
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 20 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:33) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การพัฒนาชุมชน 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30103 ศิลปศาสตร์ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 034 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 04/10/2017 อกัษร สวสัดี 

บุญวงศ ์วงศว์ิรัตน์ 

อาํพล บุดดาสาร 

5910123304071 ถึง 

5910123301001 จาก 

การเปลียนแปลงทางสังคมและว  ั

ฒนธรรมกบัการพฒันา 

3(3-0) 2533103 001 13:00 - 14:30 2036 10/10/2017 ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

5910123301047 ถึง 

5610123301020 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 009 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 11/10/2017 ภูมิใจ ณัฏฐ์ชาภา 

รุ่งทิพย ์ ศรีโสภา 5910123301046 ถึง 

5710111224002 จาก 

ปัญหาสังคม 3(3-0) 2533101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวางแผนพฒันาชุมชน 3(2-2) 2533311 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การพัฒนาชุมชน 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30103 ศิลปศาสตร์ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 022 11:00 - 12:30 ITหอ้งE 04/10/2017 นงศิรนารถ กุศลวงษ ์

5910123304065 ถึง 

5910123301049 จาก 

การเปลียนแปลงทางสังคมและว  ั

ฒนธรรมกบัการพฒันา 

3(3-0) 2533103 002 13:00 - 14:30 2036 10/10/2017 ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

5910123301095 ถึง 

5910123301049 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 010 15:30 - 17:00 ITหอ้งB 11/10/2017 อินทิรา จารุจินดา 

ณัฐสินี ปานมีทรัพย ์ 5910123301095 ถึง 

5610123301025 จาก 

ปัญหาสังคม 3(3-0) 2533101 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การวางแผนพฒันาชุมชน 3(2-2) 2533311 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 20 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:34) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ดนตรีไทย 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30203 ศิลปศาสตร์ 

หนา้ทบัดนตรีไทย 3(3-0) 2061104 001 13:00 - 14:30 2031 03/10/2017 อษัฎางค ์ เดชรอด 

6010111215010 ถึง 

5910111215001 จาก 

การปฏิบติัเครืองสีไทย  2(0-4) 2062203 001 13:30 - 15:30 2033 04/10/2017 พิณทิพย ์ ขาวปลืม 

5910123302003 ถึง 

5910111215003 จาก 

การซ่อมสร้างเครืองดนตรีไทย 3(2-2) 2061702 001 13:00 - 15:00 2063 05/10/2017 ประวิทย ์ขาวปลืม 

5910123302008 ถึง 

5910123302001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 019 09:00 - 10:30 4251 09/10/2017 วรพรรณ  สุรัสวดี 

5910123312009 ถึง 

5910123302001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 019 09:00 - 10:30 834 ณัฐพล  อน้อารีย ์

5910123312037 ถึง 

5910123312012 จาก 

การปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  2(0-4) 2062224 002 09:00 - 11:00 2032 10/10/2017 มณัฑนา อยูย่งัยนื 

5910123302007 ถึง 

5910111215005 จาก 

การปฏิบติัเครืองดีดไทย  2(0-4) 2062201 001 13:00 - 15:00 2032 ณวฒัน์ หลาวทอง 

6010111215010 ถึง 

5910111215004 จาก 

การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์เพือด 

นตรีขนัพืนฐาน 

3(2-2) 2061701 001 09:00 - 11:00 2032 11/10/2017 พงศธร  รุจิววิฒันกุล 

5910123302008 ถึง 

5510123302022 จาก 

การปฏิบติัเครืองตีไทย  2(0-4) 2062205 002 13:00 - 15:00 2032 โกเมศ จงเจริญ 

5910123302006 ถึง 

5910123302001 จาก 

การปฏิบติัเครืองเป่าไทย  2(0-4) 2062222 002 09:00 - 11:00 2032 16/10/2017 สุวรรณ  ศาสนนนัท ์

5910123302008 ถึง 

5910111215005 จาก 

การปฏิบติัรวมวงดนตรีไทย  1(0-2) 2061230 001 13:00 - 14:30 2031 วรยศ  ศุขสายชล 

6010111215010 ถึง 

5910123302001 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 20 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:34) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ดนตรีตะวันตก 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30403 ศิลปศาสตร์ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 034 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 04/10/2017 อกัษร สวสัดี 

