
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 7 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 8:58) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เกษตรศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

10302 วิทยาศาสตร์ 

วิทยาการหลงัการเกบ็เกียว 3(2-2) 5003103 001 09:00 - 11:00 60203 09/10/2018 เกศศิรินทร์ แสงมณี 

เสาวลกัษณ์  กิตติธนว 5810122103042 ถึง 

5710122103023 จาก 

ผลผลิตเกษตรเพือการคา้ระหวา่ง 

ประเทศ 

3(2-2) 5003302 001 13:30 - 15:30 60204 10/10/2018 นราศกัดิ บุญมี 

ปราณีต จิระสุทศัน์ 5810122103042 ถึง 

5710122103023 จาก 

ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 3(3-0) 5004902 001 09:00 - 10:30 60203 11/10/2018 ธนภูมิ ศิริงาม 

นราศกัดิ บุญมี 

เกศศิรินทร์ แสงมณี 

5810122103042 ถึง 

5710122103023 จาก 

สมัมนาทางการเกษตร 1(0-3) 5004904 001 13:00 - 14:30 60205 16/10/2018 ธนภูมิ ศิริงาม 

เกศศิรินทร์ แสงมณี 

วิภาภรณ์  แสวงมี 

5810122103042 ถึง 

5710122103023 จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3561105 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: คณิตศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

10402 วิทยาศาสตร์ 

การวิเคราะห์การถดถอย 3(3-0) 4113301 001 13:30 - 16:30 2052 10/10/2018 พรสิน สุภวาลย ์

5810122104016 ถึง 

5810122104002 จาก 

กาํหนดการเชิงเส้น 3(3-0) 4093604 001 09:00 - 12:00 2052 11/10/2018 ภทัรพร  ตสัโต 

5810122104016 ถึง 

5810122104002 จาก 

วิธีการเชิงตวัเลข 3(2-2) 4094419 001 13:30 - 15:30 2052 18/10/2018 บุญชยั อารีเอือ 

5810122104016 ถึง 

5810122104002 จาก 

ตวัแปรเชิงซอ้น 3(3-0) 4094420 001 09:00 - 12:00 2051 22/10/2018 ปิณฑิรา ตงัศุภธวชั 

5810122104016 ถึง 

5810122104002 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พคณิตศาสตร์ 

2(90) 4094801 001 - 

- ถึง 

- จาก 

โครงงานคณิตศาสตร์ 2(0-6) 4094907 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 7 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 8:58) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: คหกรรมศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

10502 วิทยาศาสตร์ 

การประดิษฐด์อกไมเ้ทียม 3(2-2) 4552201 001 13:30 - 15:00 2035 09/10/2018 ศรุดา นิติวรการ 

ศุทธวดี เววา 5810122105089 ถึง 

5810122105002 จาก 

การจดัเลียงในโอกาสต่าง ๆ 2(1-2) 4514302 001 09:00 - 10:30 2034 16/10/2018 องัคณา จารุพินทุโสภณ 

กานต์ณัฎฐา  เนืองหนุน 5810122105097 ถึง 

5810122105002 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 :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: คหกรรมศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

10502 วิทยาศาสตร์ 

การประดิษฐด์อกไมเ้ทียม 3(2-2) 4552201 002 13:30 - 15:00 2035 09/10/2018 ศรุดา นิติวรการ 

ศุทธวดี เววา 5810122105097 ถึง 

5710122105066 จาก 

การจดัเลียงในโอกาสต่าง ๆ 2(1-2) 4514302 002 09:00 - 10:30 2034 16/10/2018 องัคณา จารุพินทุโสภณ 

กานต์ณัฎฐา  เนืองหนุน 5810122105096 ถึง 

5710122105048 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 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 8:58) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เคมี 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

10802 วิทยาศาสตร์ 

สเปกโทรสโกปีสาํหรับเคมีอินทรี 

ย ์

3(3-0) 4024602 001 09:00 - 11:00 2061 18/10/2018 ธงชยั ขาํมี 

5810122108016 ถึง 

5810122108002 จาก 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 5(350) 4024801 001 - 

- ถึง 

- จาก 

สมัมนาเคมีเฉพาะทาง  1(0-2) 4024905 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยีสารสนเทศ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

