
RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 1 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:01)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: เกษตรศาสตร
:ปริญญาตรี 4 ป :57 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

10302 วิทยาศาสตร

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)4000117 00513:30 -15:00 ITหองC16/02/2559 ปญญา บุญญาภิวัฒน
รุจิภา สินสมบูรณทอง
รุจิราภา งามสระคู

5710122129034ถึง
5710122103001จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 00309:00 -10:30 ITหองA18/02/2559 วีระศักดิ์ พุมเพ็ชร
เกรียงไกร โพธ์ิมณี
เดชา  ชาติวรรณ

5710122125012ถึง
5710122103001จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 00309:00 -10:30 ITหองB จนัญญา งามเนตร
สราวุฒิ เขียวพฤกษ 5710122323011ถึง

5710122125013จาก

การปรับปรงุพันธุพืช 3(2-2)5004106 00113:00 -15:00 60203 วิสุทธนา สมุทรศรี
วิภาภรณ แสวงมี 5710122103035ถึง

5510122103020จาก

ฟสิกสพ้ืนฐาน 3(2-3)4011309 00113:00 -16:00 15100719/02/2559 วุฒิชัย แพงาม
วชิราภรณ  ฟูนัน 5710122103035ถึง

5710122103001จาก

การผลิตเห็ด 3(2-2)5033206 00109:00 -11:00 205523/02/2559 วิภาภรณ แสวงมี
นราศักดิ์ บุญมี 5710122105048ถึง

5510122103020จาก

งานชางเกษตร 3(2-2)5121101 00113:00 -15:00 60204 นราศักดิ์ บุญมี
โฆษิต  ขวาของ 5710122103035ถึง

5410122126021จาก

จุลชีววิทยา 3(2-3)4032601 00109:00 -11:00 15090725/02/2559 ราเมศ จุยจุลเจิม
ขวัญชัย คูเจรญิไพศาล 5710122103035ถึง

5510122103020จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 2 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:01)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: คณิตศาสตร
:ปริญญาตรี 4 ป :57 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

10402 วิทยาศาสตร

พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0)4093301 00113:00 -15:00 13316/02/2559 เปมิกา ขําวีระ
ปณฑิรา ตั้งศุภธวัช 5710122104029ถึง

5510122104001จาก

ทฤษฎีเซต 3(3-0)4093201 00109:00 -11:00 13417/02/2559 นพวรรณ เชาวดํารงส
ปณฑิรา ตั้งศุภธวัช 5710122104029ถึง

5710122104001จาก

มนุษยกับส่ิงแวดลอม 3(3-0)4000110 00113:30 -15:00 ITหองB ทรงพล สุขกิจบํารงุ
วันทนา  ลีบอนอย 5710122104029ถึง

5310124309062จาก

สมการเชิงอนุพันธ 3(3-0)4093404 00109:00 -11:00 13423/02/2559 วฤชา ประจงศักดิ์
เพียงพบ มนตนวล
ปรางค

5710122104029ถึง
5710122104001จาก

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0)1500105 00313:30 -15:00 ITหองC สหชัย วิวัฒนปฐพี
ณัฐศรัณย ชุมวรฐายี
นิพนธ สุวรรณกูฎ

5710111248018ถึง
5210123432077จาก

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0)1500105 00313:30 -15:00 ITหองF ภูมิพัฒน ตระกูลทัศนเจ
5710111248039ถึง
5710111248019จาก

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0)1500105 00313:30 -15:00 ITหองG ปรียา สมพืช
5810123308026ถึง
5710111248040จาก

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(3-0)1500109 00113:30 -15:00 ITหองA24/02/2559 มงคล นาฏกระสูตร
สุรศักดิ์ แจมเจริญ
ณกมล ปุญชเขตตทิกุล

5710123312023ถึง
5510123311031จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 3 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:01)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: คหกรรมศาสตร
:ปริญญาตรี 4 ป :57 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

10502 วิทยาศาสตร

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)4000117 00613:30 -15:00 ITหองC16/02/2559 ปญญา บุญญาภิวัฒน
รุจิภา สินสมบูรณทอง
รุจิราภา งามสระคู

