
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 1 จาก 11 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (13:20) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: เกษตรศาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 57 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

10302 วทิยาศาสตร์ 

การจัดสวนและตกแต่งสถานที ่ 3(2-2) 5033505 001 13:00 - 15:00 60204 17/02/2560 วาสนา เสนาะ 

โฆษิต  ขวาของ 5710122103035 ถึง 
5110116519017 จาก 

วิธีวิจัยทางการเกษตร 3(2-2) 5004202 001 09:00 - 12:00 60203 22/02/2560 นัฐพงศ์ ส่งเนียม 

คงเอก ศิริงาม 5710122103035 ถึง 
5510122103012 จาก 

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0) 1500108 001 11:00 - 12:30 2065 23/02/2560 วรรณพร บุญญาสถิตย ์

ยุทธศักดิ์  อารักษ์กิจสกุ 5710122103035 ถึง 
5610122103004 จาก 

เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0) 3592202 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พเกษตรศาสตร ์

2(90) 5003801 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 2 จาก 11 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (13:20) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: คณิตศาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 57 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

10402 วทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรีย 

นรู้ตลอดชีวิต 

3(2-2) 4000112 002 15:30 - 17:00 ITห้องB 15/02/2560 ศิริชัยชาญ  ณ สงขลา 

นราศักดิ์ บุญม ี 5710111248039 ถึง 
5341923418016 จาก 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรีย 

นรู้ตลอดชีวิต 

3(2-2) 4000112 002 15:30 - 17:00 ITห้องC อริสรา เอี่ยมสืบทับ 

กังสดาล  สมวงษ์อินทร์ 
พรหมบัญชา  พรหมมา 

5710122104029 ถึง 
5710111248040 จาก 

การวิเคราะห์เชิงจริง 1 3(3-0) 4094408 001 09:00 - 11:00 856 16/02/2560 กฤษณะ  โสขุมา 

อังคณา จารุพินทุโสภณ 5710122104029 ถึง 
5610122104009 จาก 

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0) 4094504 001 09:00 - 10:30 856 20/02/2560 มณฑป์กาญจณ์ โพธ์ิ 

อธิยา รัตนพิทยากร 5710122104029 ถึง 
5610122104009 จาก 

โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาส 

ตร์ 
3(2-2) 4092701 001 13:00 - 15:00 856 บุญชัย อารีเอื้อ 

ภัทรพร  ตัสโต 5710122104029 ถึง 
5610122104009 จาก 

สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(0-3) 4094906 001 13:00 - 14:30 2071 21/02/2560 พรสิน สุภวาลย์ 
ปิณฑิรา ตั้งศุภธวัช 5710122104029 ถึง 

5610122104009 จาก 

วิธีวิจัยเบื้องต้น 3(2-2) 4114309 001 13:00 - 16:00 856 22/02/2560 พรสิน สุภวาลย์ 
ชุติมา สังคะหะ 5710122104029 ถึง 

5610122104009 จาก 

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0) 1500108 002 11:00 - 12:30 2052 23/02/2560 โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ 

อมฤตา ฤทธิภักดี 5710122104029 ถึง 
5710122104004 จาก 

พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0) 4092601 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 3 จาก 11 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (13:20) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: คหกรรมศาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 57 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

10502 วทิยาศาสตร์ 

การปรับปรุงที่อยู่อาศัย 2(1-2) 4531101 001 13:00 - 14:30 2038 15/02/2560 สุนี โชติดิลก 

จักรพงศ์  วงศ์สุขวิวัฒน 5710122105060 ถึง 
5710122105001 จาก 

อาหารบ าบัดโรค 3(2-2) 4513101 001 13:00 - 14:30 2036 16/02/2560 ลัดดา สรรพคุณ 

กานต์ณัฎฐา  เนื่องหนุน 5710122105060 ถึง 
5710122105001 จาก 

สัมมนาทางคหกรรมศาสตร ์ 2(2-0) 4504902 001 09:00 - 10:30 2037 17/02/2560 ชุติมา สังคะหะ 