บุญวงศ ์วงศว์ิรัตน์ 

อาํพล บุดดาสาร 

5910123304071 ถึง 

5910123301001 จาก 

ทฤษฎีดนตรีตะวนัตก  3(3-0) 2062301 001 13:00 - 14:30 2052 09/10/2017 ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

6010123304051 ถึง 

5610123304042 จาก 

ปฏิบติัเครืองทองเหลืองเสียงสูง  2(0-4) 2062405 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัเครืองทองเหลืองเสียงตาํ  2(0-4) 2062407 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติักีตาร์คลาสสิก  2(0-4) 2062413 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติักีตา้ร์ไฟฟ้า  2(0-4) 2062415 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัเบสไฟฟ้า  2(0-4) 2062417 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฎิบติัขบัร้อง  2(0-4) 2062423 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัเครืองกระทบในวงออร์เค 

สตรา  

2(0-4) 2062425 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัเครืองกระทบในวงป๊อบปู 

ล่าร์และวงแจ๊ส  

2(0-4) 2062427 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัรวมวงเลก็  2(1-2) 2062435 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัรวมวงใหญ่  2(1-2) 2062437 001 - 

- ถึง 

- จาก 

คอมพิวเตอร์ดนตรีขนัพืนฐาน 3(2-2) 2062701 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัเปียโนพืนฐาน  2(0-4) 2063429 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 20 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:34) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ดนตรีตะวันตก 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30403 ศิลปศาสตร์ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 022 11:00 - 12:30 ITหอ้งE 04/10/2017 นงศิรนารถ กุศลวงษ ์

5910123304065 ถึง 

5910123301049 จาก 

ทฤษฎีดนตรีตะวนัตก  3(3-0) 2062301 001 13:00 - 14:30 2052 09/10/2017 ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

6010123304051 ถึง 

5610123304042 จาก 

ปฏิบติัเครืองทองเหลืองเสียงสูง  2(0-4) 2062405 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัเครืองทองเหลืองเสียงตาํ  2(0-4) 2062407 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติักีตาร์คลาสสิก  2(0-4) 2062413 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติักีตา้ร์ไฟฟ้า  2(0-4) 2062415 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัเบสไฟฟ้า  2(0-4) 2062417 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฎิบติัขบัร้อง  2(0-4) 2062423 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัเครืองกระทบในวงออร์เค 

สตรา  

2(0-4) 2062425 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัเครืองกระทบในวงป๊อบปู 

ล่าร์และวงแจ๊ส  

2(0-4) 2062427 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัรวมวงเลก็  2(1-2) 2062435 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัรวมวงใหญ่  2(1-2) 2062437 001 - 

- ถึง 

- จาก 

คอมพิวเตอร์ดนตรีขนัพืนฐาน 3(2-2) 2062701 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัเปียโนพืนฐาน  2(0-4) 2063429 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 5 จาก 20 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:34) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นาฏศิลป์และการละคร 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30803 ศิลปศาสตร์ 

จิตวิทยาสาํหรับครู 3(2-2-5) 1051108 801 09:00 - 11:00 2434 03/10/2017 กฤษณา ศกัดิศรี 

5910123308028 ถึง 

5610123314016 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 023 11:00 - 12:30 ITหอ้งF 04/10/2017 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

5910123308021 ถึง 

5910123308001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 023 11:00 - 12:30 ITหอ้งG นฤมล ติบวงษา 

5910123314048 ถึง 

5910123308022 จาก 

ระบาํเบด็เตลด็ 2(1-2) 2051206 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การแสดงเบืองตน้ 2(1-2) 2051604 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ท่าเตน้รําประกอบเพลงสมยัใหม่ 2(1-2) 2052205 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ละครสร้างสรรค ์ 2(1-2) 2052609 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การใชค้อมพิวเตอร์ขนัพืนฐานใน 

งานนาฏศิลป์ 

2(1-2) 2054907 001 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายว่าดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญ 

