
IIT217 การจัดการสมัยใหม่ 5800323501 อ.สุทธดิา การะเวก
IIT217 การจัดการสมัยใหม่ 5800326901 อ.สุทธดิา การะเวก
IIT217 การจัดการสมัยใหม่ 5800328801 อ.สุทธดิา การะเวก
IIE307 การจัดการอุตสาหกรรมเชิง   กล

ยุทธ์
5700353401 ดร.ณัฐภทัร กาญจนเรืองรอง

IEE305 การปอ้งกันระบบไฟฟา้ก าลัง 5800327001 อ.สุรกิจ  ทองสุก
IIE305 การวางแผนผังโรงงาน

อุตสาหกรรม
5800353401 อ.เษกสรร สิงหธ์นู

IIE305 การวางแผนผังโรงงาน
อุตสาหกรรม

5900353402 อ.เษกสรร สิงหธ์นู

IME302 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1 5700326801 อ.กาหลง บวันาค
IME212 เคร่ืองยนต์พื้นฐาน 5900326801 อ.ชัชวาล  นิมโรธรรม
IME212 เคร่ืองยนต์พื้นฐาน 6000326802 อ.ชัชวาล  นิมโรธรรม
IEE313 วศิวกรรมไฟฟา้แรงสูง 5900327002 อ.ก่อเกียรติ กาญจนรัตน์
IEE303 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 6000327002 ผศ.ภมูิพฒัน์  ก๋าค า

IEE311 การขับเคล่ือนด้วยไฟฟา้ 5800327001 ผศ.ภมูิพฒัน์  ก๋าค า
IME304 การถ่ายเทความร้อน 5700326801 ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
IIE208 การวางแผนและการควบคุมการ

ผลิต
5900353401 รศ.ดร.สุธ ีประจงศักด์ิ

IIT225 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก 1

5800323501 อ.จตุพล พสิิฏฐ์ศักด์ิ

IEE204 เคร่ืองกลไฟฟา้ 5900327001 ผศ.ภมูิพฒัน์  ก๋าค า
IEE204 เคร่ืองกลไฟฟา้ 6000327002 ผศ.ภมูิพฒัน์  ก๋าค า
IEE406 พื้นฐานแมคคาทรอนิกส์ 5900327002 อ.ประยุทธ  อินแบน
IME305 วธิเีชิงตัวเลขเบื้องต้น 5900326801 อ.สรรพสิทธิ ์ชลพนัธ์
IIE314 วศิวกรรมความปลอดภยั 5900353402 ดร.ณัฐภทัร กาญจนเรืองรอง
IIE323 วศิวกรรมคุณค่า 5700353401 อ.ประเวช  เชื้อวงษ์

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกต ิ ภาคเรียนที ่2/2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันจันทร์ที ่12  กุมภาพันธ์  2560

เวลาสอบ รหสัวิชา รายวิชา กลุ่ม อาจารย์ผู้สอน หอ้งสอบ

08.30 น. - 10.30 น. 1041

1042

1044

1045

13.00 น. - 15.00 น. 1043

1045

10443

1044



ตารางสอบนักศึกษาภาคปกต ิ ภาคเรียนที ่2/2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

IIT226 การประมาณและวเิคราะหร์าคา
งานก่อสร้าง

5900326901 อ.ณัฐพงศ์  สุวรรณกุล

IIT319 การวางแผนและควบคุมการผลิต 5900326901 อ.ยุทธณรงค์ จงจันทร์
IIE334 การหาค่าเหมาะที่สุดเชิง

วศิวกรรมการผลิต
5700353401 อ.บรรพจน์ มีสา

IEE205 การวเิคาระหว์งจรไฟฟา้ 2 5900327001 อ.สุรพงษ ์ แก่นมณี 1044

IIT102 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมประยุกต์ 6000326901 อ.ธนธชั มั่นมงคล

IME315 วศิวกรรมยานยนต์ 5800326801 อ.กาหลง บวันาค
IEE405 ตัวรับรู้และตัวแปลง 6000327002 อ.ประยุทธ  อินแบน
IIE321 การจัดการการเพิ่มผลผลิต 5800353401 อ.ประเวช เชื้อวงษ์
IEE312 วศิวกรรมส่องสวา่ง 5800327001 อ.สุรกิจ  ทองสุก

