กำรปฏิบัติของผู้เข้ำสอบ
1. นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาให้ผู้กากับการสอบตรวจทุกครั้ง หรืออนุโลมให้ใช้ บัตรประจาตัวประชาชน หากไม่มีบัตร
ประจาตัวนักศึกษา/ บัตรประจาตัวประชาชน จะเข้าห้องสอบไม่ได้
2. นักศึกษาต้องแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย ของนักศึกษา พ.ศ. 2558
3. นักศึกษาต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จาเป็นเกี่ยวกับการสอบและไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งของทุกชนิดจากผู้เข้าสอบคนอื่น เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากผู้กากับการสอบ
4. ห้ามนักศึกษานาอาวุธ วัตถุอันตราย ตารา บันทึก เอกสาร เครื่องคานวณ เครื่องมือ สื่อสาร อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่มีสตู รสัญลักษณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตไว้ในข้อสอบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
5. นักศึกษาจะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้กากับการสอบ ในกรณีที่นักศึกษามาสาย เกินกว่า 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าห้องสอบ
6. ระหว่างการสอบ ห้ามนักศึกษาพูดหรือติดต่อซึ่งกันและกันหรือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบคนอื่นคัดลอกข้อสอบของตน หรือกระทาการ
ใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่นหรือแสดงพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริต
7. ห้ามนักศึกษานาข้อสอบและหรือกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใด เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะประกาศอนุญาตไว้
8. นักศึกษาสามารถออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อการสอบผ่านไปแล้ว 40 นาที นับแต่เริ่มสัญญาณให้ทาการสอบ และต้องรอจนกว่าผู้
กากับการสอบเก็บกระดาษคาตอบของนักศึกษาเรียบร้อย
9. เมื่อมีสญ
ั ญาณหมดเวลาสอบ ห้ามนักศึกษาทาข้อสอบต่อไปอีก
10. ในกรณีที่ผู้กากับการสอบสงสัยว่ามีการทุจริต ผู้กากับการสอบมีอานาจตรวจค้นผู้เข้าสอบ

สอบวันที่

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
ตำรำงสอบปลำยภำค ของนักศึกษำภำคปกติ (ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตงั้ ลำปำง)
ประจำภำคกำรศึกษำที่ 2/2561 (ระบบ AEC)
ตอน จำนวน
ห้อง คำนำ
รหัส
อำจำรย์
ชื่อ
ชื่อวิชำ
เรียน น.ศ.
สอบ หน้ำนำม
วิชำ
ผู้สอน

สกุล

อ. 7 พ.ค. 62 1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความ
09.00-10.30 น.
เป็นผู้รอบรู้

LC 37

ดร.สิริมา
เชียงเชาว์ไว

208 นาย อินสอน
นางสาว ชรินดา

จันต๊ะ
วิเศษรัตน์

09.00-10.30 น. 2500116 สังคมอารยชน

LC 50

ผศ.ดร.วรรณา/
อ.วรัญญาภรณ์

305 นางสาว ชนิสรา
นาย สิทธา

ใจชัยภูมิ
พงษ์ศักดิ์

09.00-10.30 น. 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย

LA

3

อ.ชนิสรา
ใจชัยภูมิ

203

นาง ดวงเดือน วรรณกูล
นางสาว เบญจมาภรณ์ เทพวิญญากิจ

10.40-12.10 น. 1011111 ภาษาและวัฒนธรรม

LA

3

อ.วิไลวรรณ/
Mr.Victor

203

นาง พวงผกา
ผศ.ดร. วรรณา

10.40-12.10 น. 1072204 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

LA 13
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อ.ปิยนัยน์
ภู่เจริญ

207 นางสาว เอมอร
นางสาว ประวิชญา

ปวีณบาเพ็ญ
พิเชฐพฤทธิ์
ปันทะสืบ
แข่งขัน

สอบวันที่

รหัส
วิชำ

ชื่อวิชำ

ตอน จำนวน
เรียน น.ศ.

3

อำจำรย์
ผู้สอน

ห้อง คำนำ
สอบ หน้ำนำม

ชื่อ

อ.รัตนา/
อ.ศิริกร

303

ดร. อุบลรัตน์
Miss Zhong

306

นาง ปิยนัยน์
นางสาว รัตนา

สกุล

13.30-15.00 น. 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาตน

LA

13.30-15.00 น. 1071304 การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก

LA 30

อ.อินสอน จันต๊ะ

13.30-15.00 น. 4552111 ศิลปะงานใบตอง และการ
แกะสลักผัก-ผลไม้

LC 40

อ.สุรีย์พร
ธัญญะกิจ

208 นางสาว สุดารัตน์
พงษ์พันธ์
นางสาว วรัญญาภรณ์ ศรีสวรรค์นล

13.30-15.00 น. 4552111 ศิลปะงานใบตอง และการ
แกะสลักผัก-ผลไม้

LD 40

อ.สุรีย์พร
ธัญญะกิจ

305

13.30-15.00 น. 5072604 โภชนาการสาหรับการประกอบ
อาหาร

LC 50

อ.อัศพงษ์
อุประวรรณา

อ. 7 พ.ค. 62 5071303 วิทยาศาสตร์การประกอบ
13.30-15.00 น.
อาหาร

LC 25 อ.จรรยา โท๊ะนาบุตร 203 นางสาว สุรีย์พร
นาย อัศพงษ์

ธัญญะกิจ
อุประวรรณา

15.10-16.40 น. 1072312 ดนตรีและนาฎลีลาสาหรับครู
ปฐมวัย

LA 13

อ.สุดารัตน์
พงษ์พันธ์

207 นาย อรรถ
นางสาว จรรยา

ขันสี
โท๊ะนาบุตร

พ. 8 พ.ค. 62 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด LA 13
09.00-10.30 น.