ญา 

2(1-2) 2054915 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 6 จาก 20 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:34) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นาฏศิลป์และการละคร 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30803 ศิลปศาสตร์ 

จิตวิทยาสาํหรับครู 3(2-2-5) 1051108 802 09:00 - 11:00 2434 03/10/2017 กฤษณา ศกัดิศรี 

5910123337028 ถึง 

5910123308029 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 035 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 04/10/2017 อกัษร สวสัดี 

บุญวงศ ์วงศว์ิรัตน์ 

อาํพล บุดดาสาร 

5910123314083 ถึง 

5910123308029 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 035 13:30 - 15:00 ITหอ้งB กฤษณะ  โสขมุา 

แว่นใจ  นาคะสุวรรณ 5910123314097 ถึง 

5910123314085 จาก 

ระบาํเบด็เตลด็ 2(1-2) 2051206 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การแสดงเบืองตน้ 2(1-2) 2051604 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ท่าเตน้รําประกอบเพลงสมยัใหม่ 2(1-2) 2052205 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ละครสร้างสรรค ์ 2(1-2) 2052609 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การใชค้อมพิวเตอร์ขนัพืนฐานใน 

งานนาฏศิลป์ 

2(1-2) 2054907 002 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายว่าดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญ 

ญา 

2(1-2) 2054915 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 7 จาก 20 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:34) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิติศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30904 นิติศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 003 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 09/10/2017 สายสุนีย ์หะหวงั 

กาญจนา จินดานิล 5910124309044 ถึง 

5910124309001 จาก 

กฎหมายลกัษณะละเมิด  

จดัการงานนอกสัง ลาภมิควรได ้

3(3-0) 2562202 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เอกเทศสัญญา  3(3-0) 2562406 001 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบุคค 

ลและทรัพย ์

3(3-0) 2562417 002 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายปกครอง  3(3-0) 2562511 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิติศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30904 นิติศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 011 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 09/10/2017 จกัรพนัธ์ กิตตินรรัตน ์

นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 5910124309092 ถึง 

5910124309049 จาก 

กฎหมายลกัษณะละเมิด  

จดัการงานนอกสัง ลาภมิควรได ้

3(3-0) 2562202 002 - 

- ถึง 

- จาก 

เอกเทศสัญญา  3(3-0) 2562406 002 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบุคค 

ลและทรัพย ์

3(3-0) 2562417 003 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายปกครอง  3(3-0) 2562511 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 8 จาก 20 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:34) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาไทย 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31203 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 019 09:00 - 10:30 4251 09/10/2017 วรพรรณ  สุรัสวดี 

5910123312009 ถึง 

5910123302001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 019 09:00 - 10:30 834 ณัฐพล  อน้อารีย ์

5910123312037 ถึง 

5910123312012 จาก 

ภาษาศาสตร์เบืองตน้สาํหรับภาษ 

าไทย 

3(2-2) 1531107 001 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายและจริยธรรมสือสารมว 

ลชน 

3(3-0) 1541601 001 - 

- ถึง 

- จาก 

วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0) 1543434 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3561105 008 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาไทย 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31203 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 021 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 09/10/2017 ธรรมนูญ จิตตรีบุตร 

โสพิศ สืบศกัดิ 

กอบแกว้  บุญบุตร 

5910123325025 ถึง 

5910123312038 จาก 

ภาษาศาสตร์เบืองตน้สาํหรับภาษ 

าไทย 

3(2-2) 1531107 002 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายและจริยธรรมสือสารมว 

ลชน 

3(3-0) 1541601 002 - 

- ถึง 

- จาก 

วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0) 1543434 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3561105 009 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 9 จาก 20 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:34) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาอังกฤษ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31403 ศิลปศาสตร์ 

การอ่านขนัสูง 3(3-0) 1552120 001 09:00 - 11:00 2035 03/10/2017 ภูมิใจ ณัฏฐ์ชาภา 

โชติวฒัน์  บุญสรรค์ 5910123314047 ถึง 

5910123314001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 023 11:00 - 12:30 ITหอ้งF 04/10/2017 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

