
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 7 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 ( 9:41) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เกษตรศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

10302 วิทยาศาสตร์ 

วิทยาการหลงัการเกบ็เกียว 3(2-2) 5003103 001 13:00 - 15:00 60204 09/10/2017 ประกายดาว ยงิสง่า 

เกศศิรินทร์ แสงมณี 5710122103035 ถึง 

5610122103020 จาก 

ผลผลิตเกษตรเพือการคา้ระหว่าง 

ประเทศ 

3(2-2) 5003302 001 09:00 - 11:00 60204 10/10/2017 ธนภูมิ ศิริงาม 

ปราณีต จิระสุทศัน ์ 5710122103035 ถึง 

5710122103001 จาก 

ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 3(3-0) 5004902 001 09:00 - 10:30 60205 11/10/2017 ธนภูมิ ศิริงาม 

เกศศิรินทร์ แสงมณี 5710122103035 ถึง 

5710122103001 จาก 

สัมมนาทางการเกษตร 1(0-3) 5004904 001 13:00 - 14:30 60203 16/10/2017 ธนภูมิ ศิริงาม 

วรพร เสถียร 

ปราณีต จิระสุทศัน ์

5710122103035 ถึง 

5710122103001 จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3561105 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: คณิตศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

10402 วิทยาศาสตร์ 

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0) 4114301 001 13:00 - 14:30 872 05/10/2017 พรสิน สุภวาลย ์

5810122104016 ถึง 

5710122104001 จาก 

ตวัแปรเชิงซ้อน 3(3-0) 4094420 001 13:00 - 14:30 872 06/10/2017 ปิณฑิรา ตงัศุภธวชั 

5710122104029 ถึง 

5710122104001 จาก 

วิธีการเชิงตวัเลข 3(2-2) 4094419 001 09:00 - 11:00 871 09/10/2017 บุญชยั อารีเอือ 

5710122104029 ถึง 

5710122104004 จาก 

กาํหนดการเชิงเส้น 3(3-0) 4093604 001 13:00 - 14:30 2061 16/10/2017 ภทัรพร  ตสัโต 

5710122104029 ถึง 

5710122104004 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พคณิตศาสตร์ 

2(90) 4094801 001 - 

- ถึง 

- จาก 

โครงงานคณิตศาสตร์ 2(0-6) 4094907 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 7 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 ( 9:42) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: คหกรรมศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

10502 วิทยาศาสตร์ 

การประดิษฐ์ดอกไมเ้ทียม 3(2-2) 4552201 001 13:00 - 14:30 2065 03/10/2017 ศุทธวดี เววา 

กานตณ์ัฎฐา  เนืองหนุน 5710122105060 ถึง 

5710122105001 จาก 

การจดัเลียงในโอกาสต่าง ๆ 2(1-2) 4514302 001 09:00 - 10:30 2038 09/10/2017 องัคณา จารุพินทุโสภณ 

จกัรพงศ ์ วงศสุ์ขวิวฒัน 5710122105060 ถึง 

5710122105001 จาก 

อาหารนานาชาติ 2(1-2) 4512208 001 13:00 - 14:30 151007 10/10/2017 ศรุดา นิติวรการ 

จกัรพงษ ์หรังเจริญ 5710122105060 ถึง 

5410122105053 จาก 

เศรษฐศาสตร์ทวัไป 3(3-0) 3591105 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปัญหาพิเศษคหกรรมศาสตร์ 2(1-2) 4504901 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พอาหารและโภชนาการ 

2(90) 4513801 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: คหกรรมศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

10502 วิทยาศาสตร์ 

การประดิษฐ์ดอกไมเ้ทียม 3(2-2) 4552201 002 13:00 - 14:30 2065 03/10/2017 ศุทธวดี เววา 

กานตณ์ัฎฐา  เนืองหนุน 5710123311025 ถึง 

5710122105050 จาก 

การจดัเลียงในโอกาสต่าง ๆ 2(1-2) 4514302 002 09:00 - 10:30 2038 09/10/2017 องัคณา จารุพินทุโสภณ 

จกัรพงศ ์ วงศสุ์ขวิวฒัน 5710122105098 ถึง 

5410122105053 จาก 

อาหารนานาชาติ 2(1-2) 4512208 002 13:00 - 14:30 151007 10/10/2017 ศรุดา นิติวรการ 

จกัรพงษ ์หรังเจริญ 5710122105098 ถึง 

5710122105050 จาก 

เศรษฐศาสตร์ทวัไป 3(3-0) 3591105 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ปัญหาพิเศษคหกรรมศาสตร์ 2(1-2) 4504901 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พอาหารและโภชนาการ 

2(90) 4513801 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 7 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 ( 9:42) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เคมี 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