IIE106 กรรมวธิกีารผลิต 6000353401 ดร.ณัฐภทัร กาญจนเรืองรอง
IIT105 การจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 6000326901 อ.สุทธดิา การะเวก
IIT227 ทฤษฎโีครงสร้าง 5900326901 อ.จตุพล พสิิฏฐ์ศักด์ิ
IIT320 เทคโนโลยีการจัดการผลิตและ

การด าเนินการ
5900326901 อ.ยุทธณรงค์ จงจันทร์

IEE313 วศิวกรรมไฟฟา้แรงสูง 5800327001 อ.ก่อเกียรติ กาญจนรัตน์
IIE311 พื้นฐานทางด้านโลจิสติกส์และโซ่

อุปทาน
5900353402 อ.จักรพนัธ ์ปิ่นทอง

5800353401

IEE208 โรงต้นก าลังและสถานีย่อย 5900327001 อ.ก่อเกียรติ กาญจนรัตน์
IEE408 วทิยาการหุ่นยนต์ 6000327002 อ.ประยุทธ  อินแบน
AGE242 ทกัษะงานช่างในชีวติประจ าวนั 5900336701 อ.บรรพจน์ มีสา
AGE242 ทกัษะงานช่างในชีวติประจ าวนั 5900340502 อ.จักรพนัธ ์ปิ่นทอง
AGE242 ทกัษะงานช่างในชีวติประจ าวนั 6000316101 อ.บญุส่ง  พลสัมฤทธิ์ 2233

AGE242 ทกัษะงานช่างในชีวติประจ าวนั 6000316102 อ.จักรพนัธ ์ปิ่นทอง 2232

วันอังคารที ่13 กุมภาพันธ์  2560

เวลาสอบ รหสัวิชา รายวิชา กลุ่ม อาจารย์ผู้สอน หอ้งสอบ

08.30 น. - 10.30 น. 1045

1043

1042

1043

735

1042

1044

1045

13.00 น. - 15.00 น.



ตารางสอบนักศึกษาภาคปกต ิ ภาคเรียนที ่2/2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

IIE322 การจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม

5800353401 อ.เษกสรร สิงหธ์นู

IIE424 การจ าลองสถานการณ์เพื่อการ
จัดการ

5700353401 อ.บรรพจน์ มีสา

IME402 การท าความเย็นและการปรับ
อากาศ

5700326801 อ.ประพฤทธิ ์สุพร

IIT302 การพฒันาความเปน็
ผู้ประกอบการทางด้าน
อุตสาหกรรมและการผลิต

5800323501 อ.สุทธดิา การะเวก

IIT302 การพฒันาความเปน็
ผู้ประกอบการทางด้าน
อุตสาหกรรมและการผลิต

5800326901 อ.สุทธดิา การะเวก

IIT302 การพฒันาความเปน็
ผู้ประกอบการทางด้าน
อุตสาหกรรมและการผลิต

5800328801 อ.สุทธดิา การะเวก

IME409 พลังงานหมุนเวยีน 5900326801 อ.สรรพสิทธิ ์ชลพนัธ์
IEE103 ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 6000326801 อ.สุรพงษ ์ แก่นมณี

IIT106 วสัดุอุตสาหกรรม 6000326901 อ.ธนธชั มั่นมงคล
IIE304 สถิติวศิวกรรม 5800327001 อ.บญุส่ง  พลสัมฤทธิ์
IIE304 สถิติวศิวกรรม 5900353402 อ.บญุส่ง  พลสัมฤทธิ์

IME207 กลศาสตร์ของวสัดุ 5900326801 ผศ.สมศักด์ ค ามา
IIT312 การจัดการการผลิตและการ

ด าเนินงาน
5800326901 อ.ยุทธณรงค์ จงจันทร์

IIT323 การออกแบบโครงสร้างไม้และ
เหล็ก 2

5800323501 อ.ณัฐพงศ์  สุวรรณกุล

IIE107 วสัดุวศิวกรรม 6000326801 ดร.ณัฐภทัร กาญจนเรืองรอง

1041

1042

วันพุธที ่14 กุมภาพันธ์  2560

เวลาสอบ รหสัวิชา รายวิชา กลุ่ม อาจารย์ผู้สอน หอ้งสอบ

08.30 น. - 10.30 น. 1042

1043

1044

1042

13.00 น. - 15.00 น.



