RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
1
จาก 12
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:24)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 10302
เกษตรศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
16/02/2018 09:00 - 10:30 2035
1500108 001 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
19/02/2018 09:00 - 11:00

60203

5003801 001

21/02/2018 13:00 - 16:00

60203

5004202 001

-

3592202 001

-

5033505 001

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์

รหัสนักศึกษา
กรรมการคุมสอบ
3(3-0) ยุทธศักดิ์ อารักษ์กิจสกุ จาก 5711211533007
ถึง 5810122103042
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี 2(90) นราศักดิ์ บุญมี
จาก 5810122103002
พเกษตรศาสตร์
เกศศิรินทร์ แสงมณี ถึง 5810122103042
วิธีวจิ ยั ทางการเกษตร
3(2-2) ธนภูมิ ศิริงาม
จาก 5510122103022
ถึง 5810122103039
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
3(3-0)
จาก
ถึง
การจัดสวนและตกแต่งสถานที่ 3(2-2)
จาก
ถึง
นก.

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 10402
คณิตศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 13:00 - 16:00 150705 4092701 001 โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านคณิ ตศาส 3(2-2) ภัทรพร ตัสโต
ตร์
15/02/2018 13:00 - 16:00 151206 4094408 001 การวิเคราะห์เชิงจริ ง 1
3(3-0) ปิ ณฑิรา ตั้งศุภธวัช
16/02/2018 09:00 - 10:30

2052

1500108 002 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

3(3-0) พรสิ น สุภวาลย์

19/02/2018 13:00 - 16:00

150704

4114309 001 วิธีวจิ ยั เบื้องต้น

3(2-2) พรสิ น สุภวาลย์

20/02/2018 13:30 - 16:30

151003

4092601 001 พีชคณิ ตเชิงเส้น 1

3(3-0) ภัทรพร ตัสโต

21/02/2018 13:00 - 15:00

150704

4093605 001 คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

3(3-0) อภิชาติ ลือสมัย

22/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องD
-

4000112 002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ย 3(2-2) สุนี โชติดิลก
นรู ้ตลอดชีวติ
รณกร รัตนธรรมมา
4094906 001 สัมมนาคณิ ตศาสตร์
1(0-3)

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5710122104026
5810122104016

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

5710122104026
5810122104016
5611211533002
5810122104016
5710122104026
5810122104016
5810122104002
5810122104016
5710122104014
5810122104016
5410124309026
5811211533023

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
2
จาก 12
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:24)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 10502
คหกรรมศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 10:30 2035
1500108 003 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
13:00 - 14:00

151209

4504902 001 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์

15/02/2018 13:00 - 14:30 150908-9

4512203 001 การถนอมอาหาร

16/02/2018 09:00 - 10:30 150908-9

4513203 001 ขนมอบ

13:00 - 15:00

151007

4531101 001 การปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัย

19/02/2018 13:00 - 14:30 150908-9

4512208 001 อาหารนานาชาติ

21/02/2018 13:00 - 14:30 150708-9

4513101 001 อาหารบาบัดโรค

-

3561105 001 การเป็ นผูป้ ระกอบการ

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
รหัสนักศึกษา

นก.

กรรมการคุมสอบ
3(3-0) ผุสดี สิ นสื บผล

จาก
ถึง
จาก
ถึง

2(2-0) ศุทธวดี เววา
ชุติมา สังคะหะ
3(2-2) ศรุ ดา นิติวรการ
จาก
กานต์ณฎั ฐา เนื่องหนุน ถึง
3(2-2) ศรุ ดา นิติวรการ
จาก
อะเคื้อ กุลประสูติดิลก ถึง
2(1-2) ศุทธวดี เววา
จาก
จักรพงศ์ วงศ์สุขวิวฒั น ถึง
2(1-2) ศรุ ดา นิติวรการ
จาก
ถึง
ชุติมา สังคะหะ
3(2-2) ชุติมา สังคะหะ
จาก
กานต์ณฎั ฐา เนื่องหนุน ถึง
3(3-0)
จาก
ถึง

5810122105002
5810122105052
5810122105002
5810122105052
5410122105053
5810122105052
5810122105002
5810122105052
5810122105002
5810122105052
5810122105002
5810122105052
5810122105002
5810122105052
-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
3
จาก 12
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:24)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 10502
คหกรรมศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 10:30 2035
1500108 004 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
13:00 - 14:00

151209

4504902 002 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์

15/02/2018 13:00 - 14:30 150908-9

4512203 002 การถนอมอาหาร

16/02/2018 09:00 - 10:30 150908-9

4513203 002 ขนมอบ

13:00 - 15:00

151007

4531101 002 การปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัย

19/02/2018 13:00 - 14:30 150908-9

4512208 002 อาหารนานาชาติ

21/02/2018 13:00 - 14:30 150708-9

4513101 002 อาหารบาบัดโรค

-

3561105 002 การเป็ นผูป้ ระกอบการ

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
รหัสนักศึกษา

นก.