ปิณฑิรา ตั้งศุภธวัช 5710122105060 ถึง 
5710122105001 จาก 

ขนมอบ 3(2-2) 4513203 001 13:00 - 14:30 2037 20/02/2560 ศรุดา นิติวรการ 

วชิราภรณ์  ฟูนัน 5710122105060 ถึง 
5710122105001 จาก 

การถนอมอาหาร 3(2-2) 4512203 001 09:00 - 10:30 2036 22/02/2560 ลัดดา สรรพคุณ 

กานต์ณัฎฐา  เนื่องหนุน 5710122105060 ถึง 
5410122105053 จาก 

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0) 1500108 003 - 
- ถึง 
- จาก 

การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0) 3561105 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 4 จาก 11 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (13:20) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: คหกรรมศาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 57 2 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

10502 วทิยาศาสตร์ 

การปรับปรุงที่อยู่อาศัย 2(1-2) 4531101 002 13:00 - 14:30 2038 15/02/2560 สุนี โชติดิลก 

จักรพงศ์  วงศ์สุขวิวัฒน 5710122105098 ถึง 
5510122105028 จาก 

อาหารบ าบัดโรค 3(2-2) 4513101 002 13:00 - 14:30 2036 16/02/2560 ลัดดา สรรพคุณ 

กานต์ณัฎฐา  เนื่องหนุน 5710122105098 ถึง 
5710122105050 จาก 

สัมมนาทางคหกรรมศาสตร ์ 2(2-0) 4504902 002 09:00 - 10:30 2037 17/02/2560 ชุติมา สังคะหะ 

ปิณฑิรา ตั้งศุภธวัช 5710122105098 ถึง 
5710122105050 จาก 

ขนมอบ 3(2-2) 4513203 002 13:00 - 14:30 2037 20/02/2560 ศรุดา นิติวรการ 

วชิราภรณ์  ฟูนัน 5710122105098 ถึง 
5710122105050 จาก 

การถนอมอาหาร 3(2-2) 4512203 002 09:00 - 10:30 2036 22/02/2560 ลัดดา สรรพคุณ 

กานต์ณัฎฐา  เนื่องหนุน 5710122105098 ถึง 
5710122105050 จาก 

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0) 1500108 004 - 
- ถึง 
- จาก 

การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0) 3561105 002 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 5 จาก 11 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (13:20) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: เคม ี

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 57 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

10802 วทิยาศาสตร์ 

เคมีส่ิงแวดล้อม 3(3-0) 4023708 001 09:00 - 11:00 2053 15/02/2560 อภิรดี สุขมิลินท ์

ธัชชัย  ปุษยะนาวิน 5710122108011 ถึง 
5710122108002 จาก 

ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด ้

วยเครื่องมือ 

1(0-3) 4022619 001 09:00 - 11:00 2071 17/02/2560 อภิรดี สุขมิลินท ์
5710122108011 ถึง 
5710122108002 จาก 

ปฏิบัติการเคมีส่ิงแวดล้อม 1(0-3) 4023709 001 13:00 - 15:00 2073 อภิรดี สุขมิลินท ์

ธัชชัย  ปุษยะนาวิน 5710122108011 ถึง 
5710122108002 จาก 

เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3(3-0) 4023401 001 13:00 - 15:00 2053 21/02/2560 รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง 
5710122108011 ถึง 
5710122108002 จาก 

ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 1(0-3) 4023402 001 09:00 - 11:00 151006 22/02/2560 รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง 
5710122108011 ถึง 
5710122108002 จาก 

การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องม ื

อ 2 
3(3-0) 4023606 001 13:00 - 15:00 2072 สุทธิเดือน ชุณหกานต ์

5710122108011 ถึง 
5710122108002 จาก 

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0) 1500108 005 - 
- ถึง 
- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พเคม ี

2(90) 4023801 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: เทคโนโลยสีารสนเทศ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 57 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