11302 วิทยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโ 

นโลยีสารสนเทศ 

5(450) 4124810 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยีสารสนเทศ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

11302 วิทยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโ 

นโลยีสารสนเทศ 

5(450) 4124810 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

11502 วิทยาศาสตร์ 

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เค 

ลือนที 

3(2-2) 4123310 003 09:00 - 12:00 2055 16/10/2018 สิทธิพงศ ์ พรอุด

มทรัพยนวิน  ครุธวีร์ 5810122115047 ถึง 

5810122115004 จาก 

การวิเคราะห์และการออกแบบเชิ 

งวตัถุ 

3(2-2) 4122506 002 13:30 - 15:30 2064 17/10/2018 ชาญเวทย ์อิงคเวทย ์

นฐัพงศ ์ส่งเนียม 5810122115047 ถึง 

5810122115004 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2(90) 4124805 001 - 

- ถึง 

- จาก 

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(0-4) 4124908 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 7 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 8:58) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

11502 วิทยาศาสตร์ 

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เค 

ลือนที 

3(2-2) 4123310 004 09:00 - 12:00 2055 16/10/2018 สิทธิพงศ ์ พรอุด

นวิน  ครุธวีร์ 5810122115091 ถึง 

5810122115053 จาก 

การวิเคราะห์และการออกแบบเชิ 

งวตัถุ 

3(2-2) 4122506 003 13:30 - 16:30 2065 17/10/2018 สมคิด สุทธิธารธวชั 

พรหมบญัชา  พรหมมา 5810122115091 ถึง 

5810122115053 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2(90) 4124805 002 - 

- ถึง 

- จาก 

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(0-4) 4124908 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

11802 วิทยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยา 

ศาสตร์ 

5(450) 5074804 001 09:00 - 12:00 865 19/10/2018 สุชาดา ไมส้นธิ 

ขนิษฐา อุม้อารีย ์

ศศิพร รัตนสุวรรณ์ 

วสุิทธนา สมุทรศรี 

5810122118023 ถึง 

5810122118002 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

11902 วิทยาศาสตร์ 

สิงแวดลอ้มศึกษา 3(2-2) 4061105 001 13:30 - 15:30 151003 09/10/2018 สายพิณ แกว้ชินดวง 

ลดา มทัธุรศ 5810122119035 ถึง 

5810122119002 จาก 

เศรษฐศาสตร์สิงแวดลอ้ม 3(3-0) 4062301 001 13:30 - 15:30 60205 10/10/2018 หทัญา เนตยารักษ ์

ลดา มทัธุรศ 5810122119035 ถึง 

5810122119002 จาก 

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 3(2-2) 4064304 001 13:30 - 15:30 60205 17/10/2018 ธชัชา รัมมะศกัดิ 

5810122119035 ถึง 

5810122119002 จาก 

การจดัการมูลฝอยและของเสียอนั 

ตราย 

3(2-2) 4063503 001 09:00 - 11:00 60204 18/10/2018 ธชัชา รัมมะศกัดิ 

5810122119035 ถึง 

5710122119014 จาก 

ระบบการจดัการสิงแวดลอ้ม 3(2-2) 4063504 001 09:00 - 11:00 60205 19/10/2018 ธชัชา รัมมะศกัดิ 

ลดา มทัธุรศ 5810122119035 ถึง 

5710122119014 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 5 จาก 7 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 8:58) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: สัตวศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

12402 วิทยาศาสตร์ 

เนือสัตวแ์ละผลิตภณัฑเ์นือ 3(2-2) 5044404 001 13:30 - 15:30 60203 18/10/2018 วสุิทธิ พิเภก 

โฆษิต  ขวาของ 5810122518065 ถึง 

5710122518026 จาก 

สมัมนาทางสัตวศาสตร์ 1(0-3) 5044508 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

12602 วิทยาศาสตร์ 

การวิเคราะห์และประเมินโครงกา 

รทางการเกษตร 

2(1-2) 5004204 001 09:00 - 12:00 60304 10/10/2018 พิชยช์ัย ทองนวรัตน์ 

6010122126014 ถึง 

5610122126017 จาก 

การจดัการทรัพยากรการเกษตรแ 

ละสิงแวดลอ้ม 

3(2-2) 5002603 001 13:30 - 15:30 60205 18/10/2018 จกัรพงษ์ หรังเจริญ 

พิชยช์ัย ทองนวรัตน์ 5810122523020 ถึง 

5510122529007 จาก 

สมัมนาทางเทคโนโลยีการจดัการ 

การเกษตร 

1(0-3) 5004907 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการจ ั

ดการการเกษตร 

3(0-9) 5004909 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ชีววิทยา 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

