RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 10302
เกษตรศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 09:00 - 11:00 151008-9 4031109 001 ชีววิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6) เปมิกา ขาวีระ
วันทนา ลีบ่อน้อย
13:00 - 15:00 151203 4031110 001 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
1(0-3-1) อริ สรา เอี่ยมสื บทับ
วันทนา ลีบ่อน้อย
15/02/2018 13:00 - 15:00 60203
5002108 001 เกษตรยัง่ ยืน
3(2-2-5) ดุษณี ศุภวรรธนะกุล
เกศศิรินทร์ แสงมณี
19/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องC 0010202 034 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) จรรยา อุทารสวัสดิ์
เรี ยน
ณัฐดนัย สุภทั รากุล
โรเวนา เอ็ม บูเนียล
13:30 - 15:00 ITห้องD 0010202 034 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) สุมิตรา พรรณกุลบดี
เรี ยน
บัณฑิต ประสานตรี
21/02/2018 09:00 - 11:00 150908-9 4021107 001 เคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
3(2-2-5) สาวิตรี รุ จิธนพาณิ ช
เสาวลักษณ์ ชาญ
ชัยฤกษ

หน้า
1
จาก 11
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:36)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

6010122103001
6010122103032

จาก
ถึง

6010122103001
6010122103032

จาก
ถึง

6010122103001
6010122103032

จาก
ถึง

6010122103001
6010122103017

จาก
ถึง

6010122103018
6010122104033

จาก
ถึง

5610122103004
6010122103032

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 10402
คณิตศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 09:00 - 11:00 150706 4091206 001 หลักการคณิ ตศาสตร์
3(3-0-6) บุญชัย อารี เอื้อ
ปิ ณฑิรา ตั้งศุภธวัช
15/02/2018 09:00 - 11:00 150904 4021105 001 เคมี 1
3(3-0-6) สุทธิเดือน ชุณหกานต์
พรชนก ชโลปกรณ์
13:30 - 15:30 150703 4021106 001 ปฏิบตั ิการเคมี 1
1(0-3-1) อมฤตา ฤทธิภกั ดี
สุทธิเดือน ชุณหกานต์
19/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องC 0010202 034 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) จรรยา อุทารสวัสดิ์
เรี ยน
ณัฐดนัย สุภทั รากุล
โรเวนา เอ็ม บูเนียล
13:30 - 15:00 ITห้องD 0010202 034 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) สุมิตรา พรรณกุลบดี
เรี ยน
บัณฑิต ประสานตรี
21/02/2018 09:00 - 12:00 150706 4092403 001 แคลคูลสั 2
3(3-0-6) อธิยา รัตนพิทยาภรณ์
ปิ ณฑิรา ตั้งศุภธวัช
13:00 - 16:00 150905 4011306 001 ฟิ สิ กส์ 2
3(3-0-6) วุฒิชยั แพงาม
กนต์ธีร์ กิจเกียรติพงษ์

หน้า
2
จาก 11
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:36)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

6010122104001
6010122104033

จาก
ถึง

6010122104001
6010122104033

จาก
ถึง

6010122104001
6010122104033

จาก
ถึง

6010122103001
6010122103017

จาก
ถึง

6010122103018
6010122104033

จาก
ถึง

5810122119002
6010122104033

จาก
ถึง

6010122104001
6010122104033

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 10502
คหกรรมศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
รหัสนักศึกษา
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
15/02/2018 09:00 - 11:00 150704 4091112 001 คณิ ตศาสตร์กบั การตัดสิ นใจ
3(3-0-6) กฤษณะ โสขุมา
จาก 6010122105001
ถึง 6010122105037
อภิชาติ ลือสมัย
19/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องD 0010202 021 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) ลัดดา สรรพคุณ
จาก 5911213436004
เรี ยน
อธิยา รัตนพิทยาภรณ์ ถึง 6010122108013
22/02/2018 09:00 - 10:30 150707 4511204 001 หลักการประกอบอาหาร
3(2-2-5) อังคณา จารุ พินทุโสภณ จาก 6010122105001
กานต์ณฎั ฐา เนื่องหนุน ถึง 6010122105037
4551105 001 การแกะสลักและงานใบตองสาห 3(2-2-5)
จาก
ถึง
รับตกแต่งอาหาร

