12:30 141 สุนันทา ศรีมวง
5810122518073ถึง
5810122518045จาก

หลักการออกแบบผลิตภัณฑอุตส
าหกรรม

3(2-2)5541102 00109:00 -11:00 302619/02/2559 ปาริชาติ รัตนพล
สมชาย เอี่ยมผอง 5810122518073ถึง

5510122518014จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 03113:30 -15:00 ITหองB เมตตา ศรีโพธ์ิชัย
รัศมี สุทธโส 5810122518073ถึง

5810122518001จาก

การทําหุนจําลองเพ่ือนําเสนอผลง
าน

3(2-2)5542112 00209:00 -11:00 423224/02/2559 ปาริชาติ รัตนพล
สมชาย เอี่ยมผอง 5810122518073ถึง

5810122518037จาก

เขียนแบบผลิตภัณฑดวยคอมพิวเ
ตอร

2(1-2)5542101 00209:00 -10:30 423225/02/2559 สุภิญโญ วงศเพม
5810122518073ถึง
5810122518037จาก

วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2(1-2)5541105 002-
-ถึง
-จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 6 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:39)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
:ปริญญาตรี 4 ป :58 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

52302 วิทยาศาสตร

การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)4000116 02111:00 -12:30 ITหองH16/02/2559 อังคณา จารุพินทุโสภณ
5811211532023ถึง
5810122523001จาก

เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิก
ส

3(2-2)5581104 00109:00 -11:00 424317/02/2559 ปาริฉัตร แกนสม
สิทธิพล อรัญยกานนท 5810122523036ถึง

5810122523001จาก

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 3(2-2)5582104 00113:00 -15:00 4232 ปาริฉัตร แกนสม
สิทธิพล อรัญยกานนท 5810122523036ถึง

5810122523001จาก

วงจรไฟฟา 3(2-2)5581407 00113:00 -15:00 424318/02/2559 พิชัย สิริรัตนพลกุล
กีรดิษ  สายพัทลุง 5810122523036ถึง

5810122523001จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 03813:30 -15:00 12219/02/2559 ภราดร กาญจนสุธรรม
5810122523010ถึง
5810122523001จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 03813:30 -15:00 141 เกศนี คุมสุวรรณ
5810122523034ถึง
5810122523011จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 03813:30 -15:00 142 กมลพัทธ โพธ์ิทอง
5810122526027ถึง
5810122523035จาก

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห
1

3(3-0)4091401 00213:00 -15:00 15070723/02/2559 นพวรรณ เชาวดํารงส
ภัทรพร  ตัสโต 5810122523036ถึง

5810122523001จาก

ระบบโทรคมนาคม 3(3-0)5582503 00109:00 -10:30 427324/02/2559 ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ
สุชาติ วิภูษณะพันธุ 5810122523036ถึง

5810122523001จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 7 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:39)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
:ปริญญาตรี 4 ป :58 2:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

52302 วิทยาศาสตร

การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)4000116 02211:00 -12:30 425116/02/2559 อธิยา รัตนพิทยากร
5810122526027ถึง
5810122523068จาก

การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)4000116 02211:00 -12:30 5764 นราศักดิ์ บุญมี
5810122523067ถึง
5810122523037จาก

เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิก
ส

3(2-2)5581104 00209:00 -11:00 424317/02/2559 ปาริฉัตร แกนสม
สิทธิพล อรัญยกานนท 5810122523073ถึง

5810122523037จาก

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 3(2-2)5582104 00213:00 -15:00 4232 ปาริฉัตร แกนสม
สิทธิพล อรัญยกานนท 5810122523073ถึง

5810122523037จาก

วงจรไฟฟา 3(2-2)5581407 00213:00 -15:00 424318/02/2559 พิชัย สิริรัตนพลกุล
กีรดิษ  สายพัทลุง 5810122523073ถึง

5810122523037จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 03513:30 -15:00 ITหองG19/02/2559 วรรณภา ฐิติธนานนท
5810122523053ถึง
5810122523037จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 03513:30 -15:00 ITหองH มลฤดี ก่ีเอี่ยน
5811211532026ถึง
5810122523054จาก