กรรมการคุมสอบ
3(3-0) ผุสดี สิ นสื บผล

จาก
ถึง
จาก
ถึง

2(2-0) ศุทธวดี เววา
ชุติมา สังคะหะ
3(2-2) ศรุ ดา นิติวรการ
จาก
กานต์ณฎั ฐา เนื่องหนุน ถึง
3(2-2) ศรุ ดา นิติวรการ
จาก
อะเคื้อ กุลประสูติดิลก ถึง
2(1-2) ศุทธวดี เววา
จาก
จักรพงศ์ วงศ์สุขวิวฒั น ถึง
2(1-2) ศรุ ดา นิติวรการ
จาก
ถึง
ชุติมา สังคะหะ
3(2-2) ชุติมา สังคะหะ
จาก
กานต์ณฎั ฐา เนื่องหนุน ถึง
3(3-0)
จาก
ถึง

5810122105053
5810122105097
5810122105053
5810122105097
5810122105053
5810122105097
5810122105053
5810122105097
5810122105053
5810122105097
5810122105053
5810122105097
5810122105053
5810122105097
-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
4
จาก 12
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:24)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 10802
เคมี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 11:00 150905 4023401 001 เคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2

กรรมการคุมสอบ
3(3-0) รัศมี แสงศิริมงคลยิง่

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

151004

4023402 001 ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิ สิ กส์ 2

1(0-3) รัศมี แสงศิริมงคลยิง่

19/02/2018 09:00 - 11:00

150903

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

151203

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

150906

4023606 001 การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่ องมื 3(3-0) เสาวลักษณ์ ชาญ
อ2
ชัยฤกษ
4022619 001 ปฏิบตั ิการการวิเคราะห์ทางเคมีด้ 1(0-3) อภิรดี สุขมิลินท์
วยเครื่ องมือ
4023708 001 เคมีสิ่งแวดล้อม
3(3-0) อภิรดี สุขมิลินท์

22/02/2018 09:00 - 10:30

150704

4023709 001 ปฏิบตั ิการเคมีสิ่งแวดล้อม

1(0-3) อภิรดี สุขมิลินท์

-

1500108 005 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

3(3-0)

-

4023801 001 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี 2(90)
พเคมี

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 11302
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
16/02/2018 09:00 - 10:30 2075
4124514 003 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสา
รสนเทศ
19/02/2018 09:00 - 11:00 2075
4123310 001 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เค
ลื่อนที่
20/02/2018 13:30 - 16:00 150704 4123403 001 ความปลอดภัยของสารสนเทศ

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
รหัสนักศึกษา

นก.

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

5610122108008
5810122108016
5810122108002
5810122108016
5810122108002
5810122108016

จาก
ถึง

5810122108002
5810122108016

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

5810122108002
5810122108016
5810122108002
5810122108016
-

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

-

1500108 006 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

3(3-0)

-

4124809 001 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี 2(90)
พเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสนักศึกษา
กรรมการคุมสอบ
สหชาติ สรรพคุณ
จาก 5610122113118
พัชรพงษ์ ตรี วริ ิ ยานุภาพ ถึง 5810122113041
สุนนั ทา ศรี ม่วง
จาก 5610122113118
ชาญเวทย์ อิงคเวทย์ ถึง 5810122113041
วาสนา เสนาะ
จาก 5610122113118
พัชรพงษ์ ตรี วริ ิ ยานุภาพ ถึง 5810122113041
จาก
ถึง
จาก
ถึง
-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
5
จาก 12
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:24)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 11302
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
16/02/2018 09:00 - 10:30 2075
4124514 004 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสา
รสนเทศ
19/02/2018 09:00 - 11:00 2075
4123310 002 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เค
ลื่อนที่
20/02/2018 13:30 - 15:30
872
4123403 002 ความปลอดภัยของสารสนเทศ

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

-

1500108 007 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

3(3-0)

-

4124809 002 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี 2(90)
พเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 11502
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 11:00 2055
4124501 001 ปั ญญาประดิษฐ์

3(2-2)

16/02/2018 13:00 - 14:30

3(2-2)

2075

19/02/2018 09:00 - 12:00 151008-9
22/02/2018 09:00 - 12:00
-

2074

4123308 001 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ

รหัสนักศึกษา
กรรมการคุมสอบ
สหชาติ สรรพคุณ
จาก 5810122113042
พัชรพงษ์ ตรี วริ ิ ยานุภาพ ถึง 5810122113079
สุนนั ทา ศรี ม่วง
จาก 5810122113042
ชาญเวทย์ อิงคเวทย์ ถึง 5810122113079
สหชาติ สรรพคุณ
จาก 5810122113042
ถึง 5810122113079
นวิน ครุ ธวีร์
จาก
ถึง
จาก
ถึง
-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
นก.