11302 วทิยาศาสตร์ 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2) 4122306 001 09:00 - 10:30 2064 17/02/2560 รณกร รัตนธรรมา 

ณรงค์ฤทธิ์  หล้าพันธ์ 5710122113049 ถึง 
5710122113001 จาก 

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เค 

ลื่อนที ่
3(2-2) 4123310 001 09:00 - 12:00 150706 21/02/2560 มณฑป์กาญจณ์ โพธ์ิ 

สิทธิพงศ์  พรอุด
มทรัพย 

5710122113049 ถึง 
5710122113001 จาก 

ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(2-2) 4123403 001 13:00 - 15:30 2036 22/02/2560 ปรีชา จั่นกล้า 

พัชรพงษ์ ตรีวิริยานุภาพ 5710122113049 ถึง 
5710122113001 จาก 

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0) 1500108 006 - 
- ถึง 
- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2(90) 4124809 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 6 จาก 11 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (13:20) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: เทคโนโลยสีารสนเทศ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 57 2 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

11302 วทิยาศาสตร์ 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2) 4122306 002 09:00 - 10:30 2064 17/02/2560 รณกร รัตนธรรมา 

ณรงค์ฤทธิ์  หล้าพันธ์ 5710122113096 ถึง 
5710122113050 จาก 

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เค 

ลื่อนที ่
3(2-2) 4123310 002 09:00 - 11:00 150708-9 21/02/2560 ชาญเวทย์ อิงคเวทย ์

อะเคื้อ กุลประสูติดิลก 5710122113096 ถึง 
5710122113050 จาก 

ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(2-2) 4123403 002 13:00 - 15:30 2036 22/02/2560 ปรีชา จั่นกล้า 

พัชรพงษ์ ตรีวิริยานุภาพ 5710122113096 ถึง 
5710122113050 จาก 

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0) 1500108 007 - 
- ถึง 
- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2(90) 4124809 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 57 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

11502 วทิยาศาสตร์ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอ 

มพิวเตอร์ 
3(2-2) 4123103 003 13:00 - 15:00 2064 17/02/2560 อะเคื้อ กุลประสูติดิลก 

พรหมบัญชา  พรหมมา 5710122115046 ถึง 
5710122115002 จาก 

การออกแบบและพัฒนาเกมคอม 

พิวเตอร ์

3(2-2) 4123642 001 13:00 - 16:00 151205 20/02/2560 สิทธิพงศ์  พรอุด
มทรัพย กานต์ณัฎฐา  เนื่องหนุน 5710122115046 ถึง 

5710122115002 จาก 

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เค 

ลื่อนที ่
3(2-2) 4123310 003 09:00 - 11:00 150708-9 21/02/2560 ชาญเวทย์ อิงคเวทย ์

อะเคื้อ กุลประสูติดิลก 5710122115046 ถึง 
5710122115002 จาก 

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2) 4123649 001 09:00 - 10:30 856 22/02/2560 รณกร รัตนธรรมา 

ธัชชัย  ปุษยะนาวิน 5710122115046 ถึง 
5610122113071 จาก 

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(0-4) 4124907 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 7 จาก 11 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (13:20) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 57 2 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

11502 วทิยาศาสตร์ 

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในส า 
นักงานอัตโนมัต ิ

3(2-2) 4122614 001 09:00 - 11:00 845 15/02/2560 วาสนา เสนาะ 

สุธาทิพย์  ทองเล่ม 5710122115091 ถึง 
5710122115047 จาก 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอ 

มพิวเตอร์ 
3(2-2) 4123103 004 13:00 - 15:00 2064 17/02/2560 อะเคื้อ กุลประสูติดิลก 

พรหมบัญชา  พรหมมา 5910122115047 ถึง 
5710122115047 จาก 

การออกแบบและพัฒนาเกมคอม 

พิวเตอร ์

3(2-2) 4123642 002 13:00 - 16:00 151205 20/02/2560 สิทธิพงศ์  พรอุด
มทรัพย กานต์ณัฎฐา  เนื่องหนุน 5710122115091 ถึง 