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
3
จาก 11
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:36)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 10502
คหกรรมศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 2
รหัสนักศึกษา
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
15/02/2018 09:00 - 11:00 150705 4091112 002 คณิ ตศาสตร์กบั การตัดสิ นใจ
3(3-0-6) กานต์ณฎั ฐา เนื่องหนุน จาก 6010122105038
ถึง 6010122105073
ภัทรพร ตัสโต
19/02/2018 11:00 - 12:30 5764
0010202 026 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) ทรงยศ สาโรจน์
จาก 6010122105073
ถึง 6010122118027
เรี ยน
11:00 - 12:30 ITห้องH 0010202 026 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) บุญวงศ์ วงศ์วริ ัตน์
จาก 6010122105038
ถึง 6010122105072
เรี ยน
22/02/2018 09:00 - 10:30 150707 4511204 002 หลักการประกอบอาหาร
3(2-2-5) อังคณา จารุ พินทุโสภณ จาก 6010122105038
กานต์ณฎั ฐา เนื่องหนุน ถึง 6010122105073
4551105 002 การแกะสลักและงานใบตองสาห 3(2-2-5)
จาก
ถึง
รับตกแต่งอาหาร
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 10802
เคมี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 11:00 151004 4011102 001 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
13:00 - 14:30
15/02/2018 13:00 - 15:00

151003

4011103 001

2037

4022102 001

19/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องD

0010202 021

20/02/2018 13:30 - 15:00

151004

4022103 001

21/02/2018 09:00 - 11:00 150708-9

4092403 002

13:00 - 15:00

4023728 001

150706

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
นก.

รหัสนักศึกษา
กรรมการคุมสอบ
3(3-0) เจษฎา ประทุมสิ ทธิ์ จาก 5911211533003
จักรพงศ์ วงศ์สุขวิวฒั น ถึง 6010122108013
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
1(0-3) เจษฎา ประทุมสิ ทธิ์ จาก 6010122108002
ถึง 6010122108013
เคมี 2
3(3-0) อภิรดี สุขมิลินท์
จาก 6010122108002
ถึง 6010122108013
เสาวลักษณ์ ชาญ
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) ลัชัดยฤกษ
ดา สรรพคุณ
จาก 5911213436004
เรี ยน
อธิยา รัตนพิทยาภรณ์ ถึง 6010122108013
ปฏิบตั ิการเคมี 2
1(0-3) รัศมี แสงศิริมงคลยิง่ จาก 6010122108002
ถึง 6010122108013
เสาวลักษณ์ ชาญ
แคลคูลสั 2
3(3-0) บุชัยญฤกษ
ชัย อารี เอื้อ
จาก 5610122129006
อรพรรณ สุวรรณเสน ถึง 6010122129032
ปฏิบตั ิการเป่ าแก้ว
2(0-4) ไตรรัตน์ โพธิเตียน จาก 6010122108002
ถึง 6010122108013