5710123302008ถึง
5510122115056จาก

อาหารวาง 2(1-2)4513201 00109:00 -10:30 15070717/02/2559 อังคณา จารุพินทุโสภณ
วิภาภรณ แสวงมี 5710122105049ถึง

5710122105001จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 00409:00 -10:30 ITหองC18/02/2559 วีระศักดิ์ บรรณาธรรม
ทิวัตถ มณีโชติ
ธนกฤต มีสมจิตร

5811210326106ถึง
5611217418021จาก

โภชนาการ 2(2-0)4511101 00113:00 -14:30 150707 อังคณา จารุพินทุโสภณ
นราศักดิ์ บุญมี 5710122105049ถึง

5710122105001จาก

ดอกไมสดและงานใบตอง 2(1-2)4551101 00109:00 -10:30 15070719/02/2559 ศรุดา นิติวรการ
ชุติมา สังคะหะ 5710122105049ถึง

5710122105001จาก

หลักการตัดเย็บเบื้องตน 2(1-2)4521301 00109:00 -10:30 15090724/02/2559 ศุทธวดี เววา
โสรฌา เครือเมฆ 5710122105049ถึง

5710122105001จาก

พัฒนาการครอบครัว 2(2-0)4541101 00109:00 -10:30 15070725/02/2559 ศรุดา นิติวรการ
อนัญญา  บัวเผื่อน 5710122105049ถึง

5410122105058จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 4 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:01)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: คหกรรมศาสตร
:ปริญญาตรี 4 ป :57 2:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

10502 วิทยาศาสตร

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)4000117 00213:30 -15:00 ITหองA16/02/2559 อวยชัย วงศรัตน
พิมล จันทรขํา
อนันตกุล อินทรผดุง

5710122126031ถึง
5410122105004จาก

อาหารวาง 2(1-2)4513201 00209:00 -10:30 15070717/02/2559 อังคณา จารุพินทุโสภณ
วิภาภรณ แสวงมี 5710122105098ถึง

5710122105050จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 00509:00 -10:30 ITหองC18/02/2559 วีระศักดิ์ บรรณาธรรม
ทิวัตถ มณีโชติ
ธนกฤต มีสมจิตร

5710122108011ถึง
5610125437085จาก

โภชนาการ 2(2-0)4511101 00213:00 -14:30 150707 อังคณา จารุพินทุโสภณ
นราศักดิ์ บุญมี 5710122105098ถึง

5710122105050จาก

ดอกไมสดและงานใบตอง 2(1-2)4551101 00209:00 -10:30 15070719/02/2559 ศรุดา นิติวรการ
ชุติมา สังคะหะ 5710122105098ถึง

5710122105050จาก

หลักการตัดเย็บเบื้องตน 2(1-2)4521301 00209:00 -10:30 15090724/02/2559 ศุทธวดี เววา
โสรฌา เครือเมฆ 5710122105098ถึง

5710122105050จาก

พัฒนาการครอบครัว 2(2-0)4541101 00209:00 -10:30 15070725/02/2559 ศรุดา นิติวรการ
อนัญญา  บัวเผื่อน 5710122105098ถึง

5710122105050จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 5 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:01)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: เคมี
:ปริญญาตรี 4 ป :57 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

10802 วิทยาศาสตร

ปฏิบตัิการเคมีอนินทรีย 1(0-3)4022203 00112:30 -14:30 15100516/02/2559 ละอองทิพย  มัทธุรศ
5710122108011ถึง
5710122108002จาก

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)4000117 01515:30 -17:00 ITหองB ศุภกิจ สดสี
พัฑรา สืบศิริ 5710122108011ถึง

5710116520003จาก

ปฏิบตัิการเคมีอนิทรีย 2 1(0-3)4023302 00109:00 -11:00 203217/02/2559 พรชนก ชโลปกรณ
5710122108011ถึง
5510122108003จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 00509:00 -10:30 ITหองC18/02/2559 วีระศักดิ์ บรรณาธรรม
ทิวัตถ มณีโชติ
ธนกฤต มีสมจิตร

5710122108011ถึง
5610125437085จาก

เคมีอินทรีย 2 3(3-0)4023301 00113:00 -15:00 2052 ธงชัย ขํามี
5710122108011ถึง
5710122108002จาก