5710122115047 จาก 

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เค 

ลื่อนที ่
3(2-2) 4123310 005 09:00 - 11:00 150708-9 21/02/2560 ชาญเวทย์ อิงคเวทย ์

อะเคื้อ กุลประสูติดิลก 5710122115091 ถึง 
5710122115047 จาก 

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(0-4) 4124907 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 57 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

11802 วทิยาศาสตร์ 

การออกแบบการทดลองส าหรับง 

านวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตร 

2(1-3) 5072308 001 09:00 - 12:00 60303 15/02/2560 ศศิพร รัตนสุวรรณ์ 

ธงชัย  พุฒทองศิร ิ 5710122118027 ถึง 
5710122118002 จาก 

สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโ 

ลยีการอาหาร 

1(1-0) 5074901 001 09:00 - 12:00 2052 16/02/2560 สุชาดา ไม้สนธิ์ 
คันธมาทน์  ลิ่มจุฬารัตน ์ 5710122118027 ถึง 

5710122118002 จาก 

การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3) 5073403 001 13:00 - 16:00 60304 17/02/2560 สุชาดา ไม้สนธิ์ 
ชาญเวทย์ อิงคเวทย ์ 5710122118027 ถึง 

5710122118002 จาก 

หลักการวิเคราะห์อาหาร 3(2-3) 5073702 001 09:00 - 12:00 60304 21/02/2560 ศศิพร รัตนสุวรรณ์ 

วิสุทธนา สมุทรศรี 5710122118027 ถึง 
5610122118005 จาก 

วิศวกรรมอาหาร 2 3(2-3) 5074501 001 13:00 - 16:00 865 22/02/2560 วิสุทธนา สมุทรศรี 
นวิน  ครุธวีร์ 5710122118027 ถึง 

5410122118021 จาก 

ระบบประกันคุณภาพ 3(2-3) 5073502 001 09:00 - 11:00 60303 23/02/2560 ศศิพร รัตนสุวรรณ์ 

พรหมบัญชา  พรหมมา 5710122118027 ถึง 
5710122118002 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 

อาหาร 

2(90) 5073804 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 8 จาก 11 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (13:20) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 57 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

11902 วทิยาศาสตร์ 

มลพิษทางอากาศ 3(2-2) 4061201 001 09:00 - 11:00 60304 15/02/2560 ธนันญดา  บัวเผื่อน 

ธัชชา รัมมะศักดิ์ 5710122119030 ถึง 
5710122119001 จาก 

มลพิษทางเสียงและการส่ันสะเท ื

อน 

3(2-2) 4061203 001 09:00 - 11:00 60304 17/02/2560 ประกายดาว ย่ิงสง่า 

ธัชชัย  ปุษยะนาวิน 5710122119030 ถึง 
5710122119001 จาก 

ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม 3(3-0) 4064501 001 09:00 - 11:00 150705 21/02/2560 สายพิณ แก้วชินดวง 

พวงผกา ภูยาดาว 5710122119030 ถึง 
5710122119001 จาก 

มูลฝอยและของเสียอันตราย 3(2-2) 4061208 001 13:00 - 15:00 60303 สุนันทา ศรีม่วง 

ธัชชา รัมมะศักดิ์ 5710122119030 ถึง 
5710122119001 จาก 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิง 

แวดล้อม 

3(2-2) 4063415 001 13:00 - 15:00 2073 22/02/2560 ลดา มัทธุรศ 

วรวดี  สุชัยยะ 5710122119030 ถึง 
5710122119001 จาก 

สัมมนาส่ิงแวดล้อม 2(1-2) 4064904 001 13:00 - 15:00 60304 23/02/2560 สายพิณ แก้วชินดวง 

พวงผกา ภูยาดาว 5710122119030 ถึง 
5710122119001 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: สัตวศาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 57 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

12402 วทิยาศาสตร์ 

การผลิตโคเนื้อและกระบือ 3(2-2) 5042305 001 09:00 - 10:30 60304 22/02/2560 ชินะทัตร์ นาคะสิงห ์