ตารางสอบนักศึกษาภาคปกต ิ ภาคเรียนที ่2/2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

IIT202 การบริหารคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม

5800327001 อ.สุทธดิา การะเวก

IIT202 การบริหารคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม

5900326901 อ.สุทธดิา การะเวก

IIT202 การบริหารคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม

5900327002 อ.สุทธดิา การะเวก

IIT313 การจัดการโลจิสติกส์และหว่งโซ่
อุปทาน

5800326901 อ.ยุทธณรงค์ จงจันทร์

IEE304 การวเิคราะหร์ะบบไฟฟา้ก าลัง 6000327002 อ.สุรกิจ  ทองสุก
IIE203 การปฏบิติัการอุตสาหกรรมขั้นสูง 6000353402 อ.บญุส่ง  พลสัมฤทธิ์
IIE102 การปฏบิติัการอุตสาหกรรมทั่วไป 6000353401 อ.บญุส่ง  พลสัมฤทธิ์
IEE102 การวเิคราะหว์งจรไฟฟา้ 1 6000327001 อ.สุรพงษ ์ แก่นมณี
IID105 แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ์ 6000328601 ผศ.วชิาญ  ตอรบรัมย์
IME305 ระเบยีบวธิวีเิคราะหเ์ชิงตัวเลข

ส าหรับงานวศิวกรรม
5800326801 อ.สรรพสิทธิ ์ชลพนัธ์

IME103 กลศาสตร์วศิวกรรม 5700326901 ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
IME103 กลศาสตร์วศิวกรรม 5900353401 ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
IME103 กลศาสตร์วศิวกรรม 5900353402 ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
IME103 กลศาสตร์วศิวกรรม 6000326801 อ.กาหลง บวันาค 1044

IIE104 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 2 6000353401 อ.บรรพจน์ มีสา
IIE104 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 2 6000353402 อ.บรรพจน์ มีสา
IEE105 คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟา้ 2 6000327001 อ.ก่อเกียรติ กาญจนรัตน์
IEE105 คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟา้ 2 6000327002 อ.ก่อเกียรติ กาญจนรัตน์
IIT228 วศิวกรรมการทาง 5900326901 อ.ณัฐพงศ์  สุวรรณกุล
IME306 วศิวกรรมโรงผลิตก าลัง 5800326801 ผศ.สมศักด์ ค ามา
IIT219 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 5900326901 อ.ธนธชั มั่นมงคล

รายวิชา กลุ่ม อาจารย์ผู้สอน หอ้งสอบ

08.30 น. - 10.30 น. 1045

1044

1042

1043

13.00 น. - 15.00 น. 1045

1043

1042

1041

วันพฤหัสบดทีี ่15 กุมภาพันธ์  2560

เวลาสอบ รหสัวิชา



ตารางสอบนักศึกษาภาคปกต ิ ภาคเรียนที ่2/2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

IIE204 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
อุตสาหกรรม

6000353402 ผศ.นภดล เชนะโยธนิ

IME211 พื้นฐานวศิวกรรมความร้อนและ
ของไหล

6000326802 ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล

IIE210 อุณหพลศาสตร์ 5700353401 อ.บรรพจน์ มีสา
IIE210 อุณหพลศาสตร์ 5900353401 อ.เษกสรร สิงหธ์นู
IIE210 อุณหพลศาสตร์ 5900353402 อ.เษกสรร สิงหธ์นู
IIE302 การควบคุมคุณภาพ 5900353402 อ.เษกสรร สิงหธ์นู
IIE303 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 5900353401 ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
IID108 หลักการออกแบบผลิตภณัฑ์ 6000328601 ผศ.อัญชลี ชนะค้า

วันศุกร์ที ่16 กุมภาพันธ์  2560

เวลาสอบ รหสัวิชา รายวิชา กลุ่ม อาจารย์ผู้สอน

1044

หอ้งสอบ

08.30 น. - 10.30 น. 1042

1045

13.00 น. - 15.00 น.