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 11302
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 09:00 - 11:00 150908-9 4122211 003 สถิติสาหรับเทคโนโลยีสารสนเท 3(2-2) ชาญเวทย์ อิงคเวทย์
ศ
จันทรัตน์ กิ่งแสง
15/02/2018 13:00 - 16:00 151007 4121702 001 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเต 3(2-2) นัฐพงศ์ ส่งเนียม
อร์
ประวีณ อมรธรรมวุฒิ
19/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องD 0010202 022 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) ลัดดา สรรพคุณ
เรี ยน
อธิยา รัตนพิทยาภรณ์
11:00 - 12:30 ITห้องE 0010202 022 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) หัทญา เนตยารักษ์
เรี ยน
13:30 - 15:00 2075
4124102 001 มิติทางสังคมและจริ ยธรรมด้านส 3(3-0) สุนี โชติดิลก
ารสนเทศ
สิ ทธิพงศ์ พรอุด
21/02/2018 13:00 - 15:00
836
4121204 001 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเ 3(2-2) วาสนา
มทรัพยเสนาะ
ตอร์ 2
สิ ทธิพงศ์ พรอุด
มทรัพกยศึกษา : ปกติ
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนั
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 11302
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 2
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 09:00 - 11:00 150908-9 4122211 004 สถิติสาหรับเทคโนโลยีสารสนเท 3(2-2) ชาญเวทย์ อิงคเวทย์
ศ
จันทรัตน์ กิ่งแสง
15/02/2018 13:00 - 16:00 151007 4121702 002 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเต 3(2-2) นัฐพงศ์ ส่งเนียม
อร์
ประวีณ อมรธรรมวุฒิ
19/02/2018 09:00 - 10:30 ITห้องA 0010202 001 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) วิไลจิตร นิลสวัสดิ์
เรี ยน
มุกดา ลิบลับ
สุรางค์รัตน์ แสงศรี
13:30 - 15:00 2075
4124102 002 มิติทางสังคมและจริ ยธรรมด้านส 3(3-0) สุนี โชติดิลก
ารสนเทศ
สิ ทธิพงศ์ พรอุด
21/02/2018 13:00 - 15:00
841
4121204 002 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเ 3(2-2) รณกร
มทรัพยรัตนธรรมมา
ตอร์ 2
พวงผกา ภูยาดาว

หน้า
4
จาก 11
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:36)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

6010122113002
6010122113043

จาก
ถึง

6010122113002
6010122113043

จาก
ถึง

6010122113002
6010122113011

จาก
ถึง

6010122113012
6010122113043

จาก
ถึง

6010122113002
6010122113043

จาก
ถึง

6010122113002
6010122113043

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

6010122113044
6010122113086

จาก
ถึง

6010122113044
6010122113086

จาก
ถึง

6010122113041
6010122113086

จาก
ถึง

6010122113044
6010122113086

จาก
ถึง

6010122113044
6010122113086

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

หน้า
5
จาก 11
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:36)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 11502
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
รหัสนักศึกษา
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
19/02/2018 09:00 - 10:30 ITห้องB 0010202 009 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) กฤชนนท์ บึงไกร
จาก 6010122115001
ถึง 6010122124025
เรี ยน
มาลินี เลิศไธสง
13:00 - 14:30 150904 4122202 001 โครงสร้างข้อมูล
3(2-2) รณกร รัตนธรรมมา จาก 6010122115001
ถึง 6010122115037
พวงผกา ภูยาดาว
20/02/2018 13:30 - 15:30 151008-9 4122205 003 การออกแบบและการจัดการฐาน 3(2-2) สุนี โชติดิลก
จาก 6010122115001
ถึง 6010122115037
ข้อมูล
สุนนั ทา ศรี ม่วง
21/02/2018 13:00 - 14:30 151007 4122701 001 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปั ตยก 3(2-2) สหชาติ สรรพคุณ
จาก 6010122115001
ถึง 6010122115037
รรม
เติมยศ เสนีวงศ์ ณ
22/02/2018 09:00 - 11:30 150708-9 4121703 001 ตรรกศาสตร์ดิจิทลั
3(2-2) สุอยุนธนั ยทา ศรี ม่วง
จาก 6010122115001
พัชรพงษ์ ตรี วริ ิ ยานุภาพ ถึง 6010122115037
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 11502
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 2
รหัสนักศึกษา
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
19/02/2018 09:00 - 10:30 ITห้องC 0010202 010 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) ภัทราวลี กระแสร์
จาก 6010122115038
ถึง 6010122125031
เรี ยน
ปริ ยาภร เอี่ยมสาลี
พูไทย วันหากิจ
13:00 - 14:30 150905 4122202 002 โครงสร้างข้อมูล
3(2-2) ลัดดา สรรพคุณ
จาก 6010122115038
ถึง 6010122115073
ธนัท อาจสี นาค
20/02/2018 13:30 - 15:30 151008-9 4122205 004 การออกแบบและการจัดการฐาน 3(2-2) สุนี โชติดิลก
จาก 6010122115038
ถึง 6010122115073
ข้อมูล
สุนนั ทา ศรี ม่วง
21/02/2018 13:00 - 14:30 151007 4122701 002 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปั ตยก 3(2-2) สหชาติ สรรพคุณ
จาก 6010122115038
ถึง 6010122115073
รรม
เติมยศ เสนีวงศ์ ณ
22/02/2018 09:00 - 11:30 150708-9 4121703 002 ตรรกศาสตร์ดิจิทลั
3(2-2) สุอยุนธนั ยทา ศรี ม่วง
จาก 6010122115038
พัชรพงษ์ ตรี วริ ิ ยานุภาพ ถึง 6010122115073