ระบบโทรคมนาคม 3(3-0)5582503 00209:00 -10:30 423223/02/2559 สุชาติ วิภูษณะพันธุ
พิชัย สิริรัตนพลกุล 5810122523073ถึง

5810122523037จาก

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห
1

3(3-0)4091401 00313:00 -15:00 150707 นพวรรณ เชาวดํารงส
ภัทรพร  ตัสโต 5810122523073ถึง

5810122523037จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 8 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:39)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: เทคโนโลยีไฟฟา
:ปริญญาตรี 4 ป :58 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

52602 วิทยาศาสตร

การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)4000116 02211:00 -12:30 425116/02/2559 อธิยา รัตนพิทยากร
5810122526027ถึง
5810122523068จาก

การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)4000116 02211:00 -12:30 5764 นราศักดิ์ บุญมี
5810122523067ถึง
5810122523037จาก

การจัดการธุรกิจขนาดยอมในงาน
ไฟฟา

3(3-0)5571105 00209:00 -10:30 423317/02/2559 ศักดิ์ศรี แกนสม
สุทธิกิต เต็งศิริ 5810122526027ถึง

5810122526001จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 03813:30 -15:00 12219/02/2559 ภราดร กาญจนสุธรรม
5810122523010ถึง
5810122523001จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 03813:30 -15:00 141 เกศนี คุมสุวรรณ
5810122523034ถึง
5810122523011จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 03813:30 -15:00 142 กมลพัทธ โพธ์ิทอง
5810122526027ถึง
5810122523035จาก

เคมีทั่วไป 1 3(2-2)4021101 00109:00 -11:00 203123/02/2559 จักรพงษ หรัง่เจริญ
พนิดา  แสนประกอบ 5810122526027ถึง

5810122526001จาก

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(1-4)5571604 00113:00 -15:00 ร.324 กัมพล ทองเรือง
พรพล สารยศ 5810122526027ถึง

5410122526028จาก

คณิตศาสตรประยุกตสําหรับงาน
อุตสาหกรรม

3(3-0)5501102 00313:00 -14:30 423124/02/2559 ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ
กัมพล ทองเรือง 5810122526027ถึง

5810122526001จาก

ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0)5571112 001-
-ถึง
-จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 9 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:39)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
:ปริญญาตรี 4 ป :58 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

52702 วิทยาศาสตร

การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0)4000111 00313:30 -15:00 ITหองG17/02/2559 ภัทรพร  ตัสโต
5810122527044ถึง
5410122105007จาก

โครงสรางขอมูลและอัลกอรทิึม 3(3-0)5652201 00109:00 -10:30 424318/02/2559 อนันตกุล อินทรผดุง
ประณต บุญไชยอภิสิ 5810122527044ถึง

5810122527001จาก

ดิจิทัลอเิล็กทรอนิกส 3(2-2)5652702 00109:00 -11:00 424219/02/2559 ยุทธชัย นิลแพทย
ประณต บุญไชยอภิสิ 5810122527044ถึง

5510122527011จาก

มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรั
บนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0)5653403 00113:00 -14:30 4233 พิรพัฒน จันทร
ศันสนีย  ทองเปย 5810122527044ถึง

5810122527001จาก

วิถีไทย 3(3-0)2500106 00113:30 -15:00 ITหองB23/02/2559 วิชยานนท สุทธโส
ณัฐกานต รองทอง 5810122527044ถึง

5210122225031จาก

การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอ
มพิวเตอร

3(2-2)5652101 00109:00 -11:00 424324/02/2559 สัลยุทธ สวางวรรณ
บุญชม  สุดจิตต 5810122527044ถึง

5810122527001จาก

ระบบปฎิบตัิการ 3(2-2)5652204 00113:00 -15:00 4233 ประณต บุญไชยอภิสิ
ปวีณา ปรีชญากุล 5810122527044ถึง

5810122527001จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 10 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:39)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
:ปริญญาตรี 4 ป :58 2:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

