
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 13 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 ( 9:59) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การพัฒนาชุมชน 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30103 ศิลปศาสตร์ 

สัมมนาการพฒันาชุมชน 3(2-2) 2534904 001 13:00 - 14:30 2061 05/10/2017 นภพร เชือขาํ 

5710123301054 ถึง 

5710123301001 จาก 

การปกครองส่วนทอ้งถินเพือการ 

พฒันา 

3(3-0) 2534409 001 13:00 - 14:30 2035 06/10/2017 นภพร เชือขาํ 

5710123301054 ถึง 

5610123301007 จาก 

การจดัการฝึกอบรมและสัมมนาใ 

นงานพฒันาชุมชน 

3(2-2) 2534905 001 09:00 - 10:30 2035 10/10/2017 อกัษร สวสัดี 

5710123301054 ถึง 

5710123301001 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พการพฒันาชุมชน 

2(90) 2533803 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การพัฒนาชุมชน 

:ปริญญาตรี  ปี :57 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30103 ศิลปศาสตร์ 

สัมมนาการพฒันาชุมชน 3(2-2) 2534904 002 13:00 - 14:50 2062 05/10/2017 วีรพล ดิษเกษม 

5710123301102 ถึง 

5710123301055 จาก 

การปกครองส่วนทอ้งถินเพือการ 

พฒันา 

3(3-0) 2534409 002 13:00 - 14:30 2035 06/10/2017 นภพร เชือขาํ 

5910123243028 ถึง 

5710123301055 จาก 

การจดัการฝึกอบรมและสัมมนาใ 

นงานพฒันาชุมชน 

3(2-2) 2534905 002 09:00 - 10:30 2035 10/10/2017 อกัษร สวสัดี 

5710123301102 ถึง 

5710123301055 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พการพฒันาชุมชน 

2(90) 2533803 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 13 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 ( 9:59) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ดนตรีไทย 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30203 ศิลปศาสตร์ 

การเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2) 2064903 001 09:00 - 11:00 2052 04/10/2017 ประวิทย ์ขาวปลืม 

5710123302008 ถึง 

5710123302001 จาก 

การปฏิบติัเพลงเรือง 2(0-4) 2062209 001 09:00 - 11:00 2061 05/10/2017 วิบูลยธ์รรม เพียรพงษ ์

5710123302008 ถึง 

5710111215003 จาก 

การจดัการการแสดงดนตรีไทย  3(2-2) 2064910 001 09:00 - 11:00 2052 11/10/2017 วรยศ  ศุขสายชล 

5710123302008 ถึง 

5710123302001 จาก 

สัมมนาดนตรี 3(3-0) 2064906 001 13:00 - 14:30 2053 ณวฒัน์ หลาวทอง 

5710123302008 ถึง 

5710123302001 จาก 

การปรับวงดนตรีไทย 3(3-0) 2063110 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พดนตรี 

2(90) 2063801 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ดนตรีตะวันตก 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30403 ศิลปศาสตร์ 

การเรียบเรียงเสียงประสานสาํหรั 

บดนตรีแจ๊ส 

3(3-0) 2064303 001 13:00 - 14:30 2071 05/10/2017 ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

5710123304075 ถึง 

5610123304012 จาก 

ออร์เครสเตรชนั 3(3-0) 2063312 001 09:00 - 10:30 2053 11/10/2017 วรพล กตัติกมาส 

5710123304061 ถึง 

5410123304009 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พดนตรี 

2(90) 2063801 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การเสนอผลงานทางดนตรี 3(0-3) 2064901 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 13 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 ( 9:59) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ดนตรีตะวันตก 

:ปริญญาตรี  ปี :57 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30403 ศิลปศาสตร์ 

การเรียบเรียงเสียงประสานสาํหรั 

บดนตรีแจ๊ส 

3(3-0) 2064303 001 13:00 - 14:30 2071 05/10/2017 ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

5710123304075 ถึง 

5610123304012 จาก 

ออร์เครสเตรชนั 3(3-0) 2063312 001 09:00 - 10:30 2053 11/10/2017 วรพล กตัติกมาส 

5710123304061 ถึง 

5410123304009 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พดนตรี 

2(90) 2063801 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การเสนอผลงานทางดนตรี 3(0-3) 2064901 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นาฏศิลป์และการละคร 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30803 ศิลปศาสตร์ 

การวางแผนธุรกิจทางนาฏศิลป์ 2(1-2) 2054601 001 13:00 - 14:30 2052 04/10/2017 ธีรตา  นุ่มเจริญ 

5710123308025 ถึง 

5610123308005 จาก 

การสร้างละครรํา 2(1-2) 2053107 001 09:00 - 11:00 2053 09/10/2017 ประจกัษ ์ไมเ้จริญ 