ชีวเคมี 3(3-0)4022506 00109:00 -11:00 203119/02/2559 อาทิตย สารสมบูรณ
พรชนก ชโลปกรณ 5710122108011ถึง

5710122108002จาก

เคมีอนนิทรีย 2 3(3-0)4023202 00113:00 -15:00 2061 ละอองทิพย  มัทธุรศ
5710122108011ถึง
5710122108002จาก

ปฏิบตัิการชีวเคมี 1(0-3)4022502 00109:00 -11:00 203124/02/2559 สาวิตรี รุจิธนพานิช
พรชนก ชโลปกรณ 5710122108011ถึง

5710122108002จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 6 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:01)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: เทคโนโลยีสารสนเทศ
:ปริญญาตรี 4 ป :57 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

11302 วิทยาศาสตร

การวิเคราะหและการออกแบบเชิ
งวัตถุ

3(2-2)4122506 00113:00 -14:00 203616/02/2559 รณกร รัตนธรรมา
เจษฎา ประทุมสิทธ์ิ 5710122113049ถึง

5710122113001จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 00709:00 -10:30 ITหองD18/02/2559 จิตราภา กุณฑลบุตร
สุมนา โสตถิผลอนันต 5710122113022ถึง

5710122113001จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 00709:00 -10:30 ITหองH ณรงคฤทธ์ิ ประสานตรี
5711214433038ถึง
5710122113024จาก

การเขียนโปรแกรมจาวา 3(2-2)4121306 00113:00 -16:00 151007 เติมยศ เสนีวงศ ณ
อยุธยสิทธิพงศ  พรอุด
มทรัพย

5710122113049ถึง
5710122113001จาก

สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเท
ศ

3(2-2)4122211 00109:00 -12:00 206119/02/2559 นวิน  ครุธวีร
บรรพต  ตีเมืองสอง 5710122113049ถึง

5710122113001จาก

วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2)4123502 00113:00 -14:00 2037 พวงผกา ภูยาดาว
สิทธิพงศ  พรอุด
มทรัพย

5710122113049ถึง
5710122113001จาก

สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)2500114 00109:00 -10:30 ITหองA24/02/2559 ภาวินีย มีผดุง
สุธี แกวเขียว
โกเมศ จงเจรญิ

5710123433117ถึง
5710122113001จาก

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(3-0)1500109 00213:30 -15:00 ITหองA มงคล นาฏกระสูตร
สุรศักดิ์ แจมเจริญ
ณกมล ปุญชเขตตทิกุล

5710122113049ถึง
5710122113001จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 7 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:01)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: เทคโนโลยีสารสนเทศ
:ปริญญาตรี 4 ป :57 2:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

11302 วิทยาศาสตร

การวิเคราะหและการออกแบบเชิ
งวัตถุ

3(2-2)4122506 00213:00 -14:00 203616/02/2559 รณกร รัตนธรรมา
เจษฎา ประทุมสิทธ์ิ 5710122113096ถึง

5710122113050จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 00609:00 -10:30 ITหองD18/02/2559 จิตราภา กุณฑลบุตร
สุมนา โสตถิผลอนันต 5710125437056ถึง

5610125401023จาก

การเขียนโปรแกรมจาวา 3(2-2)4121306 00213:00 -16:00 151007 เติมยศ เสนีวงศ ณ
อยุธยสิทธิพงศ  พรอุด
มทรัพย

5710122113096ถึง
5710122113050จาก

สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเท
ศ

3(2-2)4122211 00209:00 -12:00 206219/02/2559 พวงผกา ภูยาดาว
ธนพร  จงประเสริฐ 5710122113096ถึง

5710122113050จาก

วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2)4123502 00213:00 -14:00 2037 พวงผกา ภูยาดาว
สิทธิพงศ  พรอุด
มทรัพย

5710122113096ถึง
5710122113050จาก

สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)2500114 00209:00 -10:30 ITหองA24/02/2559 ภาวินีย มีผดุง
สุธี แกวเขียว
โกเมศ จงเจรญิ