4123103 001 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์และคอ 3(2-2)
มพิวเตอร์
4123642 001 การออกแบบและพัฒนาเกมคอม 3(2-2)
พิวเตอร์
4124907 001 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(0-4)

กรรมการคุมสอบ
ลัดดา สรรพคุณ
อมฤตา ฤทธิภกั ดี
รณกร รัตนธรรมมา
กิตติพงษ์ แก้วประเสริ
วาสนา เสนาะ
เติมยศ เสนีวงศ์ ณ
ย ดิลก
สุอยุนธี โชติ
สิ ทธิพงศ์ พรอุด
มทรัพย

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5810122115004
5810122115047

จาก
ถึง

5810122115004
5810122115047

จาก
ถึง

5810122115004
5810122115047

จาก
ถึง

5810122115004
5810122115047

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
6
จาก 12
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:24)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 11502
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 11:00 2055
4124501 002 ปั ญญาประดิษฐ์

3(2-2)

16/02/2018 13:00 - 14:30

3(2-2)

2075

19/02/2018 09:00 - 12:00 151008-9
22/02/2018 09:00 - 12:00
-

2074

4123308 002 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
นก.

4123103 002 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์และคอ 3(2-2)
มพิวเตอร์
4123642 002 การออกแบบและพัฒนาเกมคอม 3(2-2)
พิวเตอร์
4124907 002 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(0-4)

กรรมการคุมสอบ
ลัดดา สรรพคุณ
อมฤตา ฤทธิภกั ดี
รณกร รัตนธรรมมา
กิตติพงษ์ แก้วประเสริ
วาสนา เสนาะ
เติมยศ เสนีวงศ์ ณ
สุอยุนธี โชติ
ย ดิลก
สิ ทธิพงศ์ พรอุด
มทรัพย

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5810122115053
5810122115091

จาก
ถึง

5810122115005
5810122115091

จาก
ถึง

5810122115053
5810122115091

จาก
ถึง

5810122115053
5810122115091

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
7
จาก 12
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:24)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 11802
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 13:00 - 16:00 60303
5072410 001 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
รหัสนักศึกษา

นก.

15/02/2018 13:00 - 16:00

872

5073403 001 การแปรรู ปอาหาร 2

กรรมการคุมสอบ
3(2-3) ขนิษฐา อุม้ อารี ย ์
ศศิพร รัตนสุวรรณ์
3(2-3) สุชาดา ไม้สนธิ์

16/02/2018 09:00 - 12:00

60303

5073502 001 ระบบประกันคุณภาพ

3(2-3) ศศิพร รัตนสุวรรณ์

19/02/2018 09:00 - 12:00

2063

13:00 - 16:00

60304

5073804 001 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี 2(90) สุชาดา ไม้สนธิ์
พวิทยาศาสตร์
รุ จิรัศม์ มุตธิกลุ
ขนิษฐา อุม้ อารี ย ์
ศศิพร รัตนสุวรรณ์
วิสุทธนา สมุทรศรี
5074501 001 วิศวกรรมอาหาร 2
3(2-3) วิสุทธนา สมุทรศรี

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

2083

21/02/2018 09:00 - 12:00

60205

13:00 - 16:00

2033

5074303 001 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอ 2(1-3) สุชาดา ไม้สนธิ์
าหาร
ศศิพร รัตนสุวรรณ์
5074304 001 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3(2-3) รุ จิรัศม์ มุตธิกลุ
5074901 001 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโ 1(1-0) ขนิษฐา อุม้ อารี ย ์
ลยีการอาหาร

จาก
ถึง

5810122118002
5810122118023

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

5810122118002
5810122118023
5810122118002
5810122118023
5810122118002
5810122118023

จาก
ถึง
จาก
ถึง

5410122118021
5810122118023
5810122118002
5810122118023

จาก
ถึง
จาก
ถึง

5810122118002
5810122118023
5810122118002
5810122118023

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
8
จาก 12
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:24)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 11902
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 11:00 60204
4061201 001 มลพิษทางอากาศ