5910123308021 ถึง 

5910123308001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 023 11:00 - 12:30 ITหอ้งG นฤมล ติบวงษา 

5910123314048 ถึง 

5910123308022 จาก 

การฟังและการพูดภาษาองักฤษ  3(2-2) 1551134 001 09:00 - 11:00 2037 05/10/2017 ลีเวียน  เอม็ บูเนียล 

5910123314048 ถึง 

5910123314001 จาก 

วรรณคดีเบืองตน้ 3(3-0) 1552307 001 09:00 - 10:30 150908-9 06/10/2017 วิไลจิตร นิลสวสัดิ 

สราวุธ ณ พทัลุง 5910123314048 ถึง 

5910123314001 จาก 

การเขียนเรียงความ 3(3-0) 1552115 001 13:00 - 14:30 2038 10/10/2017 ไฉน เลาะเงิน 

ศิรดา เทียนขาว 5910123314048 ถึง 

5610123314032 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 021 11:00 - 12:30 5765 11/10/2017 ศศิวิมล  พลายชุม 

5910123314048 ถึง 

5910123314001 จาก 

ภาษาศาสตร์เบืองตน้ 3(3-0) 1532123 001 13:00 - 16:00 2038 16/10/2017 กษิดิศ วชัรพรรณ 

รินทร์ลภสั  ชินวุฒิกุลก 5910123314048 ถึง 

5910123314001 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 10 จาก 20 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:34) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาอังกฤษ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31403 ศิลปศาสตร์ 

การอ่านขนัสูง 3(3-0) 1552120 002 09:00 - 11:00 2035 03/10/2017 ภูมิใจ ณัฏฐ์ชาภา 

โชติวฒัน์  บุญสรรค์ 5910123314097 ถึง 

5810123314003 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 035 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 04/10/2017 อกัษร สวสัดี 

บุญวงศ ์วงศว์ิรัตน์ 

อาํพล บุดดาสาร 

5910123314083 ถึง 

5910123308029 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 035 13:30 - 15:00 ITหอ้งB กฤษณะ  โสขมุา 

แว่นใจ  นาคะสุวรรณ 5910123314097 ถึง 

5910123314085 จาก 

การฟังและการพูดภาษาองักฤษ  3(2-2) 1551134 002 09:00 - 11:00 2037 05/10/2017 ลีเวียน  เอม็ บูเนียล 

5910123314097 ถึง 

5910123314050 จาก 

วรรณคดีเบืองตน้ 3(3-0) 1552307 002 09:00 - 10:30 150908-9 06/10/2017 วิไลจิตร นิลสวสัดิ 

สราวุธ ณ พทัลุง 5910123314097 ถึง 

5910123314050 จาก 

การเขียนเรียงความ 3(3-0) 1552115 002 13:00 - 14:30 2038 10/10/2017 ไฉน เลาะเงิน 

ศิรดา เทียนขาว 5910123314097 ถึง 

5910123314050 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 022 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 11/10/2017 ศุภลกัษณ์ ใจเรือง 

นฤมล ติบวงษา 

ชาคริต  อ่องทุน 

5910123314097 ถึง 

5910123314050 จาก 

ภาษาศาสตร์เบืองตน้ 3(3-0) 1532123 002 13:00 - 16:00 2038 16/10/2017 กษิดิศ วชัรพรรณ 

รินทร์ลภสั  ชินวุฒิกุลก 5910123314097 ถึง 

5910123314050 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 11 จาก 20 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:34) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 012 09:00 - 10:30 4251 04/10/2017 สมพร เหลาฉลาด 

6011215334048 ถึง 

6011215334021 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 012 09:00 - 10:30 5765 กญัณภทัร นิธิศวราภาก 

5910123315040 ถึง 

5910123315001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 012 09:00 - 10:30 5774 ณรงคฤ์ทธิ  เชาวก์รรม 

6011215334020 ถึง 

5910123315042 จาก 

บุคลิกภาพในงานอุตสาหกรรมบ 

ริการ 

3(3-0) 1551502 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การอ่านภาษาองักฤษทางธุรกิจ 3(3-0) 1551618 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพืองานเลขานุการ 3(3-0) 1551621 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพือการท่องเทียวเชิง 