5710122113096ถึง
5510122103033จาก

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(3-0)1500109 00313:30 -15:00 ITหองA มงคล นาฏกระสูตร
สุรศักดิ์ แจมเจริญ
ณกมล ปุญชเขตตทิกุล

5710122113096ถึง
5510122527035จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 8 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:01)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: วิทยาการคอมพิวเตอร
:ปริญญาตรี 4 ป :57 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

11502 วิทยาศาสตร

การออกแบบและการจัดการฐาน
ขอมูล

3(2-2)4122205 00309:00 -12:00 15090417/02/2559 สมคิด สุทธิธารธวัช
พวงผกา ภูยาดาว 5710122115046ถึง

5710122115002จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 00909:00 -10:30 ITหองF18/02/2559 พิณทิพย  ขาวปล้ืม
5710122115011ถึง
5510122103009จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 00909:00 -10:30 ITหองG อุบล  เล้ียววาริณ
5710122115046ถึง
5710122115013จาก

สถิติสําหรับนักคอมพิวเตอร 3(2-2)4123643 00113:00 -15:00 2055 มณฑปกาญจณ โพธ์ิ
วาสนา เสนาะ 5710122115046ถึง

5710122115002จาก

ระบบการส่ือสารขอมูลและเครือ
ขายคอมพิวเตอร

3(2-2)4123708 00109:00 -11:00 15090719/02/2559 สหชาติ สรรพคุณ
พิชยชัย ทองนวรัตน 5710122115046ถึง

5710122115002จาก

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2)4122309 00113:00 -15:00 2036 พรสิน สุภวาลย
นัฐพงศ สงเนียม 5710122115046ถึง

5710122115002จาก

สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)2500114 00409:00 -10:30 ITหองB24/02/2559 นภพร เช้ือขํา
ธีรเดช  แพรคุณธรรม 5710122115011ถึง

5410123325015จาก

สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)2500114 00409:00 -10:30 ITหองC อรุณ ไชยนิตย
ภาณุพงศ สามารถ
รินทรลภัส  ชินวุฒิกุลก

5710123314110ถึง
5710122115013จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 9 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:01)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: วิทยาการคอมพิวเตอร
:ปริญญาตรี 4 ป :57 2:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

11502 วิทยาศาสตร

การออกแบบและการจัดการฐาน
ขอมูล

3(2-2)4122205 00409:00 -11:00 150908-917/02/2559 สุนี โชติดิลก
นัฐพงศ สงเนียม 5710122115091ถึง

5610122113102จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 01009:00 -10:30 576418/02/2559 ณวัฒน หลาวทอง
5710122126006ถึง
5710122115068จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 01009:00 -10:30 5765 เพ็ญรุง แปงใส
5710122126031ถึง
5710122126008จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 01009:00 -10:30 ITหองG อุบล  เล้ียววาริณ
5710122115067ถึง
5610122103023จาก

สถิติสําหรับนักคอมพิวเตอร 3(2-2)4123643 00213:00 -15:00 2055 มณฑปกาญจณ โพธ์ิ
วาสนา เสนาะ 5710122115091ถึง

5710122115047จาก

ระบบการส่ือสารขอมูลและเครือ
ขายคอมพิวเตอร

3(2-2)4123708 00209:00 -11:00 15090719/02/2559 สหชาติ สรรพคุณ
พิชยชัย ทองนวรัตน 5710122115091ถึง

5710122115047จาก

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2)4122309 00213:00 -15:00 2036 พรสิน สุภวาลย
นัฐพงศ สงเนียม 5710122115091ถึง

5710122115047จาก

สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)2500114 00309:00 -10:30 ITหองB24/02/2559 นภพร เช้ือขํา
ธีรเดช  แพรคุณธรรม 5810122115080ถึง

5710111224002จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 10 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:01)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
:ปริญญาตรี 4 ป :57 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

11802 วิทยาศาสตร

สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอ
าหาร

2(1-3)5074303 00213:00 -15:00 6030316/02/2559 ปรีชา จั่นกลา
ศศิพร รัตนสุวรรณ 5710122118027ถึง

5710122118002จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 00409:00 -10:30 ITหองC18/02/2559 วีระศักดิ์ บรรณาธรรม
ทิวัตถ มณีโชติ
ธนกฤต มีสมจิตร