10802 วิทยาศาสตร์ 

สเปกโทรสโกปีสาํหรับเคมีอินทรี 

ย ์

3(3-0) 4024602 001 13:00 - 15:00 2071 04/10/2017 ธงชยั ขาํมี 

5710122108011 ถึง 

5710122108002 จาก 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 5(350) 4024801 001 - 

- ถึง 

- จาก 

สัมมนาเคมีเฉพาะทาง  1(0-2) 4024905 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยสีารสนเทศ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

11302 วิทยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโ 

นโลยสีารสนเทศ 

5(450) 4124810 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยสีารสนเทศ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

11302 วิทยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโ 

นโลยสีารสนเทศ 

5(450) 4124810 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

11502 วิทยาศาสตร์ 

ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2) 4124501 001 13:00 - 16:00 2063 04/10/2017 สมคิด สุทธิธารธวชั 

นฐัพงศ ์ส่งเนียม 5710122115046 ถึง 

5710122115002 จาก 

คลงัขอ้มูล 3(2-2) 4123202 001 13:00 - 16:00 2063 16/10/2017 เติมยศ เสนีวงศ ์ณ 

อยธุยสิทธิพงศ ์ พรอุด

มทรัพย

5710122115046 ถึง 

5610122113111 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2(90) 4124805 001 - 

- ถึง 

- จาก 

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(0-4) 4124908 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 7 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 ( 9:42) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

11502 วิทยาศาสตร์ 

ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2) 4124501 002 13:00 - 16:00 2063 04/10/2017 สมคิด สุทธิธารธวชั 

นฐัพงศ ์ส่งเนียม 5710122115091 ถึง 

5710122115047 จาก 

การพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ 3(2-2) 4123649 005 13:00 - 15:00 151003 16/10/2017 นฐัพงศ ์ส่งเนียม 

ประวีณ  อมรธรรมวุฒิ 5710122115091 ถึง 

5710122115047 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2(90) 4124805 002 - 

- ถึง 

- จาก 

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(0-4) 4124908 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

11802 วิทยาศาสตร์ 

การบริหารจดัการอุตสาหกรรมอา 

หาร 

3(3-0) 5074409 001 09:00 - 12:00 872 03/10/2017 รุจิรัศม ์มุตธิกุล 

ศศิพร รัตนสุวรรณ์ 5710122118027 ถึง 

5710122118002 จาก 

ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทค 

โนโลยกีารอาหาร 

3(0-9) 5074902 001 09:00 - 12:00 150703 10/10/2017 สุชาดา ไมส้นธิ 

ขนิษฐา อุม้อารีย ์ 5710122118027 ถึง 

5710122118002 จาก 

การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 3(2-3) 5074304 001 13:00 - 16:00 872 16/10/2017 รุจิรัศม ์มุตธิกุล 

5710122118027 ถึง 

5710122118002 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 5 จาก 7 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 ( 9:42) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

11902 วิทยาศาสตร์ 

การจดัการมูลฝอยและของเสียอนั 

ตราย 

3(2-2) 4063503 001 13:00 - 15:00 60203 04/10/2017 ธชัชา รัมมะศกัดิ 

ธชัชยั  ปุษยะนาวิน 5710122119030 ถึง 

5710122119001 จาก 

ระบบการจดัการสิงแวดลอ้ม 3(2-2) 4063504 001 09:00 - 11:00 60204 05/10/2017 ศศิพร รัตนสุวรรณ์ 

ลดา มทัธุรศ 5710122119030 ถึง 

5710122119001 จาก 

เศรษฐศาสตร์สิงแวดลอ้ม 3(3-0) 4062301 001 13:00 - 15:00 60204 หทัญา เนตยารักษ ์

5710122119030 ถึง 

5710122119001 จาก 

สิงแวดลอ้มศึกษา 3(2-2) 4061105 001 09:00 - 11:00 60204 09/10/2017 สายพิณ แกว้ชินดวง 

ธชัชา รัมมะศกัดิ 5710122119030 ถึง 

5710122119001 จาก 

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 3(2-2) 4064304 001 13:00 - 15:00 60204 11/10/2017 ธชัชา รัมมะศกัดิ 

5710122119030 ถึง 

5710122119001 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: สัตวศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

12402 วิทยาศาสตร์ 

เนือสัตวแ์ละผลิตภณัฑเ์นือ 3(2-2) 5044404 001 13:00 - 15:00 60204 16/10/2017 วิสุทธิ พิเภก 

5710122124014 ถึง 

5510122103035 จาก 

สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 1(0-3) 5044508 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยกีารจัดการการเกษตร 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