นิเวศ 

3(3-0) 1553615 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 12 จาก 20 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:34) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 013 09:00 - 10:30 834 04/10/2017 เดชา  ชาติวรรณ 

5910123315085 ถึง 

5910123315057 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 013 09:00 - 10:30 835 ชลธี  เสมอเชือ 

5910123315113 ถึง 

5910123315086 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 013 09:00 - 10:30 844 อุเทน ทองทิพย ์

6011215334171 ถึง 

6011215334147 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 013 09:00 - 10:30 845 ภราดร กาญจนสุธรรม 

6011215334193 ถึง 

6011215334172 จาก 

บุคลิกภาพในงานอุตสาหกรรมบ 

ริการ 

3(3-0) 1551502 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การอ่านภาษาองักฤษทางธุรกิจ 3(3-0) 1551618 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพืองานเลขานุการ 3(3-0) 1551621 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพือการท่องเทียวเชิง 

นิเวศ 

3(3-0) 1553615 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 13 จาก 20 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:34) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

การบริหารการพฒันา 3(3-0) 2553303 001 13:00 - 14:30 2035 04/10/2017 ปฐมชนก ศิริพชัระ 

นฤมล ติบวงษา 5911216316040 ถึง 

5911216316001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 023 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 09/10/2017 โสรยา งามสนิท 

ศิริชยัชาญ  ณ สงขลา 5911216316040 ถึง 

5911211532001 จาก 

การปกครองทอ้งถินไทย 3(3-0) 2552101 001 13:00 - 14:30 2034 16/10/2017 วชัรินทร์ อินทพรหม 

5911216316040 ถึง 

5911216316001 จาก 

ภาวะผูน้าํแบบเปลียนสภาพ 3(3-0) 2551205 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์โครงการและการบริ 

หารโครงการ 

3(3-0) 2553301 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครั 

ฐ 

3(3-0) 2553302 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

ภาวะผูน้าํแบบเปลียนสภาพ 3(3-0) 2551205 003 13:00 - 14:30 2035 03/10/2017 ภาวินีย ์มีผดุง 

อเนกชยั  หอมพิกุล 5911216316080 ถึง 

5911216316041 จาก 

การบริหารการพฒันา 3(3-0) 2553303 002 13:00 - 14:30 2035 04/10/2017 ปฐมชนก ศริิพชัระ 

นฤมล ติบวงษา 5911216316080 ถึง 

5911216316041 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 014 09:00 - 10:30 ITหอ้งE 09/10/2017 ณัฐ จนัทโรทยั 

5911216316065 ถึง 

5911216316041 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 014 09:00 - 10:30 ITหอ้งF สุรศกัดิ แจ่มเจริญ 

5911216316080 ถึง 

5911216316066 จาก 

การปกครองทอ้งถินไทย 3(3-0) 2552101 002 13:00 - 14:30 2035 16/10/2017 วณิฎา  ศิริวรสกุล 

5911216316080 ถึง 

5911216316041 จาก 

การวิเคราะห์โครงการและการบริ 

หารโครงการ 

3(3-0) 2553301 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครั 

ฐ 

3(3-0) 2553302 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 14 จาก 20 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:34) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

การบริหารการพฒันา 3(3-0) 2553303 003 13:00 - 14:30 2036 04/10/2017 ปาณรดา วชัรสินธุ ์

พรเพชร  ชลศกัดิตระก 5911216316120 ถึง 

5711216316125 จาก 

การวิเคราะห์โครงการและการบริ 

หารโครงการ 

3(3-0) 2553301 003 13:00 - 14:30 2035 05/10/2017 รัศมี สุทธโส 

วิชยานนท ์สุทธโส 5911216316120 ถึง 

5911216316060 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 013 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 09/10/2017 จกัรพนัธ์ กิตตินรรัตน์ 

นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 5911216316096 ถึง 

5911216316060 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 013 09:00 - 10:30 ITหอ้งE ณัฐ จนัทโรทยั 

5911216316120 ถึง 

5911216316097 จาก 

การปกครองทอ้งถินไทย 3(3-0) 2552101 003 13:00 - 14:30 2035 16/10/2017 วณิฎา  ศิริวรสกุล 