5811210326106ถึง
5611217418021จาก

ชีวเคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษต
ร

3(2-3)4022518 00113:00 -15:00 2033 วุฒิชัย แพงาม
พรชนก ชโลปกรณ 5710122118027ถึง

5710122118002จาก

การวัดคาคุณภาพอาหารและการ
ประเมนิ

3(2-3)5073306 00113:00 -16:00 206223/02/2559 สุชาดา ไมสนธิ
รุจิรัศม มุตธิกุล 5710122118027ถึง

5710122118002จาก

สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)2500114 00509:00 -10:30 ITหองC24/02/2559 อรุณ ไชยนิตย
ภาณุพงศ สามารถ
รินทรลภัส  ชินวุฒิกุลก

5710125401055ถึง
5710122118002จาก

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(3-0)1500109 00413:30 -15:00 ITหองB พลิสา สุนทรเศวต
ขจิตพรรณ อมรปาน
อัครเดช ไชยบัตร

5710122134017ถึง
5611216316039จาก

เคมีเชิงฟสิกสสําหรับอุตสาหกรร
มเกษตร

3(2-3)4022416 00109:00 -11:00 203125/02/2559 รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง
วุฒิชัย แพงาม 5710122118027ถึง

5710122118002จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 11 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:01)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
:ปริญญาตรี 4 ป :57 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

11902 วิทยาศาสตร

การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)4000116 02511:00 -12:30 ITหองA16/02/2559 ปรีชา จั่นกลา
วาสนา เสนาะ
วชิราภรณ  ฟูนัน

5810116520062ถึง
5710122119001จาก

การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)4000116 02511:00 -12:30 ITหองB นัฐพงศ สงเนียม
ศุภกาญจน วิชานาติ 5810116520074ถึง

5810116520063จาก

เคมีส่ิงแวดลอม 3(2-2)4062208 00113:30 -15:30 60304 ลดา มัทธุรศ
กังสดาล  สมวงษอินทร 5710122119030ถึง

5710122119001จาก

สถิติและการวิจัยส่ิงแวดลอมเบื้อง
ตน

3(2-2)4064903 00109:00 -11:00 6020417/02/2559 ลัดดา สรรพคุณ
ธัชชา รัมมะศักดิ์ 5710122119030ถึง

5710122119001จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 02011:00 -12:30 ITหองD18/02/2559 พัชรี ฉลาดธัญกิจ
ภาคี วงษพานิชย 5710122119008ถึง

5710122119001จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 02011:00 -12:30 ITหองE พิชาติ แกวพวง
5810122115080ถึง
5710122119009จาก

เคมีวิเคราะหสารมลพิษ 3(2-2)4063205 00113:30 -15:30 150705 สุนันทา ศรีมวง
ลดา มัทธุรศ 5710122119030ถึง

5610122119002จาก

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล
ะส่ิงแวดลอม

3(2-2)4063502 00113:00 -15:00 207223/02/2559 หัทญา เนตยารักษ
ศศิพร รัตนสุวรรณ 5710122119030ถึง

5710122119001จาก

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0)1500108 00913:30 -15:00 6020325/02/2559 ทรงพล สุขกิจบํารงุ
ขวัญชัย คูเจรญิไพศาล 5710122119030ถึง

5710122119001จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 12 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:01)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: สัตวศาสตร
:ปริญญาตรี 4 ป :57 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

12402 วิทยาศาสตร

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 01911:00 -12:30 ITหองD18/02/2559 พัชรี ฉลาดธัญกิจ
ภาคี วงษพานิชย 5810123314077ถึง

5710122124001จาก

การผลิตสัตวปก 3(2-2)5041102 00109:00 -10:30 6020423/02/2559 วิสุทธ์ิ พิเภก
โฆษิต  ขวาของ 5710122124014ถึง

5110116519017จาก

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 3(2-2)5051201 00113:00 -14:30 60304 ศุทธวดี เววา
กังสดาล  สมวงษอินทร 5710122124014ถึง

5510122124008จาก

สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)2500114 00709:00 -10:30 ITหองE24/02/2559 ภัสชา นอยสอาด
5710125410029ถึง
5410125427103จาก

สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)2500114 00709:00 -10:30 ITหองG ปฐมชนก ศิริพัชระ
5710125410056ถึง
5710125410030จาก

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(3-0)1500109 00513:30 -15:00 ITหองC สราวุธ ณ พัทลุง
อินทิรา จารุจนิดา
อําพล บุดดาสาร

5710123312031ถึง
5610123311009จาก

ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(2-2)4022501 00109:00 -11:00 203225/02/2559 อธิยา รัตนพิทยากร
กังสดาล  สมวงษอินทร 5710122124014ถึง

5710122124001จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 13 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:01)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
:ปริญญาตรี 4 ป :57 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

12502 วิทยาศาสตร

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)4000117 01013:30 -15:00 ITหองD16/02/2559 กัมพล ทองเรือง
สมบูรณ สารสิทธ์ิ 5710122125036ถึง

5710122125001จาก

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)4000117 01013:30 -15:00 ITหองF ชนิภา  นิวาสานนท
5710123308025ถึง
5710122125038จาก

สถิติสาธารณสุข 3(3-0)4113310 00109:00 -12:00 13517/02/2559 พรสิน สุภวาลย
มณฑปกาญจณ โพธ์ิ 5710122125039ถึง

5610122125007จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 00309:00 -10:30 ITหองA18/02/2559 วีระศักดิ์ พุมเพ็ชร
เกรียงไกร โพธ์ิมณี
เดชา  ชาติวรรณ

5710122125012ถึง
5710122103001จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 00309:00 -10:30 ITหองB จนัญญา งามเนตร
สราวุฒิ เขียวพฤกษ 5710122323011ถึง

5710122125013จาก

จริยธรรมและกฎหมายเก่ียวกับส
ถานบริการสุขภาพ

3(3-0)4073802 00113:00 -14:00 60303 ดุษณี ศุภวรรธนะกุล
พัทระ แจงศิริเจริญ 5710122125039ถึง

5710122125001จาก

การสรางเสริมสุขภาพและการปอ
งกันโรค

3(3-0)4072410 00113:00 -14:00 207323/02/2559 วารุณี เกิดแสง
อนัญญา  บัวเผื่อน 5710122125039ถึง

5710122125001จาก

การปฐมพยาบาล
การดูแลผูปวยที่บานและระบบกา
รแพทยฉุกเฉิน

3(2-2)4072334 00109:00 -10:00 6030325/02/2559 ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์
อะเคื้อ กุลประสูติดิลก 5710122125039ถึง

5710122125001จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 14 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:01)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
:ปริญญาตรี 4 ป :57 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

12602 วิทยาศาสตร

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)4000117 00213:30 -15:00 ITหองA16/02/2559 อวยชัย วงศรตัน
พิมล จันทรขํา
อนันตกุล อินทรผดุง

5710122126031ถึง
5410122105004จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 01009:00 -10:30 576418/02/2559 ณวัฒน หลาวทอง
5710122126006ถึง
5710122115068จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 01009:00 -10:30 5765 เพ็ญรุง แปงใส
5710122126031ถึง
5710122126008จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 01009:00 -10:30 ITหองG อุบล  เล้ียววาริณ
5710122115067ถึง
5610122103023จาก

เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระรา
ชดําริที่เก่ียวกับการเกษตร

3(2-2)5002205 00113:00 -15:00 60205 ประกายดาว ยิ่งสงา
สุทธินาถ สุขสวัสดิ์ชน 5710122126031ถึง

5710122126003จาก

เทคโนโลยีการสรางมูลคาเพ่ิมผล
ผลิตทางการเกษตร

3(2-2)5001203 00109:00 -11:00 6020419/02/2559 รณกร รัตนธรรมา
ประกายดาว ยิ่งสงา 5710122126031ถึง

5710122126003จาก

เทคโนโลยีการปองกันกําจัดศตัรู
พืช

3(2-2)5082102 00113:00 -15:00 60205 จักรพงษ หรัง่เจริญ
กังสดาล  สมวงษอินทร 5710122126031ถึง

