
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (10:52) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เกษตรศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

10302 วทิยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษต 

รศาสตร์ 

5(450) 5004801 001 13:30 - 15:00 60203 05/03/2019 ธนภูมิ ศิริงาม 

นราศกัด์ิ บุญมี 

เกศศิรินทร์ แสงมณี 

5810122103042 ถึง 
5810122103002 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: คณิตศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

10402 วทิยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิต 

ศาสตร์ 

5(350) 4094802 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: คหกรรมศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

10502 วทิยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหา 

รและโภชนาการ 

5(450) 4514801 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: คหกรรมศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 2 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

10502 วทิยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหา 

รและโภชนาการ 

5(450) 4514801 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เคม ี

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

10802 วทิยาศาสตร์ 

เคมีพอลิเมอร์เบ้ืองตน้ 3(3-0) 4023710 001 09:00 - 11:00 2051 04/03/2019 รัศมี แสงศิริมงคลย่ิง 
5810122108016 ถึง 
5810122108002 จาก 

โครงการวจิยัทางเคมี 2(0-4) 4024904 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (10:52) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีสารสนเทศ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

11302 วทิยาศาสตร์ 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-4) 4124909 001 - 
- ถึง 
- จาก 

สมัมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-4) 4124914 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีสารสนเทศ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 2 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

11302 วทิยาศาสตร์ 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-4) 4124909 002 - 
- ถึง 
- จาก 

สมัมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-4) 4124914 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

11502 วทิยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยา 

การคอมพิวเตอร์ 

5(450) 4124806 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 2 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

11502 วทิยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยา 

การคอมพิวเตอร์ 

5(450) 4124806 002 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (10:52) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

11802 วทิยาศาสตร์ 

การออกแบบการทดลองสาํหรับง 

านวิจยัดา้นอุตสาหกรรมเกษตร 

2(1-3) 5072308 001 09:00 - 12:00 60303 01/03/2019 สุชาดา ไมส้นธ์ิ 

ขนิษฐา อุม้อารีย ์ 5810122118023 ถึง 
5810122118002 จาก 

ปัญหาพิเศษวทิยาศาสตร์และเทค 

โนโลยีการอาหาร 

3(0-9) 5074902 001 09:00 - 12:00 60304 04/03/2019 สุชาดา ไมส้นธ์ิ 

ขนิษฐา อุม้อารีย ์

ศศิพร รัตนสุวรรณ์ 

วิสุทธนา สมุทรศรี 

5810122118023 ถึง 
5410122118021 จาก 

การบริหารจดัการอุตสาหกรรมอา 

หาร 

3(3-0) 5074409 001 13:30 - 16:30 150903 05/03/2019 ศศิพร รัตนสุวรรณ์ 
5810122118023 ถึง 
5810122118003 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

11902 วทิยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยา 

ศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

5(450) 4063802 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: สัตวศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

12402 วทิยาศาสตร์ 

ปัญหาพิเศษ 3(3-0) 5004902 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสตัว 

ศาสตร์ 

5(450) 5054803 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (10:52) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

12602 วทิยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโ  

นโลยี 

5(450) 5002808 001 - 
- ถึง 
- จาก 

สหกิจศึกษาดา้นเทคโนโลยีการจ ั

ดการการเกษตร 

6(540) 5004810 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: ชีววิทยา 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

12902 วทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองตน้ 3(2-3) 4033601 001 13:30 - 15:30 2037 27/02/2019 อริสรา เอี่ยมสืบทบั 

วนัทนา  ลีบ่อนอ้ย 5810122129033 ถึง 
5810122129001 จาก 

สรีรวิทยาทัว่ไป 3(2-3) 4032101 001 09:00 - 11:00 2033 28/02/2019 ขวญัชยั คูเจริญไพศาล 

อญัชลี นิลสุวรรณ 5810122129033 ถึง 
5810122129001 จาก 

สมัมนาทางชีววทิยา 2(2-0) 4034902 001 13:30 - 15:30 150903 01/03/2019 อริสรา เอี่ยมสืบทบั 

อญัชลี นิลสุวรรณ 5810122129033 ถึง 
5810122129001 จาก 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-3) 4034109 001 09:00 - 11:00 2062 05/03/2019 โองการ วณิชาชีวะ 
5810122129033 ถึง 
5810122129001 จาก 

โครงการวจิยัทางชีววิทยา 3(2-3) 4034901 001 13:30 - 15:30 2061 07/03/2019 ขวญัชยั คูเจริญไพศาล 
5810122129033 ถึง 
5810122129001 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: วทิยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

13402 วทิยาศาสตร์ 

การวิจยัทางวิทยาศาสตร์เคร่ืองสาํ 

อาง 

3(2-3) 4134201 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 5 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (10:52) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ แขนงสถานบริการสุขภาพ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

13502 วทิยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโ  

นโลยีการจดัการสุขภาพแขนงสถ 

านบริการสุขภาพ 

5(450) 4074816 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ แขนงการบริบาลเดก็และผู้สูงอายุ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :58 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

13602 วทิยาศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโ  

นโลยีการจดัการสุขภาพ 

5(450) 4074817 001 - 
- ถึง 
- จาก 