กรรมการ
คุมสอบ

อ.เษกสรร สิงหธ์นู
อ.สุรพงษ ์ แก่นมณี

อ.กาหลง บวันาค
อ.สรรพสิทธิ ์ชลพนัธ์

อ.กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
อ.สุทธดิา การะเวก

อ.ประพฤทธิ ์สุพร
อ.จตุพล พสิิฏฐ์ศักด์ิ

อ.เษกสรร สิงหธ์นู
อ.สุรพงษ ์ แก่นมณี

อ.กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
 อ.สุทธดิา การะเวก

อ.กาหลง บวันาค
อ.สรรพสิทธิ ์ชลพนัธ์

อ.ประพฤทธิ ์สุพร
อ.จตุพล พสิิฏฐ์ศักด์ิ

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกต ิ ภาคเรียนที ่2/2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันจันทร์ที ่12  กุมภาพันธ์  2560



ตารางสอบนักศึกษาภาคปกต ิ ภาคเรียนที ่2/2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กรรมการ
คุมสอบ

ผศ.อัญชลี ชนะค้า             
อ.ก่อเกียรติ กาญจนรัตน์

อ.จักรพนัธ ์ ปิ่นทอง
ผศ.ภมูิพฒัน์  ก๋าค า
อ.สุรกิจ  ทองสุก

อ.สราวธุ อิศรานุวฒัน์
อ.ณัฐพงศ์  สุวรรณกุล

ดร.ณัฐภทัร กาญจนเรืองรอง

ผศ.อัญชลี ชนะค้า
อ.ก่อเกียรติ กาญจนรัตน์

อ.ณัฐพงศ์  สุวรรณกุล       
ดร.ณัฐภทัร กาญจนเรืองรอง

อ.สุรกิจ  ทองสุก           
อ.สราวฒิุ อิศรานุวฒัน์

รศ.ดร.สุธ ี ประจงศักด์ิ
อ.ยุทธณรงค์  จงจันทร์
อ.จริยา  แผลงนอก
อ.ธนธชั มั่นมงคล
อ.จักรพนัธ ์ ปิ่นทอง
ผศ.ภมูิพฒัน์  ก๋าค า

ผศ.นภดล เชนะโยธิน
อ.ชัชวาล นิมโรธรรม

วันอังคารที ่13 กุมภาพันธ์  2560



ตารางสอบนักศึกษาภาคปกต ิ ภาคเรียนที ่2/2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กรรมการ
คุมสอบ

ผศ.สมศักด์ิ  ค ามา            
 ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล

อ.บญุส่ง พลสัมฤทธิ ์          
อ.ประยุทธ  อินแบน

ผศ.นภดล  เชนะโยธนิ
อ.ชัชวาล  นิมโรธรรม

อ.จตุพล พสิิฏฐ์ศักด์ิ
ผศ.ดร.ชัชวาล  มงคล
ผศ.สมศักด์ิ  ค ามา
ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล

อ.บญุส่ง พลสัมฤทธิ ์          
อ.ประยุทธ  อินแบน

วันพุธที ่14 กุมภาพันธ์  2560



ตารางสอบนักศึกษาภาคปกต ิ ภาคเรียนที ่2/2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กรรมการ
คุมสอบ

ดร.สุธ ีประจงศักด์ิ            
 อ.ยุทธณรงค์ จงจันทร์

อ.จริยา  แผลงนอก           
อ.ธนธชั มั่นมงคล

อ.อภวิฒัน์   วงศ์ณรัตน์
ผศ.ดร.ชัชวาล  มงคล
อ.ณัฐพงศ์  สุวรรณกุล
ดร.ณัฐภทัร กาญจนเรืองรอง

ผศ.วชิาญ  ตอรบรัมย์

อ.บรรพจน์  มีสา

ผศ.นภดล เชนะโยธิ
อ.ชัชวาล นิมโรธรรม
อ.ก่อเกียรติ กาญจนรัตน์
อ.ยุทธณรงค์ จงจันทร์
อ.เษกสรร สิงหธ์นู
อ.สุรพงษ ์ แก่นมณี

อ.จักรพนัธ ์ ปิ่นทอง
ผศ.ภมูิพฒัน์  ก๋าค า

วันพฤหัสบดทีี ่15 กุมภาพันธ์  2560



ตารางสอบนักศึกษาภาคปกต ิ ภาคเรียนที ่2/2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กรรมการ
คุมสอบ

ผศ.วชิาญ  ตอรบรัมย์         
อ.บรรพจน์  มีสา

อ.กาหลง บวันาค

อ.สรรพสิทธิ ์ชลพนัธ์

ผศ.วชิาญ  ตอรบรัมย์
อ.บรรพจน์  มีสา

วันศุกร์ที ่16 กุมภาพันธ์  2560