อ.เสาวธาร/
Mr.Victor

203 นาย วสันต์
นาย สรัฐ

นิลมัย
ฤทธิ์รณศักดิ์

3

2203 นางสาว วิไลวรรณ
นาย ศิริกร

LA

อ.ปิยนัยน์ ภู่เจริญ 207 นางสาว เสาวธาร
นางสาว ทรัพสิริ

09.00-10.30 น. 1073403 นวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย

LA 30

09.00-10.30 น. 5071701 ฟิสิกส์การประกอบอาหาร

LC 25 อ.จรรยา โท๊ะนาบุตร 303 นางสาว ฐิติวรฎา
นางสาว สังวาลย์
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ภู่เจริญ
กลิ่นจุ้ย

นาย ปิยภัทร์
จิรปุณญโชติ
Mr. Victor James Matthews

09.00-10.30 น. 1071306 บุคลิกภาพและสมรรถนะ
สาหรับครูปฐมวัย

อ.ดวงเดือน
วรรณกูล

หริณวรรณ
Xingmel

ปันวัง
โรจนศักดิ์

สมานิตย์
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

208 นางสาว อานง
ใจแน่น
นางสาว เสาวลักษณ์ กันจินะ
ใยสาลี
ชมภูจา

สอบวันที่

รหัส
วิชำ

ชื่อวิชำ

ตอน จำนวน
เรียน น.ศ.

อำจำรย์
ผู้สอน

ห้อง คำนำ
สอบ หน้ำนำม

ชื่อ

สกุล

09.00-10.30 น. 5073312 ขนมไทย 2 (ขนมไทยพื้นบ้าน
และขนมไทยร่วมสมัย)

LA 40

อ.อรรถ/
อ.สังวาลย์

305 นาย อินสอน
นางสาว ชรินดา

จันต๊ะ
วิเศษรัตน์

10.40-12.10 น. 1051106 จิตวิทยาสาหรับครู

LA

3

อ.เอมอร/
อ.พวงผกา

306 นางสาว ชนิสรา
นาย สิทธา

ใจชัยภูมิ
พงษ์ศักดิ์

13.30-15.00 น. 4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจาวัน

LE

14

13.30-15.00 น. 1022601 การจัดการชั้นเรียน

LA 13

พ. 8 พ.ค. 62 1073601 การประเมินพัฒนาการเด็ก
13.30-15.00 น.

LA 30

13.30-15.00 น. 5072313 เทคนิคการอบและผลิตเพสตรี้

LC 25

อ.อรรถ/
อ.สังวาลย์

303

ดร. อุบลรัตน์
Miss Zhong

13.30-15.00 น. 5072313 เทคนิคการอบและผลิตเพสตรี้

LD 25

อ.อรรถ/
อ.สังวาลย์

306

นาง ปิยนัยน์
นางสาว รัตนา

อ.เบญจมาภรณ์/ 2203 นาง ดวงเดือน
อ.ประวิชญา/
นางสาว เบญจมาภรณ์
อ.สิทธา
อ.เอมอร/
203 นาง พวงผกา
อ.พวงผกา
ผศ.ดร. วรรณา
ดร.ศศิธร รณะบุตร 207 นางสาว เอมอร
นางสาว ประวิชญา

วรรณกูล
เทพวิญญากิจ
ปวีณบาเพ็ญ
พิเชฐพฤทธิ์
ปันทะสืบ
แข่งขัน
หริณวรรณ
Xingmel
ภู่เจริญ
กลิ่นจุ้ย

13.30-15.00 น. 5072322 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ LC 25
และเทคโนโลยี

อ.เสาวลักษณ์/
อ.รัตนา

307 นางสาว สุดารัตน์
พงษ์พันธ์
นางสาว วรัญญาภรณ์ ศรีสวรรค์นล

13.30-15.00 น. 5073317 การจัดการงานบริการอาหาร

LC 40

อ.เสาวลักษณ์/
อ.วรัญญาภรณ์

305 นาย ปิยภัทร์
จิรปุณญโชติ
Mr. Victor James Matthews

13.30-15.00 น. 5073317 การจัดการงานบริการอาหาร

LD 40

อ.เสาวลักษณ์/
อ.วรัญญาภรณ์

208 นางสาว วิไลวรรณ
นาย ศิริกร

ปันวัง
โรจนศักดิ์

ศ. 10 พ.ค. 62 1073702 วิชาชีพครูปฐมวัย
09.00-10.30 น.

