ตารางสอบปลายภาค
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563
สานักวิชาการและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

1/5 Date13/2/2020

IT1

จานวน
(คน)
5

LL03302 กฎหมายภาษีอากร
S.01 อ.พรชัย PU4/1 (5)
LL03309 กฎหมายลักษณะพยาน
S.01 อ.มีดี IT1 (5)
เซ็นรับข้อสอบ

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

5
รวม
10
IT5

25
2
รวม
27

ผู้คุมสอบ
อ.ชาตรี จาลองกุล
อ.วิชิระ วีระพลิน

SO02102 จิตวิทยาทั่วไป
S.01 อ.ธนพร IT5 (25)
GM01202 ภาวะผูน้ าและการพัฒนาทีมงาน
S.01 ผศ.ดร.ณฐวัฒน์ IT2 (2)
เซ็นรับข้อสอบ

ผู้คุมสอบ
อ.ณัฐจิตรา มีนิล
อ.ศุภัทธนันท์ รักพงษ์

IT1

เซ็นส่งข้อสอบ

IT2
พักกลางวัน

วันสอบ ห้องสอบ

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สานักวิชาการและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลาสอบ
ช่วงเวลา
จานวน
ห้องสอบ
(คน)
08.30 - 11.30 น.
12.00-13.00 น.

เซ็นส่งข้อสอบ
IT5

ช่วงเวลาสอบ
13.00 - 16.00 น.

5

LL03303 กฎหมายลักษณะหุน้ ส่วน-บริษัท
S.01 อ.พรชัย IT3 (5)
2
LL4108 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได้
S.01 อ.มีดี พบอาจารย์ผสู้ อน (2)
รวม ผู้คุมสอบ
เซ็นรับข้อสอบ เซ็นส่งข้อสอบ
7 อ.ชาตรี จาลองกุล
ผศ.ดร.ณฐวัฒน์ พระงาม
14
OH06328 การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
S.01 อ.ดร.รัตนวดี/อ.ชัชวาลย์ PU5/1 (14)
รวม ผู้คุมสอบ
เซ็นรับข้อสอบ เซ็นส่งข้อสอบ
14 อ.ธัญลักษณ์ น้อยผล
ผศ.บุษณีย์ เทวะ
20
BC01103 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
S.01 อ.สุรางค์ IT4 COM (20)
OH06435 อาชีวเวชศาสตร์
1
S.01 อ.ขวัญหทัย พบอาจารย์ผสู้ อน (1)
รวม ผู้คุมสอบ
เซ็นรับข้อสอบ เซ็นส่งข้อสอบ
21 อ.วิชิระ วีระพลิน
อ.พรพิมล ทวี

หมายเหตุ 1. เลือกเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเท่านั้น เพือ่ ใช้ในการสอบ 4. ให้นักศึกษาเตรียมบัตรเข้าห้องสอบและบัตรประจาตัวนักศึกษาเข้าห้องสอบทุกครัง้
2. ตรวจสอบ วัน เวลาที่สอบ และรายชือ่ สอบให้ถูกต้อง ตามตารางสอบ
5. ให้นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบวินัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก กาหนด
3. ในกรณีมีรายวิชาที่สอบตามตารางสอบตรงกัน ให้ยนื่ แบบคาร้องการขอ 6. ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผสู้ อนออนไลน์ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ได้ที่
http://reg.plu.ac.th/ts/
เลือ่ นสอบปลายภาค (วก.7) และส่งสานักวิชาการและพัฒนาการศึกษา
2/5 Date13/2/2020

IT1

จานวน
(คน)
5

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

2

IT2

IT5

รวม ผู้คุมสอบ
7 อ.วนิดา จันทร์ศรี
อ.กิ่งแก้ว อุ่นวงค์
14

LL03322 กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
S.01 อ.ชาตรี IT2 (5)
LL4114 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
S.01 อ.อนุสรณ์ พบอาจารย์ผู้สอน (2)
เซ็นรับข้อสอบ

IT1

3. ในกรณีมีรายวิชาที่สอบตามตารางสอบตรงกัน ให้ยื่นแบบคาร้องการขอเลื่อน
สอบปลายภาค (วก.7) และส่งสานักวิชาการและพัฒนาการศึกษา