12602 วิทยาศาสตร์ 

การจดัการทรัพยากรการเกษตรแ 

ละสิงแวดลอ้ม 

3(2-2) 5002603 001 13:00 - 15:00 60203 09/10/2017 นราศกัดิ บุญมี 

จกัรพงษ ์หรังเจริญ 5710122126031 ถึง 

5410122113006 จาก 

การวิเคราะห์และประเมินโครงกา 

รทางการเกษตร 

2(1-2) 5004204 001 09:00 - 11:00 60203 11/10/2017 พิชยช์ยั ทองนวรัตน์ 

5710122126031 ถึง 

5710122126003 จาก 

สัมมนาทางเทคโนโลยกีารจดัการ 

การเกษตร 

1(0-3) 5004907 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยกีารจ ั

ดการการเกษตร 

3(0-9) 5004909 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 6 จาก 7 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 ( 9:42) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ชีววิทยา 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

12902 วิทยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิ 

ทยา 

5(450) 4034801 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: วิทยาศาสตร์เครืองสําอาง 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

13402 วิทยาศาสตร์ 

การพฒันาผลิตภณัฑเ์ครืองสาํอาง 3(2-3) 4134101 001 13:00 - 15:00 871 09/10/2017 ณรงคฤ์ทธิ  หลา้พนัธ์ 

5710122134017 ถึง 

5710122134002 จาก 

ฉลากและบรรจุภณัฑข์องผลิตภณั 

ฑเ์ครืองสาํอาง 

3(3-0) 4134202 001 09:00 - 11:00 872 10/10/2017 รุจิราภา งามสระค ู

5710122134017 ถึง 

5710122134002 จาก 

หลกัการสร้างธุรกิจและการเป็นผู ้

ประกอบการ 

3(3-0) 4131501 001 - 

- ถึง 

- จาก 

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เครืองสาํ 

อาง 

2(2-0) 4134102 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยา 

ศาสตร์เครืองสาํอาง 

5(450) 4134801 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 7 จาก 7 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 ( 9:41) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยกีารจัดการสุขภาพ แขนงสถานบริการสุขภาพ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

13502 วิทยาศาสตร์ 

ระบบการจดัการยาในสถานบริกา 

รสุขภาพ 

3(3-0) 4073229 001 13:00 - 14:30 865 04/10/2017 โสภณา จิรวงศนุ์สรณ์ 

เกศแกว้  เจ๊ะโส ้ 5710122125039 ถึง 

5710122125001 จาก 

สารสนเทศทางการแพทย ์ 3(2-2) 4072702 001 13:00 - 14:50 60303 06/10/2017 โสภณา จิรวงศนุ์สรณ์ 

กฤษณพงศ ์ โพธิศรี 5710122125039 ถึง 

5710122125001 จาก 

การประกนัคุณภาพโรงพยาบาลแ 

ละสถานบริการสุขภาพ 

3(3-0) 4073903 001 09:00 - 10:30 865 09/10/2017 ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 

อะเคือ กุลประสูติดิลก 5710122125039 ถึง 

5710122125001 จาก 

เทคนิคการฝึกอบรมและการประ 

ชุม 

3(3-0) 4074105 001 13:00 - 14:00 865 16/10/2017 ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 

5710122125039 ถึง 

5710122125001 จาก 

ภาษาองักฤษสาํหรับงานดา้นสุขภ 

าพ 

3(3-0) 1551202 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พเทคโนโลย ี

2(90) 4073806 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยกีารจัดการสุขภาพ แขนงการบริบาลเด็กและผู้ สูงอาย ุ

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

13602 วิทยาศาสตร์ 

หลกัการจดัโปรแกรมดูแลผูสู้งอา 

ย ุ

3(2-2) 4074426 001 09:00 - 10:30 865 06/10/2017 อะเคือ กุลประสูติดิลก 

5710122125036 ถึง 

5710122125003 จาก 

การบริหารจดัการสถานบริการเล ี

ยงดูเดก็และสถานดูแลผูสู้งอาย ุ

3(3-0) 4074504 001 09:00 - 10:30 865 10/10/2017 อะเคือ กุลประสูติดิลก 

5710122125036 ถึง 

5710122125003 จาก 

เวชศาสตร์ฟืนฟ ู 3(2-2) 4074502 001 13:00 - 14:50 871 ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 

5710122125036 ถึง 

5710122125003 จาก 

การดูแลเดก็ทีมีความบกพร่องทา 

งกาย 

3(3-0) 4073329 001 13:00 - 14:30 865 11/10/2017 ธนนัญดา  บวัเผือน 

5710122125036 ถึง 

5710122125003 จาก 

ภาษาองักฤษสาํหรับงานดา้นสุขภ 

าพ 

3(3-0) 1551202 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พเทคโนโลย ี

2(90) 4073807 001 - 

- ถึง 

- จาก 