12902 วิทยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีว

วิท 

5(450) 4034801 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 6 จาก 7 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 8:58) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: วิทยาศาสตร์เครืองสําอาง 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

13402 วิทยาศาสตร์ 

ฉลากและบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณั 

ฑเ์ครืองสาํอาง 

3(3-0) 4134202 001 13:30 - 15:30 871 09/10/2018 รุจิราภา งามสระคู 

5810122134028 ถึง 

5810122134004 จาก 

หลกัการสรา้งธุรกิจและการเป็นผู ้

ประกอบการ 

3(3-0) 4131501 001 09:00 - 11:00 871 11/10/2018 คฑาวุฒิ สงัฆมาศ 

5810122134028 ถึง 

5810122134004 จาก 

สมัมนาทางวิทยาศาสตร์เครืองสํา 

อาง 

2(2-0) 4134102 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยา 

ศาสตร์เครืองสําอาง 

5(450) 4134801 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ แขนงสถานบริการสุขภาพ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

13502 วิทยาศาสตร์ 

การประกนัคุณภาพโรงพยาบาลแ 

ละสถานบริการสุขภาพ 

3(3-0) 4073903 001 09:00 - 10:30 872 09/10/2018 อะเคือ กุลประสูติดิลก 

เกศแกว้  เจ๊ะโส้ 5810122125030 ถึง 

5810122125003 จาก 

เทคนิคการฝึกอบรมและการประ 

ชุม 

3(3-0) 4074105 001 13:30 - 14:30 865 ธนันญดา  บวัเผือน 

5810123325035 ถึง 

5810122125003 จาก 

สารสนเทศทางการแพทย ์ 3(2-2) 4072702 001 09:00 - 10:30 2063 10/10/2018 โสภณา จิรวงศน์ุสรณ์ 

กฤษณพงศ์  โพธิศรี 5810122125030 ถึง 

5810122125003 จาก 

ระบบการจดัการยาในสถานบริกา 

รสุขภาพ 

3(3-0) 4073229 001 13:30 - 15:00 865 17/10/2018 อะเคือ กุลประสูติดิลก 

เกศแกว้  เจ๊ะโส้ 5810122125030 ถึง 

5810122125003 จาก 

ภาษาองักฤษสําหรับงานดา้นสุขภ 

าพ 

3(3-0) 1551202 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พเทคโนโลยี 

2(90) 4073806 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 7 จาก 7 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 8:58) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ แขนงการบริบาลเด็กและผู้สูงอาย ุ

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

13602 วิทยาศาสตร์ 

การบริหารจดัการสถานบริการเลี 

ยงดูเด็กและสถานดูแลผูสู้งอายุ 

3(3-0) 4074504 001 09:00 - 10:30 150704 10/10/2018 อะเคือ กุลประสูติดิลก 

5810122125026 ถึง 

5610122125022 จาก 

การดูแลเด็กทีมีความบกพร่องทา 

งกาย 

3(3-0) 4073329 001 13:30 - 15:00 865 16/10/2018 ธนันญดา  บวัเผือน 

5810122125026 ถึง 

5610122125022 จาก 

หลกัการจดัโปรแกรมดูแลผูสู้งอา 

ยุ 

3(2-2) 4074426 001 09:00 - 10:30 150703 18/10/2018 อะเคือ กุลประสูติดิลก 

5810122125026 ถึง 

5610122125022 จาก 

เวชศาสตร์ฟืนฟู 3(2-2) 4074502 001 13:30 - 14:30 872 ดุษณี ศภุวรรธนะกุล 

5810122125026 ถึง 

5610122125022 จาก 

ภาษาองักฤษสําหรับงานดา้นสุขภ 

าพ 

3(3-0) 1551202 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พเทคโนโลยี 

2(90) 4073807 001 - 

- ถึง 

- จาก 