5911216316120 ถึง 

5911216316060 จาก 

ภาวะผูน้าํแบบเปลียนสภาพ 3(3-0) 2551205 004 - 

- ถึง 

- จาก 

การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครั 

ฐ 

3(3-0) 2553302 003 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 4 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

ภาวะผูน้าํแบบเปลียนสภาพ 3(3-0) 2551205 005 13:00 - 14:30 2035 03/10/2017 ภาวินีย ์มีผดุง 

อเนกชยั  หอมพิกุล 5911216316161 ถึง 

5911216316121 จาก 

การบริหารการพฒันา 3(3-0) 2553303 004 13:00 - 14:30 2036 04/10/2017 ปาณรดา วชัรสินธุ ์

พรเพชร  ชลศกัดิตระก 6011216316127 ถึง 

5911216316121 จาก 

การวิเคราะห์โครงการและการบริ 

หารโครงการ 

3(3-0) 2553301 004 13:00 - 14:30 2035 05/10/2017 รัศมี สุทธโส 

วิชยานนท ์สุทธโส 5911216316161 ถึง 

5911216316121 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 017 09:00 - 10:30 5765 09/10/2017 เพญ็รุ่ง แป้งใส 

5911216316161 ถึง 

5911216316121 จาก 

การปกครองทอ้งถินไทย 3(3-0) 2552101 004 13:00 - 14:30 2034 16/10/2017 ณัฏฐา  เกิดทรัพย ์

6011216316127 ถึง 

5911216316121 จาก 

การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครั 

ฐ 

3(3-0) 2553302 004 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 15 จาก 20 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:34) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยภีูมิศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

32302 วิทยาศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์การท่องเทียวประเทศไ 

ทย 

3(2-2) 2543206 001 13:00 - 15:00 2037 06/10/2017 อนุวฒัน์  คชวรรณ 

นนัทนิ์ธิ  พงศโ์พธิธรร 5910122323039 ถึง 

5910122323001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 004 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 09/10/2017 อรอนงค ์โฆษิตพิพฒัน์ 

สุพตัรา  กนันุช 

แอนเจลีน เยา ดูเค 

5910122323039 ถึง 

5910122323001 จาก 

ภูมิสารสนเทศ 3(2-2) 2543407 001 13:00 - 15:00 2062 11/10/2017 ภราดร กาญจนสุธรรม 

5910122323039 ถึง 

5610122323039 จาก 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิงแวดลอ้ม 

3(2-2) 2544208 001 13:00 - 15:00 2052 16/10/2017 ฉัตรศิริ กลงัเนียม 

5910122323039 ถึง 

5710123301061 จาก 

ภูมิอากาศวิทยาสมยัใหม่ 3(2-2) 2542107 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงประยกุ 

ต ์

3(2-2) 2542304 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การบริหารและพัฒนาเมือง 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

32503 ศิลปศาสตร์ 

ทฤษฎีการวางแผนและการตดัสิน 

ใจ 

3(3-0) 2532401 001 09:00 - 10:30 2072 04/10/2017 นนัทนิ์ธิ  พงศโ์พธิธรร 

5910123325025 ถึง 

5710123325059 จาก 

การวิเคราะห์โครงการและการบริ 

หารโครงการ 

3(3-0) 2553301 005 13:00 - 14:30 2052 05/10/2017 ธนกฤต มีสมจิตร 

5910123325025 ถึง 

5710123325004 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 021 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 09/10/2017 ธรรมนูญ จิตตรีบุตร 

โสพิศ สืบศกัดิ 

กอบแกว้  บุญบุตร 

5910123325025 ถึง 

5910123312038 จาก 

การกาํหนดแบบผงัเมือง 3(3-0) 2531601 001 13:00 - 14:30 2071 10/10/2017 ธนกฤต มีสมจิตร 

5910123325025 ถึง 

5710123325059 จาก 

องคก์รปกครองทอ้งถินกบัการวา 

งแผนเมือง 

3(3-0) 2532407 001 09:00 - 10:30 2071 11/10/2017 นิรัตน์  เพชรรัตน์ 

5910123325025 ถึง 

5710123325059 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 16 จาก 20 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:34) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ออกแบบนิเทศศิลป์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