52702 วิทยาศาสตร

การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0)4000111 00413:30 -15:00 576417/02/2559 จักรพงษ หรัง่เจริญ
5810122527069ถึง
5510122518014จาก

การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0)4000111 00413:30 -15:00 5765 อะเคื้อ กุลประสูติดิลก
5810122527087ถึง
5810122527070จาก

โครงสรางขอมูลและอัลกอรทิึม 3(3-0)5652201 00209:00 -10:30 424318/02/2559 อนันตกุล อินทรผดุง
ประณต บุญไชยอภิสิ 5810122527087ถึง

5731311540004จาก

ดิจิทัลอเิล็กทรอนิกส 3(2-2)5652702 00209:00 -11:00 424219/02/2559 ยุทธชัย นิลแพทย
ประณต บุญไชยอภิสิ 5810122527087ถึง

5510122527003จาก

มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรั
บนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0)5653403 00213:00 -14:30 4233 พิรพัฒน จันทร
ศันสนีย  ทองเปย 5810122527087ถึง

5810122527045จาก

วิถีไทย 3(3-0)2500106 00213:30 -15:00 ITหองB23/02/2559 วิชยานนท สุทธโส
ณัฐกานต รองทอง 5810122527055ถึง

5810122527045จาก

วิถีไทย 3(3-0)2500106 00213:30 -15:00 ITหองD วงศวิภา  โถสุวรรณ
จินดกัลยา นาคลังกา 5811211537028ถึง

5810122527056จาก

การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอ
มพิวเตอร

3(2-2)5652101 00209:00 -11:00 424324/02/2559 สัลยุทธ สวางวรรณ
บุญชม  สุดจิตต 5810122527087ถึง

5810122527045จาก

ระบบปฎิบตัิการ 3(2-2)5652204 00213:00 -15:00 4233 ประณต บุญไชยอภิสิ
ปวีณา ปรีชญากุล 5810122527087ถึง

5810122527045จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 11 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:39)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
:ปริญญาตรี 4 ป :58 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

53002 วิทยาศาสตร

การจัดการทรัพยากรมนุษยในงา
นอุตสาหกรรม

3(3-0)5514510 00109:00 -10:30 423116/02/2559 วิชัย แหวนเพชร
อภิสิทธ์ิ อุปกิจ 5810122530040ถึง

5631311538239จาก

ฟสิกสทั่วไป 1 3(2-2)4011301 00313:00 -15:00 151209 ชโนภาส ชนลักษณดาว
วชิราภรณ  ฟูนัน 5810122530040ถึง

5810122530001จาก

การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0)4000111 00213:30 -15:00 ITหองC17/02/2559 นพวรรณ เชาวดํารงส
อัญชลี นิลสุวรรณ
ศุทธวดี เววา

5811211537010ถึง
5410125427066จาก

การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0)4000111 00213:30 -15:00 ITหองF พรชนก ชโลปกรณ
5811211537028ถึง
5811211537011จาก

การจัดการความรูเพ่ือการจัดการอุ
ตสาหกรรม

3(3-0)5504301 00109:00 -10:30 261218/02/2559 กุสุมา ผลาพรม
กฤษณชาคริตส  ณ วัฒ 5810122530040ถึง

5610122530002จาก

ปฏิบตัิการเทคโนโลยเีบื้องตน 3(2-2)5513203 00113:00 -15:00 4231 อุไรวรรณ คําภูแสน
นพพร  บึกแวน 5810122530040ถึง

5810122530001จาก

การบริหารคุณภาพในงานอุตสาห
กรรม

3(3-0)5513502 00109:00 -10:30 423219/02/2559 ชนิภา  นิวาสานนท
นัคกนก  รักษาทรัพย 5810122530040ถึง

5810122530001จาก

วิถีไทย 3(3-0)2500106 00313:30 -15:00 ITหองD23/02/2559 วงศวิภา  โถสุวรรณ
จินดกัลยา นาคลังกา 5810122530030ถึง