LA 30

อ.ปิยนัยน์
ภู่เจริญ

203 นางสาว สุรีย์พร
นาย อัศพงษ์

ธัญญะกิจ
อุประวรรณา

หน้า 3/5

สอบวันที่

รหัส
วิชำ

ชื่อวิชำ

อำจำรย์
ผู้สอน

ตอน จำนวน
เรียน น.ศ.

3

ห้อง คำนำ
สอบ หน้ำนำม

ชื่อ

ดร.ศศิธร รณะบุตร 207 นาย อรรถ
นางสาว จรรยา

สกุล

09.00-10.30 น. 1071108 สมองและการเรียนรู้ของเด็ก

LA

ขันสี
โท๊ะนาบุตร

09.00-10.30 น. 5071403 ชีวเคมีอาหาร

LC 25

อ.ฐิติวรฎา
ใยสาลี

303 นาย วสันต์
นาย สรัฐ

นิลมัย
ฤทธิ์รณศักดิ์

09.00-10.30 น. 5072325 อาหารไทยดั้งเดิม

LC 25

อ.อรรถ/
อ.สังวาลย์

306 นางสาว เสาวธาร
นางสาว ทรัพสิริ

สมานิตย์
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ศ. 10 พ.ค. 62 5072325 อาหารไทยดั้งเดิม
09.00-10.30 น.

LD 25

อ.อรรถ/
อ.สังวาลย์

307 นางสาว อานง
ใจแน่น
นางสาว เสาวลักษณ์ กันจินะ

09.00-10.30 น. 5073323 เครื่องดื่มและการบริการลูกค้า

LC 40

อ.ฐิติวรฎา/
อ.สรัฐ

208 นางสาว ฐิติวรฎา
นางสาว สังวาลย์

ใยสาลี
ชมภูจา

09.00-10.30 น. 5073323 เครื่องดื่มและการบริการลูกค้า

LD 40

อ.ฐิติวรฎา/
อ.สรัฐ

305 นาย อินสอน
นางสาว ชรินดา

จันต๊ะ
วิเศษรัตน์

10.40-12.10 น. 1073103 การเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย

LA 13

อ.วิไลวรรณ/
อ.อินสอน

203 นางสาว ชนิสรา
นาย สิทธา

ใจชัยภูมิ
พงษ์ศักดิ์

13.30-15.00 น. 1071305 ศิลปะสร้างสรรค์สาหรับครู
ปฐมวัย

LA

3

อ.สุดารัตน์/
ผศ.ดร.วรรณา

2203 นาง ดวงเดือน วรรณกูล
นางสาว เบญจมาภรณ์ เทพวิญญากิจ

13.30-15.00 น. 1073404 สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา LA 13
ปฐมวัย

ดร.อุบลรัตน์/
อ.ปิยภัทร์

303

13.30-15.00 น. 1074303 พฤติกรรมเด็กและการพัฒนา

LA 30

13.30-15.00 น. 5072311 ความรู้เกี่ยวกับอาหารและ
การเตรียม

LC 25

นาง พวงผกา
ผศ.ดร. วรรณา

อ.ชนิสรา ใจชัยภูมิ 306 นางสาว เอมอร
นางสาว ประวิชญา
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อ.เสาวลักษณ์
กันจินะ

307

ดร. อุบลรัตน์
Miss Zhong

ปวีณบาเพ็ญ
พิเชฐพฤทธิ์
ปันทะสืบ
แข่งขัน
หริณวรรณ
Xingmel

เรียน น.ศ.

อำจำรย์
ผู้สอน

13.30-15.00 น. 5072419 เทคโนโลยีข้าว

LC 25

อ.อานง ใจแน่น

207

13.30-15.00 น. 5072419 เทคโนโลยีข้าว

LD 25

อ.อานง ใจแน่น

203 นางสาว สุดารัตน์
พงษ์พันธ์
นางสาว วรัญญาภรณ์ ศรีสวรรค์นล

ศ. 10 พ.ค. 62 5073330 การจัดตกแต่งอาหารเพื่อการ
13.30-15.00 น.
โฆษณา

LC 40

อ.อัศพงษ์
อุประวรรณา

208 นาย ปิยภัทร์
จิรปุณญโชติ
Mr. Victor James Matthews

13.30-15.00 น. 5073330 การจัดตกแต่งอาหารเพื่อการ
โฆษณา

LD 40

อ.อัศพงษ์
อุประวรรณา

305 นางสาว วิไลวรรณ
นาย ศิริกร

ปันวัง
โรจนศักดิ์

จ. 13 พ.ค. 62 1074309 การบริบาลศึกษา
09.00-10.30 น.

LA 30

อ.สุดารัตน์
พงษ์พันธ์

203 นางสาว สุรีย์พร
นาย อัศพงษ์

ธัญญะกิจ
อุประวรรณา

สอบวันที่

รหัส
วิชำ

ชื่อวิชำ

ตอน จำนวน
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ห้อง คำนำ
สอบ หน้ำนำม

ชื่อ

นาง ปิยนัยน์
นางสาว รัตนา

สกุล

ภู่เจริญ
กลิ่นจุ้ย