32610 ศิลปบัณฑิต 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 024 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 04/10/2017 ชลลดา พึงรําพรรณ 

เกรียงศกัดิ  ชยมัภร 

โอแฟเลีย ด.อคอสตา 

5911210326100 ถึง 

5911210326002 จาก 

ศิลปะตะวนัออกและอาเซียน 3(2-2) 2031308 001 13:00 - 14:30 2037 05/10/2017 ฉันทนา สุรัสวดี 

อวยพร  แสงคาํ 5911210326052 ถึง 

5911210326002 จาก 

การออกแบบสัญลกัษณ์ 3(2-2) 2031105 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวาดเส้นสร้างสรรค ์ 3(2-2) 2031304 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การออกแบบสิงพิมพ ์ 3(2-2) 2032103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ออกแบบนิเทศศิลป์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

32610 ศิลปบัณฑิต 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 024 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 04/10/2017 ชลลดา พึงรําพรรณ 

เกรียงศกัดิ  ชยมัภร 

โอแฟเลีย ด.อคอสตา 

5911210326100 ถึง 

5911210326002 จาก 

ศิลปะตะวนัออกและอาเซียน 3(2-2) 2031308 002 13:00 - 14:30 2037 05/10/2017 ฉันทนา สุรัสวดี 

อวยพร  แสงคาํ 5911210326100 ถึง 

5711210326051 จาก 

การออกแบบสัญลกัษณ์ 3(2-2) 2031105 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การวาดเส้นสร้างสรรค ์ 3(2-2) 2031304 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การออกแบบสิงพิมพ ์ 3(2-2) 2032103 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 17 จาก 20 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:34) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

การเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0) 2553105 002 13:00 - 14:30 2073 05/10/2017 พลัยมน สินหนงั 

5911215334052 ถึง 

5911215334001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 006 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 09/10/2017 สายสุนีย ์หะหวงั 

กาญจนา จินดานิล 5911215334031 ถึง 

5911215334001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 006 09:00 - 10:30 ITหอ้งC ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

ภาวินีย ์มีผดุง 

มลฤดี กีเอียน 

5911215334052 ถึง 

5911215334032 จาก 

ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหว่างสังค 

ม 

3(3-0) 2552203 001 - 

- ถึง 

- จาก 

จริยธรรมทางการเมือง 3(3-0) 2554105 001 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์ 3(3-0) 2562304 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

การเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0) 2553105 003 13:00 - 14:30 2083 05/10/2017 ชนะศึก วิเศษชยั 

5911215334106 ถึง 

5911215334054 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 007 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 09/10/2017 ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

ภาวินีย ์มีผดุง 

มลฤดี กีเอียน 

5911215334106 ถึง 

5911215334054 จาก 

ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหว่างสังค 

ม 

3(3-0) 2552203 002 - 

- ถึง 

- จาก 

จริยธรรมทางการเมือง 3(3-0) 2554105 002 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์ 3(3-0) 2562304 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 18 จาก 20 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:34) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

การเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0) 2553105 004 13:00 - 14:30 2074 05/10/2017 พูไทย วนัหากิจ 

โชติวฒัน์  บุญสรรค์ 5911215334159 ถึง 

5911215334107 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 018 09:00 - 10:30 4251 09/10/2017 วรพรรณ  สุรัสวดี 

5911215334159 ถึง 

5911215334143 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 018 09:00 - 10:30 5774 ปัณณ์ณัช ธนทัพรรษ

รัตน 5911215334142 ถึง 

5911215334107 จาก 

ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหว่างสังค 

ม 

3(3-0) 2552203 003 - 

- ถึง 

- จาก 

จริยธรรมทางการเมือง 3(3-0) 2554105 003 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์ 3(3-0) 2562304 003 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 4 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

การเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0) 2553105 005 13:00 - 14:30 2074 05/10/2017 พูไทย วนัหากิจ 

