
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 14 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 9:48) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การพัฒนาชุมชน 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

30103 ศิลปศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพ ั

ฒนาชุมชน 

5(450) 2532803 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การพัฒนาชุมชน 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

30103 ศิลปศาสตร์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพ ั

ฒนาชุมชน 

5(450) 2532803 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ดนตรีไทย 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

30203 ศิลปศาสตร์ 

การเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2) 2064903 001 09:00 - 11:00 2073 10/10/2018 ประวิทย ์ขาวปลืม 

5810123302006 ถึง 

5610111215005 จาก 

สมัมนาดนตรี 3(3-0) 2064906 001 13:30 - 15:00 2062 11/10/2018 ประวิทย ์ขาวปลืม 

ฐิระพลย ์น้อยนิตย  ์ 5810123302006 ถึง 

5810111215001 จาก 

การจดัการการแสดงดนตรีไทย  3(2-2) 2064910 001 13:30 - 15:30 2062 17/10/2018 ประวิทย ์ขาวปลืม 

5810123302006 ถึง 

5810123302001 จาก 

การปฏิบติัเพลงเรือง 2(0-4) 2062209 001 09:00 - 11:00 2073 18/10/2018 โกเมศ จงเจริญ 

5810123302002 ถึง 

5810111215001 จาก 

การปรับวงดนตรีไทย 3(3-0) 2063110 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พดนตรี 

2(90) 2063801 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 14 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 9:48) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ดนตรีตะวันตก 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

30403 ศิลปศาสตร์ 

การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรั 

บดนตรีป๊อปปูล่าร์และดนตรีแจ๊ส 

3(3-0) 2064303 001 13:00 - 14:30 2053 17/10/2018 ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

5810123304065 ถึง 

5610123304046 จาก 

ออร์เครสเตรชนั 3(3-0) 2063312 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พดนตรี 

2(90) 2063801 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การเสนอผลงานทางดนตรี 3(0-3) 2064901 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ดนตรีตะวันตก 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

30403 ศิลปศาสตร์ 

การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรั 

บดนตรีป๊อปปูล่าร์และดนตรีแจ๊ส 

3(3-0) 2064303 001 13:00 - 14:30 2053 17/10/2018 ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

5810123304065 ถึง 

5610123304046 จาก 

ออร์เครสเตรชนั 3(3-0) 2063312 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พดนตรี 

2(90) 2063801 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การเสนอผลงานทางดนตรี 3(0-3) 2064901 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 14 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 9:48) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นาฏศิลป์และการละคร 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

30803 ศิลปศาสตร์ 

การวางแผนธุรกิจทางนาฏศิลป์ 2(1-2) 2054601 001 09:00 - 10:30 2036 19/10/2018 ธีรตา  นุ่มเจริญ 

5810123308027 ถึง 

5710123308039 จาก 

ววิฒันาการศิลปะเพือการละคร 2(1-2) 2051603 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเขียนบทและการตดัต่อบทละ 

คร 

2(1-2) 2052103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พนาฏศิลป์ 

2(90) 2052803 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การสร้างละครรํา 2(1-2) 2053107 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ววิฒันาการศิลปะการแสดงทอ้งถิ 

น 

2(1-2) 2054903 001 - 

- ถึง 

- จาก 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ 

สร้างสรรค์ 

2(1-2) 2055013 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 14 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 9:48) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นาฏศิลป์และการละคร 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

30803 ศิลปศาสตร์ 

การวางแผนธุรกิจทางนาฏศิลป์ 2(1-2) 2054601 002 09:00 - 10:30 2036 19/10/2018 ธีรตา  นุ่มเจริญ 

5810123308049 ถึง 

5810123308028 จาก 

ววิฒันาการศิลปะเพือการละคร 2(1-2) 2051603 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การเขียนบทและการตดัต่อบทละ 

คร 

2(1-2) 2052103 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พนาฏศิลป์ 

2(90) 2052803 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การสร้างละครรํา 2(1-2) 2053107 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ววิฒันาการศิลปะการแสดงทอ้งถิ 