5510122126013จาก

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(3-0)1500109 00513:30 -15:00 ITหองC24/02/2559 สราวุธ ณ พัทลุง
อินทิรา จารุจนิดา
อําพล บุดดาสาร

5710123312031ถึง
5610123311009จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 15 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:01)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: ชีววิทยา
:ปริญญาตรี 4 ป :57 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

12902 วิทยาศาสตร

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)4000117 00513:30 -15:00 ITหองC16/02/2559 ปญญา บุญญาภิวัฒน
รุจิภา สินสมบูรณทอง
รุจิราภา งามสระคู

5710122129034ถึง
5710122103001จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 02011:00 -12:30 ITหองD18/02/2559 พัชรี ฉลาดธัญกิจ
ภาคี วงษพานิชย 5710122119008ถึง

5710122119001จาก

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 02011:00 -12:30 ITหองE พิชาติ แกวพวง
5810122115080ถึง
5710122119009จาก

ชีวเคมี 3(3-0)4022506 00209:00 -11:00 203119/02/2559 อาทิตย สารสมบูรณ
พรชนก ชโลปกรณ 5710122129034ถึง

5710122129002จาก

นิเวศวิทยา 3(2-3)4033101 00113:30 -15:30 150708-9 สุนันทา ศรีมวง
ราเมศ จุยจุลเจิม 5710122129034ถึง

5710122129002จาก

สัตววิทยา 3(2-3)4031301 00209:00 -11:00 206223/02/2559 สังวาล แสงไทรย
ราเมศ จุยจุลเจิม 5710122129034ถึง

5710122129002จาก

ปฏิบตัิการชีวเคมี 1(0-3)4022502 00209:00 -11:00 203124/02/2559 สาวิตรี รุจิธนพานิช
พรชนก ชโลปกรณ 5710122129034ถึง

5710122129002จาก

พันธุศาสตร 3(2-3)4032401 00109:00 -11:00 206125/02/2559 วฤชา ประจงศักดิ์
ชุติมา สังคะหะ 5710122129034ถึง

5710122129002จาก

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0)1500108 011-
-ถึง
-จาก



RFGA0

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
หนา 16 จาก 16
วันที่พมิพ 01/02/2559 (15:01)
ผูพิมพ 5000182

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 2

หมูรุน
โปรแกรมวิชา
ระดับการศึกษา

ศูนย :ศูนยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ
: วทิยาศาสตรเครื่องสําอาง
:ปริญญาตรี 4 ป :57 1:

วันท่ี รหัสวิชา Section ชื่อวิชาเวลาสอบ รหัสหองสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา

13402 วิทยาศาสตร

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)1500112 01109:00 -10:30 ITหองB18/02/2559 จนัญญา งามเนตร
สราวุฒิ เขียวพฤกษ 5810123314039ถึง

5710122134002จาก

จุลชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรเค
รื่องสําอาง

3(2-3)4132102 00113:00 -15:00 150906 นพวรรณ เชาวดํารงส
จักรพงษ หรัง่เจริญ 5710122134017ถึง

5710122126004จาก

วิทยาศาสตรเครื่องสําอางเบื้องตน 3(2-3)4132201 00109:00 -11:00 15090323/02/2559 วารุณี เกิดแสง
อธิยา รัตนพิทยากร 5710122134017ถึง

5610122134003จาก

การควบคุมคุณภาพและคุมครอง
ผูบริโภค

3(3-0)4133203 00113:00 -15:00 151204 อธิยา รัตนพิทยากร
พนิดา  แสนประกอบ 5710122134017ถึง

5710122134002จาก

สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)2500114 00609:00 -10:30 ITหองC24/02/2559 อรุณ ไชยนิตย
ภาณุพงศ สามารถ
รินทรลภัส  ชินวุฒิกุลก

5710125401060ถึง
5710122134002จาก

สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)2500114 00609:00 -10:30 ITหองD บุญวงศ วงศวิรัตน
นันทัชพร ปานะรัตน 5710125401112ถึง

5710125401062จาก

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(3-0)1500109 00413:30 -15:00 ITหองB พลิสา สุนทรเศวต
ขจิตพรรณ อมรปาน
อัครเดช ไชยบัตร

5710122134017ถึง
5611216316039จาก