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

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

60204

16/02/2018 09:00 - 11:00

60204

19/02/2018 09:00 - 11:00

60205

4061203 001 มลพิษทางเสี ยงและการสัน่ สะเทื 3(2-2)
อน
4063415 001 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ ง 3(2-2)
แวดล้อม
4064501 001 ธรรมาภิบาลสิ่ งแวดล้อม
3(3-0)

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

60304

4064904 001 สัมมนาสิ่ งแวดล้อม

2(1-2)

21/02/2018 13:00 - 15:00

60303

4061208 001 มูลฝอยและของเสี ยอันตราย

3(2-2)

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 12402
สัตวศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 11:00 60205
5044501 001 การปรับปรุ งพันธุ์สตั ว์

กรรมการคุมสอบ
หัทญา เนตยารักษ์
ธัชชา รัมมะศักดิ์
ธัชชัย ปุษยะนาวิน
จักรพงศ์ วงศ์สุขวิวฒั น
สายพิณ แก้วชินดวง
ลดา มัทธุรศ
สายพิณ แก้วชินดวง
ดุษณี ศุภวรรธนะกุล
สายพิณ แก้วชินดวง
ธัชชัย ปุษยะนาวิน
ธัชชา รัมมะศักดิ์
ลดา มัทธุรศ

จาก
ถึง

5810122119002
5810122119035

จาก
ถึง

5810122119002
5810122119035

จาก
ถึง

5810122119002
5810122119035

จาก
ถึง

5810122119002
5810122119035

จาก
ถึง

5810122119002
5810122119035

จาก
ถึง

5810122119002
5810122119035

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
รหัสนักศึกษา

นก.

16/02/2018 09:00 - 10:30

2032

1500108 009 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

กรรมการคุมสอบ
3(3-0) วิสุทธิ์ พิเภก
ชินะทัตร์ นาคะสิ งห์
3(3-0) ชินะทัตร์ นาคะสิ งห์

19/02/2018 13:00 - 15:00

60303

5042305 001 การผลิตโคเนื้อและกระบือ

3(2-2) วิสุทธิ์ พิเภก

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

2051

5042302 001 การผลิตโคนม

3(2-2) โฆษิต ขวาของ

3561105 002 การเป็ นผูป้ ระกอบการ

3(3-0)

-

รหัสนักศึกษา

จาก
ถึง

5710122124003
5810122124021

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

5810122124002
5810122124021
5510122103035
5810122124021
5810122124002
5810122124021
-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
9
จาก 12
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:24)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 12602
เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 13:00 - 15:00 60203
5004105 001 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
15/02/2018 09:00 - 12:00

60204

16/02/2018 09:00 - 10:30

2035

13:00 - 15:00

60203

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

2036

-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
รหัสนักศึกษา

นก.

กรรมการคุมสอบ
3(2-2) จักรพงษ์ หรั่งเจริ ญ

จาก
ถึง
จาก
ถึง

5004809 001 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางเทคโนโลยีกา 3(2-2) ประกายดาว ยิง่ สง่า
รจัดการการเกษตร
1500108 010 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0) ยุทธศักดิ์ อารักษ์กิจสกุ จาก
ถึง
5002602 001 การตลาดเกษตรและสหกรณ์การเ 3(3-0) พิชย์ชยั ทองนวรัตน์ จาก
ถึง
กษตร
5003104 001 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-2) ประกายดาว ยิง่ สง่า จาก
ถึง
จักรพงษ์ หรั่งเจริ ญ
5002807 001 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี 2(90)
จาก
ถึง
พเทคโนโลยี
5003810 001 การเตรี ยมฝึ กสหกิจศึกษาด้านเทค 1(45)
จาก
ถึง
โนโลยีการจัดการการเกษตร

5710122126005
6010122126014
5710122126005
6010122126014
5710122126031
6010122126014
5710122126031
6010122126014
5710122126031
5810122126027
-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
10
จาก 12
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:24)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 12902
ชีววิทยา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 15:30 - 17:00 ITห้องA 1500109 004 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
15:30 - 17:00 ITห้องC

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

1500109 004 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

3(3-0)

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

150706

4033104 001 ชีววิทยาของเซลล์

3(2-3)

16/02/2018 13:00 - 15:00

151209

4032602 001 วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น

3(2-3)

19/02/2018 09:00 - 11:00

150905

4033103 001 อนุกรมวิธาน

3(2-3)

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

2062

4034905 001 สถิติทางชีววิทยา

3(3-0)

-

4033801 001 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี 2(90)
พชีววิทยา