5410122126013จาก

วิถีไทย 3(3-0)2500106 00313:30 -15:00 ITหองE โสรยา งามสนิท
5811211533024ถึง
5810122530031จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 12 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:39)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลติ
:ปริญญาตรี 4 ป :58 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

53211 เทคโนโลยีบัณฑิต

การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)4000116 02111:00 -12:30 ITหองH16/02/2559 อังคณา จารุพินทุโสภณ
5811211532023ถึง
5810122523001จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 03513:30 -15:00 ITหองG19/02/2559 วรรณภา ฐิติธนานนท
5810122523053ถึง
5810122523037จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 03513:30 -15:00 ITหองH มลฤดี ก่ีเอี่ยน
5811211532026ถึง
5810122523054จาก

เคมีทั่วไป 1 3(2-2)4021101 00309:00 -11:00 203323/02/2559 สาลินี หนูจิตต
ชโนภาส ชนลักษณดาว 5811211532026ถึง

5811211532001จาก

ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจอุตสาหกร
รม

3(3-0)5503103 002-
-ถึง
-จาก

วิศวกรรมความปลอดภัยและกฎห
มายในงานอุตสาหกรรม

3(3-0)5612102 001-
-ถึง
-จาก

การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2)5613107 001-
-ถึง
-จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 13 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:39)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: เทคโนโลยีอุตสาหการ
:ปริญญาตรี 4 ป :58 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

53311 เทคโนโลยีบัณฑิต

กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0)5721103 00109:00 -10:30 ร.420116/02/2559 อดิศักดิ์ ทองชวย
อวยชัย วงศรัตน 5811211533024ถึง

5811211533001จาก

สถิติวิศวกรรม 3(3-0)5721106 00109:00 -10:30 ร.420117/02/2559 อวยชัย วงศรัตน
พิเชษฐ รัตนบุญทวี 5811211533024ถึง

5811211533001จาก

การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0)4000111 00113:30 -15:00 ITหองC นพวรรณ เชาวดํารงส
อัญชลี นิลสุวรรณ
ศุทธวดี เววา

5811211533024ถึง
5810111248002จาก

ฟสิกส 1 3(2-2)4011305 00209:00 -11:00 15090419/02/2559 ราเมศ จุยจุลเจิม
เจษฎา ประทุมสิทธ์ิ 5811211533024ถึง

5811211533001จาก

วิถีไทย 3(3-0)2500106 00313:30 -15:00 ITหองD23/02/2559 วงศวิภา  โถสุวรรณ
จินดกัลยา นาคลังกา 5810122530030ถึง

5410122126013จาก

วิถีไทย 3(3-0)2500106 00313:30 -15:00 ITหองE โสรยา งามสนิท
5811211533024ถึง
5810122530031จาก

คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ 3(2-2)5721108 00113:00 -15:00 ร.420424/02/2559 วรนุช แจงสวาง
อดิศักดิ์ ทองชวย 5811211533024ถึง

5610111219029จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 14 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:39)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: เทคโนโลยีอาคาร
:ปริญญาตรี 4 ป :58 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

53711 เทคโนโลยีบัณฑิต

ฟสิกสทั่วไป 1 3(2-2)4011301 00513:00 -15:00 15100416/02/2559 สุธี เพชราวุธ
5811211537028ถึง
5811211537002จาก

การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0)4000111 00213:30 -15:00 ITหองC17/02/2559 นพวรรณ เชาวดํารงส
อัญชลี นิลสุวรรณ
ศุทธวดี เววา

5811211537010ถึง
5410125427066จาก

การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0)4000111 00213:30 -15:00 ITหองF พรชนก ชโลปกรณ
5811211537028ถึง
5811211537011จาก

แคลคูลัส 2 3(3-0)4092403 00509:00 -11:00 13318/02/2559 สายพิณ แกวชินดวง
พยุงศรี  สุขเก้ือ 5811211537028ถึง

5410122527055จาก

วิถีไทย 3(3-0)2500106 00213:30 -15:00 ITหองB23/02/2559 วิชยานนท สุทธโส
ณัฐกานต รองทอง 5810122527055ถึง