วิสุทธิ์ พิเภก 5710122124014 ถึง 
5710122124001 จาก 

การปรับปรุงพันธ์ุสัตว ์ 3(3-0) 5044501 001 13:00 - 14:30 2052 ชินะทัตร์ นาคะสิงห ์

วารุณี เกิดแสง 5710122124014 ถึง 
5710122124001 จาก 

การผลิตโคนม 3(2-2) 5042302 001 09:00 - 10:30 2083 23/02/2560 ชินะทัตร์ นาคะสิงห ์
5710122124014 ถึง 
5710122124001 จาก 

การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0) 3561105 003 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 9 จาก 11 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (13:20) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: เทคโนโลยกีารจดัการการเกษตร 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 57 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

12602 วทิยาศาสตร์ 

การตลาดเกษตรและสหกรณ์การเ 
กษตร 

3(3-0) 5002602 001 09:00 - 11:00 60204 15/02/2560 พิชย์ชัย ทองนวรัตน ์

กนต์ธีร์  กิจเกียรติติ
พงษ 

5710122126031 ถึง 
5610122126001 จาก 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-2) 5003104 001 13:00 - 15:00 2055 ประกายดาว ย่ิงสง่า 

กานต์ณัฎฐา  เนื่องหนุน 5710122126031 ถึง 
5610122126001 จาก 

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์ุ 3(2-2) 5004105 001 09:00 - 11:00 60203 17/02/2560 นัฐพงศ์ ส่งเนียม 

จักรพงษ์ หรั่งเจริญ 5710122126031 ถึง 
5710122126003 จาก 

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีกา 
รจัดการการเกษตร 

3(2-2) 5004809 001 09:00 - 11:00 60204 20/02/2560 ประกายดาว ย่ิงสง่า 

อาทิตย์ สารสมบูรณ์ 5710122126031 ถึง 
5710122126003 จาก 

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0) 1500108 009 11:00 - 12:30 2065 23/02/2560 วรรณพร บุญญาสถิตย ์

ยุทธศักดิ์  อารักษ์กิจสกุ 5710122126031 ถึง 
5710122126003 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พเทคโนโลย ี

2(90) 5002807 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: ชีววทิยา 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 57 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

12902 วทิยาศาสตร์ 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(3-0) 1500109 007 15:30 - 17:00 ITห้องD 15/02/2560 มาลินี เลิศไธสง 

อานนท์  ขันโท 5710122129034 ถึง 
5510122103035 จาก 

ชีววิทยาของเซลล ์ 3(2-3) 4033104 001 09:00 - 11:00 60205 16/02/2560 วชิราภรณ์  ฟูนัน 

ชมพูนุท เทพรักษ ์ 5710122129034 ถึง 
5710122129002 จาก 

อนุกรมวิธาน 3(2-3) 4033103 001 13:00 - 15:00 2053 ศรุดา นิติวรการ 

โองการ วณิชาชีวะ 5710122129034 ถึง 
5710122129002 จาก 

วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น 3(2-3) 4032602 001 09:00 - 11:00 151005 22/02/2560 วฤชา ประจงศักดิ ์
วชิราภรณ์  ฟูนัน 5710122129034 ถึง 

5710122129002 จาก 

สถิติทางชีววิทยา 3(3-0) 4034905 001 09:00 - 11:00 60204 23/02/2560 พงศธร กล่อมสกุล 

พนิดา  แสนประกอบ 5710122129034 ถึง 
5710122129002 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พชีววิทยา 

2(90) 4033801 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 10 จาก 11 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (13:20) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 57 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

13402 วทิยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์กายภาพของเครื่องส 

ำอาง 

3(2-3) 4133104 001 13:00 - 15:00 2083 17/02/2560 โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ 