5710123308025 ถึง 

5610123308005 จาก 

วิวฒันาการศิลปะการแสดงทอ้งถิ 

น 

2(1-2) 2054903 001 13:00 - 15:00 2053 ณรงคฤ์ทธิ  เชาวก์รรม 

5710123308025 ถึง 

5510123308013 จาก 

การเขียนบทและการตดัต่อบทละ 

คร 

2(1-2) 2052103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พนาฏศิลป์ 

2(90) 2052803 001 - 

- ถึง 

- จาก 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ 

สร้างสรรค ์

2(1-2) 2055013 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 13 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 ( 9:59) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นาฏศิลป์และการละคร 

:ปริญญาตรี  ปี :57 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30803 ศิลปศาสตร์ 

การวางแผนธุรกิจทางนาฏศิลป์ 2(1-2) 2054601 002 13:00 - 14:30 2052 04/10/2017 ธีรตา  นุ่มเจริญ 

5710123308053 ถึง 

5710123308027 จาก 

การสร้างละครรํา 2(1-2) 2053107 002 09:00 - 11:00 2053 09/10/2017 ประจกัษ ์ไมเ้จริญ 

5710123308053 ถึง 

5710123308027 จาก 

วิวฒันาการศิลปะการแสดงทอ้งถิ 

น 

2(1-2) 2054903 002 13:00 - 15:00 2053 ณรงคฤ์ทธิ  เชาวก์รรม 

5710123308053 ถึง 

5710123308027 จาก 

การเขียนบทและการตดัต่อบทละ 

คร 

2(1-2) 2052103 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พนาฏศิลป์ 

2(90) 2052803 002 - 

- ถึง 

- จาก 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ 

สร้างสรรค ์

2(1-2) 2055013 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิติศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30904 นิติศาสตร์ 

พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 2(2-0) 2562506 001 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายลกัษณะมรดก 3(3-0) 2563205 001 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกค 

ดีบุคคล 

3(3-0) 2563308 001 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 001 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายลม้ละลาย 3(3-0) 2563510 001 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ 3(3-0) 2564401 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 5 จาก 13 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 ( 9:59) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิติศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30904 นิติศาสตร์ 

พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 2(2-0) 2562506 002 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายลกัษณะมรดก 3(3-0) 2563205 002 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกค 

ดีบุคคล 

3(3-0) 2563308 002 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 002 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายลม้ละลาย 3(3-0) 2563510 002 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ 3(3-0) 2564401 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาไทย 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31203 ศิลปศาสตร์ 

กิจกรรมสร้างสรรคด์า้นภาษาวรร 

ณกรรมและวฒันธรรม 

3(2-2) 1541703 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาถินไทย 3(3-0) 1543103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเขียนวรรณกรรมสร้างสรรคส์ 

◌ํ าหรับเดก็ 

3(2-2) 1544211 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พภาษาไทย 

2(90) 1544801 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ทฤษฎีการวางแผนและการตดัสิน 

ใจ 

3(3-0) 2532401 801 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 6 จาก 13 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 ( 9:59) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาไทย 

:ปริญญาตรี  ปี :57 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31203 ศิลปศาสตร์ 

กิจกรรมสร้างสรรคด์า้นภาษาวรร 

ณกรรมและวฒันธรรม 

3(2-2) 1541703 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาถินไทย 3(3-0) 1543103 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การเขียนวรรณกรรมสร้างสรรคส์ 

◌ํ าหรับเดก็ 

3(2-2) 1544211 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พภาษาไทย 

2(90) 1544801 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ทฤษฎีการวางแผนและการตดัสิน 

ใจ 

3(3-0) 2532401 802 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาอังกฤษ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31403 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษสาํหรับอุตสาหกรรม 

การท่องเทียว 

3(2-2) 1554103 001 09:00 - 11:00 2061 03/10/2017 กษิดิศ วชัรพรรณ 

5710123314084 ถึง 

5710123314001 จาก 

หวัขอ้คดัสรรทางภาษาศาสตร์ภา 

ษาองักฤษ 

3(3-0) 1531702 001 09:00 - 10:30 2072 09/10/2017 ปรารถนา ผดุงพจน ์

5910123314011 ถึง 

5610123314081 จาก 

การกล่าวสุนทรพจน์และการโตว้ 

าทีเป็นภาษาองักฤษ 

3(2-2) 1531705 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพือการทดสอบขอ้ส 

อบมาตรฐาน 

3(3-0) 1531706 801 - 

- ถึง 

- จาก 

วรรณกรรมซีไรต ์ 3(3-0) 1552308 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พภาษาองักฤษ 

2(90) 1553803 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 7 จาก 13 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 ( 9:59) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาอังกฤษ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31403 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษสาํหรับอุตสาหกรรม 

การท่องเทียว 

3(2-2) 1554103 001 09:00 - 11:00 2061 03/10/2017 กษิดิศ วชัรพรรณ 

5710123314084 ถึง 

5710123314001 จาก 

หวัขอ้คดัสรรทางภาษาศาสตร์ภา 

ษาองักฤษ 

3(3-0) 1531702 001 09:00 - 10:30 2072 09/10/2017 ปรารถนา ผดุงพจน ์

5910123314011 ถึง 

5610123314081 จาก 

การกล่าวสุนทรพจน์และการโตว้ 

าทีเป็นภาษาองักฤษ 

3(2-2) 1531705 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพือการทดสอบขอ้ส 

อบมาตรฐาน 

3(3-0) 1531706 801 - 

- ถึง 

- จาก 

วรรณกรรมซีไรต ์ 3(3-0) 1552308 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พภาษาองักฤษ 

2(90) 1553803 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาอังกฤษ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31403 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษสาํหรับอุตสาหกรรม 

การท่องเทียว 

3(2-2) 1554103 003 09:00 - 11:00 2062 03/10/2017 ศิรดา เทียนขาว 

5710123314126 ถึง 

5710123314044 จาก 

หวัขอ้คดัสรรทางภาษาศาสตร์ภา 

ษาองักฤษ 

3(3-0) 1531702 001 09:00 - 10:30 2072 09/10/2017 ปรารถนา ผดุงพจน ์

5910123314011 ถึง 

5610123314081 จาก 

การกล่าวสุนทรพจน์และการโตว้ 

าทีเป็นภาษาองักฤษ 

3(2-2) 1531705 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพือการทดสอบขอ้ส 

อบมาตรฐาน 

3(3-0) 1531706 801 - 

- ถึง 

- จาก 

วรรณกรรมซีไรต ์ 3(3-0) 1552308 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พภาษาองักฤษ 

2(90) 1553803 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 8 จาก 13 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 ( 9:59) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือการสมคัรงาน 3(3-0) 1551628 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพือธุรกิจโลจิสติกส์ 

และซัพพลายเชน 

3(3-0) 1551630 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพือธุรกิจการบิน 3(2-2) 1553612 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพือการนาํเสนอและ 

รายงานทางธุรกิจ 

3(3-0) 1553614 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พภาษาองักฤษธุรกิจ 

2(90) 1553801 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือการสมคัรงาน 3(3-0) 1551628 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพือธุรกิจโลจิสติกส์ 

และซัพพลายเชน 

3(3-0) 1551630 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพือธุรกิจการบิน 3(2-2) 1553612 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพือการนาํเสนอและ 

รายงานทางธุรกิจ 

3(3-0) 1553614 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พภาษาองักฤษธุรกิจ 

2(90) 1553801 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 9 จาก 13 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 ( 9:59) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

บอนไซและการจดัสวนถาด 3(1-4) 5001304 801 09:00 - 11:00 2074 05/10/2017 ธนภูมิ ศิริงาม 

เกศศิรินทร์ แสงมณี 5711217418096 ถึง 

5530124309026 จาก 

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0) 2554901 001 09:00 - 10:30 2062 09/10/2017 อรุณ ไชยนิตย ์

5711216316053 ถึง 

5711216316001 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พรัฐประศาสนศาสตร์ 

2(1-2) 2553802 001 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 003 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

บอนไซและการจดัสวนถาด 3(1-4) 5001304 802 09:00 - 11:00 2075 05/10/2017 นราศกัดิ บุญมี 

กงัสดาล  สมวงษอ์ินทร์ 5711216316103 ถึง 

5510122118011 จาก 

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0) 2554901 002 09:00 - 10:30 2064 09/10/2017 มงคล นาฏกระสูตร 

ณกมล  ปุญชเขตตท์ิกุล 5711216316103 ถึง 

5711216316056 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พรัฐประศาสนศาสตร์ 

2(1-2) 2553802 002 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 004 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 10 จาก 13 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 ( 9:59) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0) 2554901 003 09:00 - 10:30 2064 09/10/2017 มงคล นาฏกระสูตร 

ณกมล  ปุญชเขตตท์ิกุล 5711216316158 ถึง 

5711216316107 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พรัฐประศาสนศาสตร์ 

2(1-2) 2553802 003 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 005 - 

- ถึง 

- จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพ 3(3-0) 3563108 801 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยภีูมิศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

32302 วิทยาศาสตร์ 

ปฏิบติัการการรับรู้จากระยะไกล 3(2-2) 2542407 001 09:00 - 11:00 2063 05/10/2017 อุเทน ทองทิพย ์