รวม
10

เซ็นส่งข้อสอบ

BA01101/BA01106 หลักการจัดการ
S.01 ผศ.ดร.ณฐวัฒน์ PU4/1 (14)
รวม ผู้คุมสอบ
เซ็นรับข้อสอบ เซ็นส่งข้อสอบ
14 ผศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ
อ.สุรางค์ คงหมื่นรักษ์
15
LA02102 ทักษะการใช้ภาษาไทย
S.01 อ.ธนพร PU4/9-10 (15)
3
BIT4301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
BC01201 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ
S.01 อ.เพ็ญศิริ IT4 COM (3)
รวม ผู้คุมสอบ
เซ็นรับข้อสอบ เซ็นส่งข้อสอบ
18 อ.กุสุมาลย์ จันทร์แก้ว
อ.มาริสา กัณฑาทรัพย์

หมายเหตุ 1. เลือกเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเท่านั้น เพื่อใช้ในการสอบ
2. ตรวจสอบ วัน เวลาที่สอบ และรายชื่อสอบให้ถูกต้อง ตามตารางสอบ

5
5

IT2

14
รวม
14

พักกลางวัน

วันสอบ ห้องสอบ

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สานักวิชาการและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลาสอบ
ช่วงเวลา
จานวน
ห้องสอบ
(คน)
08.30 - 11.30 น.
12.00-13.00 น.

15
3
IT5

2
รวม
20

ช่วงเวลาสอบ
13.00 - 16.00 น.
LL03406 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
S.01 อ.อนุสรณ์ IT1 (5)
LL03306 กฎหมายลักษณะประกันภัย
S.01 อ.พิสิฐพล IT2 (5)
ผู้คุมสอบ
เซ็นรับข้อสอบ เซ็นส่งข้อสอบ
อ.เพ็ญศิริ ใจวัน
อ.กิ่งแก้ว อุ่นวงค์
PH06215 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
S.01 อ.ดร.ขวัญหทัย/อ.ดร.รัตนวดี PU4/11-12 (14)
ผู้คุมสอบ
เซ็นรับข้อสอบ เซ็นส่งข้อสอบ
อ.ดร.รัตนวดี ทองบัวบาน
ผศ.ดร.ณฐวัฒน์ พระงาม
SO02206 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
S.01 อ.ธนพร/อ.ดร.ประเชิญ/อ.อุบล PU4/1 (15)
PA02130 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
S.01 ผศ.สมนึก พบอาจารย์ผู้สอน (3)
LL4113 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
S.01 อ.ไกรจักร พบอาจารย์ผู้สอน (2)
ผู้คุมสอบ
เซ็นรับข้อสอบ เซ็นส่งข้อสอบ
อ.ธนพร กองอ้น
อ.พริมรฎา สุขคาภา

4. ให้นักศึกษาเตรียมบัตรเข้าห้องสอบและบัตรประจาตัวนักศึกษาเข้าห้องสอบทุกครั้ง
5. ให้นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบวินัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก กาหนด
6. ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ได้ที่
http://reg.plu.ac.th/ts/

3/5 Date13/2/2020

IT1

จานวน
(คน)
10
รวม
10

IT2

11

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

2
รวม
13
IT3

15
รวม
15

IT5

20
5
รวม
31

BSC4217 อนามัยสิ่งแวดล้อม
S.01 อ.ดร.รัตนวดี/อ.ดร.ขวัญหทัย PU4/1 (10)
ผู้คุมสอบ
เซ็นรับข้อสอบ
อ.ศุภทั ธนันท์ รักพงษ์
อ.เพ็ญศิริ ใจวัน
LL4103 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
S.01 อ.พิสิฐพล PU4/11-12 (11)
LL4110 เอกเทศสัญญา 1
S.01 อ.ไกรจักร พบอาจารย์ผู้สอน (2)
ผู้คุมสอบ
เซ็นรับข้อสอบ
อ.พฤกษชาติ ชาติรังสรรค์
อ.กิ่งแก้ว อุ่นวงค์
SO02101 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
S.01 อ.ธนพร PU4/2 (15)
ผู้คุมสอบ
เซ็นรับข้อสอบ
อ.ณัฐจิตรา มีนิล
อ.นรีรัตน์ ยิ้มนรินทร์
BA01102 กฏหมายธุรกิจ
S.01 อ.ชาตรี IT5 (20)
LL03417 วิชาว่าความและศาลจาลอง
S.01 ผศ.สมนึก IT2 (6)
ผู้คุมสอบ
อ.สุรางค์ คงหมื่นรักษ์
อ.พริมรฎา สุขคาภา

หมายเหตุ 1. เลือกเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเท่านั้น เพื่อใช้ในการสอบ
2. ตรวจสอบ วัน เวลาที่สอบ และรายชื่อสอบให้ถูกต้อง ตามตารางสอบ
3. ในกรณีมีรายวิชาที่สอบตามตารางสอบตรงกัน ให้ยื่นแบบคาร้องการขอ
เลื่อนสอบปลายภาค (วก.7) และส่งสานักวิชาการและพัฒนาการศึกษา

IT1
เซ็นส่งข้อสอบ

พักกลางวัน

วันสอบ ห้องสอบ

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สานักวิชาการและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลาสอบ
ช่วงเวลา
จานวน
ห้องสอบ
(คน)
08.30 - 11.30 น.
12.00-13.00 น.