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
6
จาก 11
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:36)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 11802
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 13:00 - 15:00 151206 4032601 002 จุลชีววิทยา
15/02/2018 09:00 - 11:00

872

5072502 001

19/02/2018 11:00 - 12:30

5764

0010202 026

11:00 - 12:30 ITห้องH

0010202 026

20/02/2018 13:00 - 15:00

150906

4021112 001

21/02/2018 09:00 - 10:30

150903

4021113 001

รหัสนักศึกษา
กรรมการคุมสอบ
3(2-3) วฤชา ประจงศักดิ์
จาก 6010122118001
ถึง 6010122118027
อัญชลี นิลสุวรรณ
โภชนาการสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิ 2(2-0) รุ จิรัศม์ มุตธิกลุ
จาก 6010122118001
ถึง 6010122118027
จขนาดกลางและเล็ก
วิสุทธนา สมุทรศรี
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) ทรงยศ สาโรจน์
จาก 6010122105073
ถึง 6010122118027
เรี ยน
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) บุญวงศ์ วงศ์วริ ัตน์
จาก 6010122105038
ถึง 6010122105072
เรี ยน
เคมีอินทรี ยส์ าหรับอุตสาหกรรมเ 3(3-0) สื่ อกัญญา จารุ พินทุโสภ จาก 6010122118001
กษตร
สุทธิเดือน ชุณหกานต์ ถึง 6010122118027
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยส์ าหรับอุต 1(0-3) สื่ อกัญญา จารุ พินทุโสภ จาก 6010122118001
สาหกรรมเกษตร
สุทธิเดือน ชุณหกานต์ ถึง 6010122118027

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 12402
สัตวศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 11:00 150906 4031301 001 สัตววิทยา
19/02/2018 09:00 - 10:30 ITห้องB
21/02/2018 09:00 - 11:00 150908-9

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
นก.

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
นก.
3(2-3)

0010202 009 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6)
เรี ยน
4021107 002 เคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
3(2-2)

-

3592202 002 เศรษฐศาสตร์การเกษตร

3(3-0)

-

5011101 001 ปฐพีวทิ ยา

3(2-2)

-

5121101 002 งานช่างเกษตร

3(2-2)

กรรมการคุมสอบ
อริ สรา เอี่ยมสื บทับ
วชิราภรณ์ ฟูนนั
กฤชนนท์ บึงไกร
มาลินี เลิศไธสง
สาวิตรี รุ จิธนพาณิ ช
เสาวลักษณ์ ชาญ
ชัยฤกษ

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

6010122124002
6010122124025

จาก
ถึง

6010122115001
6010122124025

จาก
ถึง

5510122124004
6010122124025

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
7
จาก 11
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:36)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 12502
เทคโนโลยีการจัดการสุ ขภาพ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 13:00 - 15:00 150905 4092603 001 คณิ ตศาสตร์ประยุกต์

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
นก.
3(3-0)

19/02/2018 09:00 - 10:30 ITห้องC

0010202 010 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6)
เรี ยน

20/02/2018 13:30 - 15:00

871

21/02/2018 09:00 - 11:00

150904

4072210 001 พฤติกรรมสุขภาพกับระบบบริ กา 3(3-0)
รสาธารณสุข
4021115 001 เคมีกบั สุขภาพ
3(2-2)