5810122527045จาก

วิถีไทย 3(3-0)2500106 00213:30 -15:00 ITหองD วงศวิภา  โถสุวรรณ
จินดกัลยา นาคลังกา 5811211537028ถึง

5810122527056จาก

การเปนผูประกอบการอุตสาหกร
รม

3(2-2)5513307 002-
-ถึง
-จาก

วัสดุกอสราง 3(3-0)5712101 001-
-ถึง
-จาก

เทคโนโลยีคอนกรีต 3(2-2)5712202 001-
-ถึง
-จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 15 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:39)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)
:ปริญญาตรี 2 ป (หลงัอนุปริญญา) :58 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

53811 เทคโนโลยีบัณฑิต

การจัดการการผลิตและการดําเนิ
นการ

3(3-0)5513505 00310:30 -12:00 423316/02/2559 ภาสุระ อังกุลานนท
ชนิภา  นิวาสานนท 5811311538032ถึง

5811311538001จาก

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)4000117 01715:30 -17:00 ITหองC พรชัย ตามถิ่นไทย
กิตติคุณ มั่งคั่ง
บุญชัย ขจายเกียรติกําจร

5811311540011ถึง
5811311538001จาก

การบริหารคุณภาพในงานอุตสาห
กรรม

3(3-0)5513502 00209:00 -10:30 423219/02/2559 ชนิภา  นิวาสานนท
นัคกนก  รักษาทรัพย 5811311538032ถึง

5631311538001จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 03713:30 -15:00 122 ภราดร กาญจนสุธรรม
5811311540011ถึง
5811311540003จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 03713:30 -15:00 4251 ภาวิณี พนมวัน ณ อยุธ
5811311540002ถึง
5811311538007จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 03713:30 -15:00 5765 เพชรา ศรีคําภา
5811311538006ถึง
5811311538001จาก

การเพ่ิมผลผลิตในงานอุตสาหกร
รม

3(3-0)5514503 00113:00 -14:30 423125/02/2559 วิชัย แหวนเพชร
อภิสิทธ์ิ อุปกิจ 5811311538032ถึง

5811311538001จาก

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชี
พ

2(90)5503801 001-
-ถึง
-จาก

การบริหารการเงินในงานอุตสาห
กรรม

3(3-0)5514509 001-
-ถึง
-จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 16 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:39)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม)
:ปริญญาตรี 2 ป (หลงัอนุปริญญา) :58 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

54011 เทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)4000117 01715:30 -17:00 ITหองC16/02/2559 พรชัย ตามถิ่นไทย
กิตติคุณ มั่งคั่ง
บุญชัย ขจายเกียรติกําจร

5811311540011ถึง
5811311538001จาก

องคการและการจัดการอุตสาหกร
รม

3(3-0)5503308 00113:00 -14:30 262117/02/2559 พิรพัฒน จันทร
บุญชม  สุดจิตต 5811311540011ถึง

5811311540001จาก

การเปนผูประกอบการอุตสาหกร
รม

3(3-0)5513307 00410:30 -12:00 423218/02/2559 อุไรวรรณ คําภูแสน
นพพร  บึกแวน 5811311540011ถึง

5711311543001จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 03713:30 -15:00 12219/02/2559 ภราดร กาญจนสุธรรม
5811311540011ถึง
5811311540003จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 03713:30 -15:00 4251 ภาวิณี พนมวัน ณ อยุธ
5811311540002ถึง
5811311538007จาก

วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)2500115 03713:30 -15:00 5765 เพชรา ศรีคําภา
5811311538006ถึง
5811311538001จาก

การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอ
มพิวเตอร

3(2-2)5652101 00309:00 -11:00 424324/02/2559 สัลยุทธ สวางวรรณ
บุญชม  สุดจิตต 5811311540011ถึง

5711311540002จาก

ภาษาอังกฤษเทคนคิ 3(3-0)5502103 002-
-ถึง
-จาก

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชี
พ

2(90)5503801 002-
-ถึง
-จาก

การจัดการโลจิสติกสและซับพลา
ยเชน

3(3-0)5614312 002-
-ถึง
-จาก