เซ็นส่งข้อสอบ

IT5

ช่วงเวลาสอบ
13.00 - 16.00 น.

LL03403 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
S.01 อ.พิสิฐพล IT1 (5)
LL4302 วิจัยทางกฎหมาย
5
S.01 ผศ.ดร.พชรดนัย IT4 (5)
รวม ผู้คุมสอบ
เซ็นรับข้อสอบ เซ็นส่งข้อสอบ
10 อ.กุสุมาลย์ จันทร์แก้ว
อ.นรีรัตน์ ยิ้มนรินทร์
LA02104 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
38
S.01 อ.ณัฐจิตรา IT5 (38)
รวม ผู้คุมสอบ
เซ็นรับข้อสอบ เซ็นส่งข้อสอบ
38 อ.ธนพร กองอ้น
อ.ดร.รัตนวดี ทองบัวบาน
5

เซ็นส่งข้อสอบ

เซ็นส่งข้อสอบ

4. ให้นักศึกษาเตรียมบัตรเข้าห้องสอบและบัตรประจาตัวนักศึกษาเข้าห้องสอบทุกครั้ง
5. ให้นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบวินัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก กาหนด
6. ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ได้ที่
http://reg.plu.ac.th/ts/
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ห้องสอบ

จานวน
(คน)

IT1

6

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

5
รวม
11
IT5

ผู้คุมสอบ
อ.ชาตรี จาลองกุล
อ.พฤกษชาติ ชาติรังสรรค์

11
10
รวม
21

หมายเหตุ

IT5

LL03417A/LL4209 ปัญหาในกฎหมายแรงงาน
S.01 อ.อนุสรณ์ PU4/11-12 (6)
LL03331 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 2
S.01 พ.ต.ท.วิสัญ IT1 (5)
เซ็นรับข้อสอบ เซ็นส่งข้อสอบ

ผู้คุมสอบ
อ.ธัญลักษณ์ น้อยผล
อ.ถนัด ดาวเวียง

LL4130 นิติปรัชญา
S.01 อ.ญาติพชิ ัย PU4/9-10 (11)
BSC4218 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
S.01 อ.ดร.รัตนวดี PU5/1 (10)
เซ็นรับข้อสอบ

1. เลือกเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเท่านั้น เพือ่ ใช้ในการสอบ
2. ตรวจสอบ วัน เวลาที่สอบ และรายชื่อสอบให้ถกู ต้อง ตามตารางสอบ
3. ในกรณีมีรายวิชาที่สอบตามตารางสอบตรงกัน ให้ยนื่ แบบคาร้องการขอ
เลื่อนสอบปลายภาค (วก.7) และส่งสานักวิชาการและพัฒนาการศึกษา

พักกลางวัน

วันสอบ

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สานักวิชาการและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลาสอบ
ช่วงเวลา
จานวน
ห้องสอบ
(คน)
08.30 - 11.30 น.
12.00-13.00 น.

เซ็นส่งข้อสอบ

ช่วงเวลาสอบ
13.00 - 16.00 น.

11

LL4104 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
S.01 พ.ต.ท.วิสัญ PU4/13 (11)
5
LL03301 กฎหมายลักษณะครอบครัว
S.01 อ.พรชัย IT2 (5)
4
BC01203 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
S.01 อ.เพ็ญศิริ IT3 (4)
2
LL4115 กฎหมายปกครอง
S.01 อ.ญาติพชิ ัย พบอาจารย์ผู้สอน (2)
1
LL03407 กฎหมายเกีย่ วกับคดีเด็กและเยาวชน
S.01 อ.ไกรจักร พบอาจารย์ผู้สอน (1) ขอเปิด
รวม ผู้คุมสอบ
เซ็นรับข้อสอบ เซ็นส่งข้อสอบ
23 อ.มาริสา กัณฑาทรัพย์
อ.ถนัด ดาวเวียง

4. ให้นักศึกษาเตรียมบัตรเข้าห้องสอบและบัตรประจาตัวนักศึกษาเข้าห้องสอบทุกครั้ง
5. ให้นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบวินัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก กาหนด
6. ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ได้ที่ http://reg.plu.ac.th/ts/
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