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 12602
เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 11:00 60203
5001102 001 หลักพืชศาสตร์

3(2-2)

15/02/2018 13:30 - 15:30

3(2-3)

60304

4011309 002 ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน

กรรมการคุมสอบ
ศรุ ดา นิติวรการ
อรพรรณ สุวรรณเสน
ภัทราวลี กระแสร์
ปริ ยาภร เอี่ยมสาลี
พูไทย วันหากิจ
ธนันญดา บัวเผื่อน
อะเคื้อ กุลประสูติดิลก
พรชนก ชโลปกรณ์
กัลยา แสงเรื อง

จาก
ถึง

5810122125017
6010122125031

จาก
ถึง

6010122115038
6010122125031

จาก
ถึง

6010122125001
6010122125031

จาก
ถึง

6010122125001
6010122125031

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
นก.

กรรมการคุมสอบ
จักรพงษ์ หรั่งเจริ ญ
พิชย์ชยั ทองนวรัตน์
วารุ ณี เกิดแสง
สุธี เพชราวุธ
กัญณภัทร นิธิศวราภาก
ภราดร กาญจนสุธรรม
ชลธี เสมอเชื้อ
วิสุทธิ์ พิเภก

19/02/2018 15:30 - 17:00 ITห้องA

0010202 042 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6)
เรี ยน

20/02/2018 13:00 - 15:00

60203

5041101 001 หลักการเลี้ยงสัตว์

21/02/2018 09:00 - 11:00

60204

5002206 001 เทคโนโลยีการจัดการการเกษตรเ 3(2-2) พิชย์ชยั ทองนวรัตน์
บื้องต้น
3592202 002 เศรษฐศาสตร์การเกษตร
3(3-0)

-

รหัสนักศึกษา

3(2-2)

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5910122126011
6010122126019

จาก
ถึง

5710122103007
6010122126019

จาก
ถึง

5910122113039
6010122126019

จาก
ถึง
จาก
ถึง

5310122518033
6010122126019
5710122126005
6010122126019

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
8
จาก 11
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:36)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 12902
ชีววิทยา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 11:00 151007 4011102 002 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
13:00 - 14:30
15/02/2018 09:00 - 11:00

2083
151007

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
นก.
3(3-0)

4011103 002 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป

1(0-3)

4031104 001 ปฏิบตั ิการชีววิทยา 2

1(0-3)

19/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องC

0010202 032 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6)
เรี ยน

21/02/2018 09:00 - 11:00 150708-9

4092403 002 แคลคูลสั 2

3(3-0)

13:00 - 15:00

4031102 001 ชีววิทยา 2

3(3-0)

150907

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 13402
วิทยาศาสตร์ เครื่องสาอาง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 11:00 150903 4021121 001 หลักเคมีวเิ คราะห์

3(2-3)

15/02/2018 09:00 - 11:00

3(2-3)

151204

4033104 002 ชีววิทยาของเซลล์

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

6010122129001
6010122129032

จาก
ถึง

6010122129001
6010122129032

จาก
ถึง

6010122129001
6010122129032

จาก
ถึง

6010122129001
6010122134032

จาก
ถึง

5610122129006
6010122129032

จาก
ถึง

6010122129001
6010122129032

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
นก.

19/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องC

0010202 032 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6)
เรี ยน

20/02/2018 13:30 - 15:30 150908-9

4111101 001 หลักสถิติ

21/02/2018 09:00 - 11:00

4131101 001 อินทรี ยเ์ คมีสาหรับวิทยาศาสตร์เค 3(2-3)
รื่ องสาอาง

871

กรรมการคุมสอบ
อาทิตย์ สารสมบูรณ์
กนต์ธีร์ กิจเกียรติพงษ์
วารุ ณี เกิดแสง
อาทิตย์ สารสมบูรณ์
อัญชลี นิลสุวรรณ
เปมิกา ขาวีระ
จรรยา อุทารสวัสดิ์
ณัฐดนัย สุภทั รากุล
โรเวนา เอ็ม บูเนียล
บุญชัย อารี เอื้อ
อรพรรณ สุวรรณเสน
พงศธร กล่อมสกุล
อัญชลี นิลสุวรรณ