5710122323049 ถึง 

5610122323035 จาก 

การประยกุตภ์ูมิสารสนเทศ 3(2-2) 2544401 001 13:00 - 15:00 2063 09/10/2017 อนุวฒัน์  คชวรรณ 

5710122323049 ถึง 

5610122323035 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พเทคโนโลยภีูมิศาสตร์ 

2(90) 2543802 001 - 

- ถึง 

- จาก 

สัมมนาเทคโนโลยภีูมิศาสตร์ 3(2-2) 2544904 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การบริหารและพัฒนาเมือง 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

32503 ศิลปศาสตร์ 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พการบริหาร 

2(90) 2534803 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การบริหารงานคลงัและงบประมา 

ณ 

3(3-0) 2552302 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ระบบสารสนเทศสาํหรับการบริห 

าร 

3(3-0) 2553310 005 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 11 จาก 13 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 ( 9:59) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ออกแบบนิเทศศิลป์ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

32610 ศิลปบัณฑิต 

การออกแบบนิเทศศิลป์เพือสิงแว 

ดลอ้ม 

3(2-2) 2033105 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การออกแบบจดัแสดงและนิทรร 

ศการ 

2(1-2) 2033207 001 - 

- ถึง 

- จาก 

นวตักรรมการออกแบบนิเทศศิล 

ป์ 

2(1-2) 2034201 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ออกแบบนิเทศศิลป์ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

32610 ศิลปบัณฑิต 

การออกแบบนิเทศศิลป์เพือสิงแว 

ดลอ้ม 

3(2-2) 2033105 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การออกแบบจดัแสดงและนิทรร 

ศการ 

2(1-2) 2033207 002 - 

- ถึง 

- จาก 

นวตักรรมการออกแบบนิเทศศิล 

ป์ 

2(1-2) 2034201 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

การบริหารและการจดัการภาครัฐ 

แนวใหม่ 

3(3-0) 2553312 001 09:00 - 10:30 2074 04/10/2017 เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 

5711216316077 ถึง 

5711215334001 จาก 

สัมมนาทางรัฐศาสตร์ 3(2-2) 2554104 001 13:00 - 15:00 2038 05/10/2017 รวิกานต ์ อาํนวย 

ทศพร  บุญลือ 5711215334050 ถึง 

5711215334001 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พรัฐศาสตร์ 

2(90) 2553803 001 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0) 2563519 003 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 12 จาก 13 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 ( 9:59) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

การบริหารและการจดัการภาครัฐ 

แนวใหม่ 

3(3-0) 2553312 002 09:00 - 10:30 2074 04/10/2017 เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 

5911217418101 ถึง 

5711215334051 จาก 

สัมมนาทางรัฐศาสตร์ 3(2-2) 2554104 002 13:00 - 15:00 2038 05/10/2017 รวิกานต ์ อาํนวย 

ทศพร  บุญลือ 5711215334098 ถึง 

5711215334051 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พรัฐศาสตร์ 

2(90) 2553803 002 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0) 2563519 004 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาจีนธุรกิจ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33603 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก ์ 3(2-2) 1573703 001 09:00 - 11:00 22202 09/10/2017 เดชา  ชาติวรรณ 

5710123336040 ถึง 

5710123336001 จาก 

การเขียนภาษาจีนธุรกิจ  3(2-2) 1573403 001 13:00 - 15:00 22202 11/10/2017 Ma  Zhongyi 

5710123336040 ถึง 

5710123336001 จาก 

การแปลภาษาจีน  3(2-2) 1574602 001 09:00 - 11:00 22202 16/10/2017 จิราพร  เนตรสมบติัผล 

5710123336040 ถึง 

5710123336001 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พภาษาจีนธุรกิจ 

2(90) 1573803 001 - 

- ถึง 

- จาก 

จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0) 3562205 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 13 จาก 13 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 ( 9:59) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :57 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33703 ศิลปศาสตร์ 

การจดัการความรู้ทางบรรณารักษ 

ศาสตร์ 

3(3-0) 1633601 001 13:00 - 14:30 2052 06/10/2017 เพญ็รุ่ง แป้งใส 

5910123337034 ถึง 

5710123311001 จาก 

จริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศ 

าสตร์ 

2(2-0) 1631701 001 13:00 - 14:30 2061 09/10/2017 เพชรา ศรีคาํภา 

5910123337034 ถึง 

5710123311001 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พบรรณารักษศาสตร์ 

2(90) 1633802 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิจยัเบืองตน้ทางบรรณารักษศ 

าสตร์ 

3(2-2) 1634201 001 - 

- ถึง 

- จาก 

สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์แล 

ะสารสนเทศศาสตร์ 

2(1-2) 1634701 001 - 

- ถึง 

- จาก 