โชติวฒัน์  บุญสรรค์ 5911215334212 ถึง 

5911215334160 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 024 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 09/10/2017 โสรยา งามสนิท 

ศิริชยัชาญ  ณ สงขลา 5911215334197 ถึง 

5911215334160 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 024 11:00 - 12:30 ITหอ้งC ปาริฉัตร แก่นสม 

เสวียน เจนเขวา้ 

ปัทมา สารสุข 

5911215334212 ถึง 

5911215334198 จาก 

ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหว่างสังค 

ม 

3(3-0) 2552203 004 - 

- ถึง 

- จาก 

จริยธรรมทางการเมือง 3(3-0) 2554105 004 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์ 3(3-0) 2562304 004 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 19 จาก 20 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:34) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาจีนธุรกิจ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33603 ศิลปศาสตร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 3(2-2) 1572016 001 09:00 - 11:00 22202 03/10/2017 นนทนนัท ์ แยม้วงษ ์

5910123336023 ถึง 

5910123336002 จาก 

การอ่านภาษาจีน  3(2-2) 1571301 001 13:00 - 15:00 22305 04/10/2017 จิราพร  เนตรสมบติัผล 

5910123336023 ถึง 

5810123336057 จาก 

การอ่านภาษาองักฤษสาํหรับธุรก ิ

จจีน 

3(3-0) 1572103 001 09:00 - 10:30 22202 05/10/2017 ศรัณ ู  อินทร์อุริศ 

5910123336049 ถึง 

5710111224009 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 025 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 09/10/2017 ปาริฉัตร แก่นสม 

เสวียน เจนเขวา้ 

ปัทมา สารสุข 

5910123336049 ถึง 

5910123336002 จาก 

การฟังและการพูดภาษาจีนธุรกิจ  

2 

3(2-2) 1572203 001 13:00 - 15:00 22202 10/10/2017 เดชา  ชาติวรรณ 

5910123336023 ถึง 

5810123336011 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาจีนธุรกิจ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33603 ศิลปศาสตร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 3(2-2) 1572016 002 09:00 - 11:00 22202 03/10/2017 นนทนนัท ์ แยม้วงษ ์

5910123336049 ถึง 

5910123336026 จาก 

การอ่านภาษาจีน  3(2-2) 1571301 002 13:00 - 15:00 22305 04/10/2017 จิราพร  เนตรสมบติัผล 

5910123336049 ถึง 

5810123336018 จาก 

การอ่านภาษาองักฤษสาํหรับธุรก ิ

จจีน 

3(3-0) 1572103 001 09:00 - 10:30 22202 05/10/2017 ศรัณ ู  อินทร์อุริศ 

5910123336049 ถึง 

5710111224009 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 025 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 09/10/2017 ปาริฉัตร แก่นสม 

เสวียน เจนเขวา้ 

ปัทมา สารสุข 

5910123336049 ถึง 

5910123336002 จาก 

การฟังและการพูดภาษาจีนธุรกิจ  

2 

3(2-2) 1572203 002 13:00 - 15:00 22202 10/10/2017 เดชา  ชาติวรรณ 

5910123336049 ถึง 

5710123336022 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 20 จาก 20 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:33) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33703 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 022 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 09/10/2017 ธรรมนูญ จิตตรีบุตร 

โสพิศ สืบศกัดิ 

กอบแกว้  บุญบุตร 

5910123337014 ถึง 

5910123337001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 022 11:00 - 12:30 ITหอ้งB โสรยา งามสนิท 

ศิริชยัชาญ  ณ สงขลา 5910123337033 ถึง 

5910123337015 จาก 

หอ้งสมุดประชาชน 2(2-0) 1632104 001 09:00 - 10:30 2053 10/10/2017 เพญ็รุ่ง แป้งใส 

5910123337033 ถึง 

5910123337001 จาก 

งานเทคนิคของหอ้งสมุดและศูนย ์

สารสนเทศ 

3(2-2) 1632103 001 13:00 - 14:30 2061 11/10/2017 เพชรา ศรีคาํภา 

5910123337033 ถึง 

5910123337001 จาก 

โปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการปร 

ะยกุต ์

3(2-2) 1632403 001 - 

- ถึง 

- จาก 