3(3-0)

กรรมการคุมสอบ
อรพรรณ อนุรักษ์วรกุล
พนิดา แสนประกอบ
โองการ วณิ ชาชีวะ
พนิดา แสนประกอบ
จรรยา อุทารสวัสดิ์
ณัฐดนัย สุภทั รากุล
โรเวนา เอ็ม บูเนียล
กฤษณะ โสขุมา
อภิชาติ ลือสมัย
โองการ วณิ ชาชีวะ
อรพรรณ อนุรักษ์วรกุล

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5610122134015
6010122134032

จาก
ถึง

6010122134001
6010122134032

จาก
ถึง

6010122129001
6010122134032

จาก
ถึง

6010122134001
6010122134032

จาก
ถึง

5610122134015
6010122134032

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

หน้า
9
จาก 11
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:36)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 13702
คอมพิวเตอร์ แอนิเมชันและมัลติมเี ดีย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
รหัสนักศึกษา
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
15/02/2018 13:00 - 15:00 151008-9 4141302 001 หลักการออกแบบ
3(2-2-5) สิ ทธิพงศ์ พรอุด
จาก 6010122137001
ย แก้วประเสริ ถึง 6010122137043
กิมทรั
ตติพงษ์
19/02/2018 15:30 - 17:00 ITห้องA 0010202 044 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) กัญณภัทร นิธิศวราภาก จาก 6010122137001
เรี ยน
ภราดร กาญจนสุธรรม ถึง 6010122137026
ชลธี เสมอเชื้อ
15:30 - 17:00 ITห้องE 0010202 044 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) ลีเวียน เอ็ม บูเนียล จาก 6010122137027
ถึง 6010122137043
เรี ยน
20/02/2018 13:30 - 16:30 151007 4012801 001 ฟิ สิ กส์สาหรับคอมพิวเตอร์แอนิเ 3(2-2-5) ชโนภาส ชนลักษณ์ดาว จาก 6010122137001
ถึง 6010122137043
มชันและมัลติมีเดีย
สุธาทิพย์ ทองเล่ม
21/02/2018 09:00 - 11:00 151008-9 4141501 001 ระบบคอมพิวเตอร์สาหรับงานแอ 3(2-2-5) พัชรพงษ์ ตรี วริ ิ ยานุภาพ จาก 6010122137001
ถึง 6010122137043
นิเมชันและมัลติมีเดียเบื้องต้น
นวิน ครุ ธวีร์
22/02/2018 09:00 - 10:30 150908-9 4141502 001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เ 3(2-2-5) เติมยศ เสนีวงศ์ ณ
จาก 5710122104018
บื้องต้น
กิอยุตธติยพงษ์ แก้วประเสริ ถึง 6010122137043
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 13702
คอมพิวเตอร์ แอนิเมชันและมัลติมเี ดีย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 2
รหัสนักศึกษา
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
15/02/2018 13:00 - 15:00 151008-9 4141302 002 หลักการออกแบบ
3(2-2-5) สิ ทธิพงศ์ พรอุด
จาก 6010122137044
กิมทรั
ตติพงษ์
ย แก้วประเสริ ถึง 6010122137086
19/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องG 0010202 037 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) ฉันทัส เพียรธรรม
จาก 6010122137044
ถึง 6010122137085
เรี ยน
20/02/2018 13:30 - 16:30 151007 4012801 002 ฟิ สิ กส์สาหรับคอมพิวเตอร์แอนิเ 3(2-2-5) ชโนภาส ชนลักษณ์ดาว จาก 6010122137044
ถึง 6010122137086
มชันและมัลติมีเดีย
สุธาทิพย์ ทองเล่ม
21/02/2018 09:00 - 11:00 151008-9 4141501 002 ระบบคอมพิวเตอร์สาหรับงานแอ 3(2-2-5) พัชรพงษ์ ตรี วริ ิ ยานุภาพ จาก 6010122137044
ถึง 6010122137086
นิเมชันและมัลติมีเดียเบื้องต้น
นวิน ครุ ธวีร์
22/02/2018 09:00 - 10:30 150908-9 4141502 002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เ 3(2-2-5) เติมยศ เสนีวงศ์ ณ
จาก 6010122137044
บื้องต้น
กิอยุตธติยพงษ์ แก้วประเสริ ถึง 6010122137086