ณรงค์ฤทธิ์  หล้าพันธ์ 5710122134017 ถึง 
5710122134002 จาก 

กฎหมายและจริยธรรมทางวิทยาศ 

าสตร์เครื่องส าอาง 

1(1-0) 4134203 001 13:00 - 15:00 865 20/02/2560 ณรงค์ฤทธิ์  หล้าพันธ์ 

พัทระ แจ้งศิริเจริญ 5710122134017 ถึง 
5610122134003 จาก 

การวิจัยพืชสมุนไพรเบื้องต้น 3(2-3) 4133204 001 13:00 - 15:00 60204 21/02/2560 พงศธร กล่อมสกุล 

พนิดา  แสนประกอบ 5710122134017 ถึง 
5710122134002 จาก 

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0) 1500108 011 11:00 - 12:30 150703 23/02/2560 อธิยา รัตนพิทยากร 

ลดา มัทธุรศ 5710122134017 ถึง 
5610122134003 จาก 

หลักการของสปาและการประยุก 

ต์ใช ้

3(2-3) 4131603 001 13:30 - 15:30 2083 อนรรฆนง  ล้ิมสุวรรณ 

นพวรรณ์  พรศิริ 5710122134017 ถึง 
5610122134003 จาก 

เทคโนโลยีส าหรับเครื่องส าอาง 3(2-3) 4132202 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องส าอ 

าง 

3(2-3) 4133202 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

2(90) 4133801 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: เทคโนโลยกีารจดัการสุขภาพ แขนงสถานบริการสุขภาพ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 57 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

13502 วทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีการจัดการระบบบสาร 

สนเทศด้านสุขภาพ 

3(2-2) 4072512 001 09:00 - 10:30 865 16/02/2560 โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ 

ณรงค์ฤทธิ์  หล้าพันธ์ 5710122125039 ถึง 
5710122125001 จาก 

สุขภาพจิตและจิตวิทยาการบริกา 

รด้านสุขภาพ 

3(3-0) 4074104 001 13:00 - 14:00 851 17/02/2560 สุนี โชติดิลก 

ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 5710122125039 ถึง 
5710122125001 จาก 

เวชระเบียน 3(2-2) 4071801 001 09:00 - 10:30 865 20/02/2560 อะเคื้อ กุลประสูติดิลก 

วิภาศิริ  ชูวงศ์ตระกูล 5710122125039 ถึง 
5710122125001 จาก 

งานเลขานุการทางการแพทย ์ 3(2-2) 4073227 001 09:00 - 10:30 865 21/02/2560 ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ ์
วรวดี  สุชัยยะ 5710122125039 ถึง 

5710122125001 จาก 

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0) 1500108 012 11:00 - 12:30 150704 23/02/2560 ณธกร  เสถียรชยากร 
5710122125039 ถึง 
5710122125001 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 11 จาก 11 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (13:20) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: เทคโนโลยกีารจดัการสุขภาพ แขนงการบริบาลเดก็และผู้สูงอายุ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 57 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

13602 วทิยาศาสตร์ 

โรคในเด็กและผู้สูงอาย ุ 3(3-0) 4072332 001 09:00 - 10:00 865 17/02/2560 โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ 
5710122125036 ถึง 
5710122125003 จาก 

การจัดการโภชนาการส าหรับเด็ก 

และผู้สูงอายุ 

3(2-2) 4072324 001 13:00 - 14:30 865 ธนันญดา  บัวเผื่อน 
5710122125036 ถึง 
5710122125003 จาก 

การส่งเสริมพัฒนาการและสุขภา 

พเด็ก 

3(2-2) 4072335 001 13:00 - 14:30 865 21/02/2560 ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ ์
5710122125036 ถึง 
5710122125003 จาก 

การจัดสวัสดิการและการสงเครา 

ะห์ผู้สูงอาย ุ

3(3-0) 4073110 001 09:00 - 10:30 865 22/02/2560 อะเคื้อ กุลประสูติดิลก 
5710122125036 ถึง 
5710122125003 จาก 

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0) 1500108 012 11:00 - 12:30 150704 23/02/2560 ณธกร  เสถียรชยากร 
5710122125039 ถึง 
5710122125001 จาก 