กรรมการคุมสอบ
มาลินี เลิศไธสง
ผุสดี สิ นสื บผล
สราวุธ ณ พัทลุง
พานิช บัวสาอางค์
วชิราภรณ์ ฟูนนั
วันทนา ลีบ่อน้อย
วฤชา ประจงศักดิ์
วชิราภรณ์ ฟูนนั
โองการ วณิ ชาชีวะ
ณรงค์ฤทธิ์ หล้าพันธ์
วฤชา ประจงศักดิ์
พงศธร กล่อมสกุล

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5710111215011
5810122129027

จาก
ถึง

5810122129028
5910122129026

จาก
ถึง

5810122129001
5810122129033

จาก
ถึง

5810122129001
5810122129033

จาก
ถึง

5810122129001
5810122129033

จาก
ถึง

5810122129001
5810122129033

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

หน้า
11
จาก 12
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:24)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 13402
วิทยาศาสตร์ เครื่องสาอาง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
รหัสนักศึกษา
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
15/02/2018 09:00 - 11:00
871
4134203 001 กฎหมายและจริ ยธรรมทางวิทยาศ 1(1-0) อะเคื้อ กุลประสูติดิลก จาก 5810122134004
ถึง 5810122134028
าสตร์เครื่ องสาอาง
พัทระ แจ้งศิริเจริ ญ
16/02/2018 09:00 - 10:30 2061
1500108 011 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0) อธิยา รัตนพิทยาภรณ์ จาก 5810122134004
ถึง 5810122134028
20/02/2018 09:00 - 11:00
871
4131603 001 หลักการของสปาและการประยุก 3(2-3) ศริ นรัตน์ โคตะพันธ์ จาก 5810122134004
ต์ใช้
อนรรฆนง ลิ้มสุวรรณ ถึง 5810122134028
กุลภัสร โภชนกุล
21/02/2018 13:00 - 15:00
871
4133204 001 การวิจยั พืชสมุนไพรเบื้องต้น
3(2-3) พนิดา แสนประกอบ จาก 5810122134004
ถึง 5810122134028
4132202 001 เทคโนโลยีสาหรับเครื่ องสาอาง 3(2-3)
จาก
ถึง
4133104 001 วิทยาศาสตร์กายภาพของเครื่ องส 3(2-3)
จาก
ถึง
ำาอาง
4133801 001 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี 2(90)
จาก
ถึง
พ
4134101 001 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง 3(2-3)
จาก
ถึง
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 13502
เทคโนโลยีการจัดการสุ ขภาพ แขนงสถานบริการสุ ขภาพ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
รหัสนักศึกษา
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 09:00 - 10:00
871
4074104 001 สุขภาพจิตและจิตวิทยาการบริ กา 3(3-0) ดุษณี ศุภวรรธนะกุล จาก 5810122125003
ถึง 5810122125030
รด้านสุขภาพ
15/02/2018 13:00 - 14:30
865
4073227 001 งานเลขานุการทางการแพทย์
3(2-2) ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ จาก 5810122125003
ถึง 5810122125030
20/02/2018 13:30 - 15:00
865
4071801 001 เวชระเบียน
3(2-2) โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ จาก 5810122125003
วิภาศิริ ชูวงศ์ตระกูล ถึง 5810122125030
21/02/2018 13:00 - 14:30
865
4072512 001 เทคโนโลยีการจัดการระบบบสาร 3(2-2) โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ จาก 5810122125003
ถึง 5810122125030
สนเทศด้านสุขภาพ
1500108 012 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)
จาก
ถึง
-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
12
จาก 12
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (10:24)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 13602
เทคโนโลยีการจัดการสุ ขภาพ แขนงการบริบาลเด็กและผู้สูงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 13:00 - 14:30
865
4072332 001 โรคในเด็กและผูส้ ูงอายุ
15/02/2018 09:00 - 10:30

865

19/02/2018 09:00 - 10:30

865

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

865

-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์

รหัสนักศึกษา
กรรมการคุมสอบ
3(3-0) โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ จาก 5810122125001
ถึง 5810122125026
4072335 001 การส่งเสริ มพัฒนาการและสุขภา 3(2-2) ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ จาก 5810122125001
ถึง 5810122125026
พเด็ก
นก.

4073110 001 การจัดสวัสดิการและการสงเครา 3(3-0) อะเคื้อ กุลประสูติดิลก
ะห์ผสู ้ ูงอายุ
4072324 001 การจัดการโภชนาการสาหรับเด็ก 3(2-2) ธนันญดา บัวเผื่อน
และผูส้ ูงอายุ
1500108 012 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)

จาก
ถึง

5810122125001
5810122125026

จาก
ถึง

5810122125001
5810122125026

จาก
ถึง

-