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 13902
วัสดุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 09:00 - 12:00 151005 4011102 003 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
3(3-0-6) สุธาทิพย์ ทองเล่ม
วรวดี สุชยั ยะ
13:00 - 15:00 151005 4011103 003 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
1(0-3-1) สุธาทิพย์ ทองเล่ม
เจริ ญพร โชคบริ บาล
15/02/2018 13:00 - 15:00 2033
4022102 002 เคมี 2
3(3-0-6) ชโนภาส ชนลักษณ์ดาว
เจริ ญพร โชคบริ บาล
19/02/2018 09:00 - 12:00 60303
4151201 001 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6) ชโนภาส ชนลักษณ์ดาว
วรวดี สุชยั ยะ
13:30 - 15:00 ITห้องA 0010202 030 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) อินทิรา จารุ จินดา
เรี ยน
อุเทน ทองทิพย์
สุภาภรณ์ พรหมฤาษี
20/02/2018 13:30 - 15:30 151005 4022103 002 ปฏิบตั ิการเคมี 2
1(0-3-1) วรวดี สุชยั ยะ
เจริ ญพร โชคบริ บาล
21/02/2018 09:00 - 12:00
841
4121306 001 โปรแกรมสานักงาน
2(0-4-2) รณกร รัตนธรรมมา
พวงผกา ภูยาดาว

หน้า
10
จาก 11
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:36)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

6010122139001
6010122139032

จาก
ถึง

6010122139001
6010122139032

จาก
ถึง

6010122139001
6010122139032

จาก
ถึง

6010122139001
6010122139032

จาก
ถึง

5910122137001
6010122139032

จาก
ถึง

6010122139001
6010122139032

จาก
ถึง

6010122139001
6010122139032

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 14002
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 09:00 - 11:00 151007 4011102 004 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
3(3-0-6) อาทิตย์ สารสมบูรณ์
กนต์ธีร์ กิจเกียรติพงษ์
13:00 - 14:30 151006 4011103 004 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
1(0-3-1) วุฒิชยั แพงาม
กนต์ธีร์ กิจเกียรติพงษ์
15/02/2018 09:00 - 11:00 60303
4064104 001 นิเวศวิทยาสิ่ งแวดล้อม
3(2-2-5) หัทญา เนตยารักษ์
ลดา มัทธุรศ
19/02/2018 09:00 - 10:30 5764
0010202 011 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) ชนิศา ดาทุมมา
เรี ยน
09:00 - 10:30 5765
0010202 011 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) จตุพร อินทร์สุวรรณ
เรี ยน
09:00 - 10:30 ITห้องH 0010202 011 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) แอนเจลีน เยา ดูเค
เรี ยน
20/02/2018 13:30 - 15:30 150908-9 4111101 002 หลักสถิติ
3(3-0-6) กฤษณะ โสขุมา
อภิชาติ ลือสมัย
21/02/2018 13:00 - 15:00 150907 4031102 002 ชีววิทยา 2
3(3-0-6) พงศธร กล่อมสกุล
อัญชลี นิลสุวรรณ

หน้า
11
จาก 11
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:36)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

6010122119001
6010122119031

จาก
ถึง

6010122119001
6010122119031

จาก
ถึง

6010122119001
6010122119031

จาก
ถึง

5910123304019
6010122119012

จาก
ถึง

6010122119013
6010122526046

จาก
ถึง

5910123304001
5910123304016

จาก
ถึง

5610122518014
6010122119031

จาก
ถึง

6010122119001
6010122119031