น 

2(1-2) 2054903 002 - 

- ถึง 

- จาก 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ 

สร้างสรรค์ 

2(1-2) 2055013 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิติศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

30904 นิติศาสตร์ 

กฎหมายลกัษณะมรดก 3(3-0) 2563205 001 13:30 - 16:30 2038 11/10/2018 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

5810124309051 ถึง 

5810124309001 จาก 

กฎหมายลม้ละลาย 3(3-0) 2563510 001 09:00 - 12:00 22305 16/10/2018 สุชาติ ขวญัเกือ 

5810124309051 ถึง 

5810124309001 จาก 

กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 001 13:30 - 16:30 2083 17/10/2018 ณัฐดนยั  สุภทัรากุล 

5810124309051 ถึง 

5810124309001 จาก 

กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ 3(3-0) 2564401 001 13:30 - 16:30 2075 18/10/2018 กมล ตนัจินวฒันกุล 

5810124309051 ถึง 

5810124309001 จาก 

กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกค 

ดีบุคคล 

3(3-0) 2563308 001 09:00 - 12:00 22305 19/10/2018 กมล ตนัจินวฒันกุล 

5810124309091 ถึง 

5710124309009 จาก 

พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 2(2-0) 2562506 001 09:00 - 12:00 22202 22/10/2018 เอกพงษ ์ สารนอ้ย 

5810124309103 ถึง 

5810124309001 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 5 จาก 14 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 9:48) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิติศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

30904 นิติศาสตร์ 

กฎหมายลกัษณะมรดก 3(3-0) 2563205 003 13:30 - 16:30 2038 11/10/2018 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

5810124309103 ถึง 

5810124309056 จาก 

กฎหมายลม้ละลาย 3(3-0) 2563510 003 09:00 - 12:00 22305 16/10/2018 สุชาติ ขวญัเกือ 

5810124309103 ถึง 

5710124309005 จาก 

กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 006 13:30 - 16:30 2083 17/10/2018 ณัฐดนยั  สุภทัรากุล 

5810124309103 ถึง 

5810124309056 จาก 

กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ 3(3-0) 2564401 003 13:30 - 16:30 2075 18/10/2018 กมล ตนัจินวฒันกุล 

5810124309103 ถึง 

5810124309056 จาก 

กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกค 

ดีบุคคล 

3(3-0) 2563308 003 09:00 - 12:00 22305 19/10/2018 กมล ตนัจินวฒันกุล 

5810124309103 ถึง 

5810124309062 จาก 

พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 2(2-0) 2562506 003 09:00 - 12:00 22202 22/10/2018 เอกพงษ ์ สารนอ้ย 

5810124309101 ถึง 

5810124309059 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาไทย 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31203 ศิลปศาสตร์ 

กิจกรรมสร้างสรรคด์า้นภาษาวรร 

ณกรรมและวฒันธรรม 

3(2-2) 1541703 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาถินไทย 3(3-0) 1543103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเขียนวรรณกรรมสร้างสรรค์ส 

◌ํ าหรับเดก็ 

3(2-2) 1544211 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พภาษาไทย 

2(90) 1544801 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 6 จาก 14 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 9:48) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาไทย 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31203 ศิลปศาสตร์ 

กิจกรรมสร้างสรรคด์า้นภาษาวรร 

ณกรรมและวฒันธรรม 

3(2-2) 1541703 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาถินไทย 3(3-0) 1543103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเขียนวรรณกรรมสร้างสรรค์ส 

◌ํ าหรับเดก็ 

3(2-2) 1544211 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พภาษาไทย 

2(90) 1544801 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาองักฤษ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31403 ศิลปศาสตร์ 

การแปลวรรณกรรม 3(2-2) 1552205 001 13:30 - 15:30 2033 10/10/2018 อินทิรา จารุจินดา 

5810123314074 ถึง 

5810123314005 จาก 

ภาษาองักฤษสําหรับอุตสาหกรรม 

การท่องเทียว 

3(2-2) 1554103 001 13:30 - 15:30 22202 19/10/2018 กษิดิศ วชัรพรรณ 

ศิรดา เทียนขาว 5810123314074 ถึง 

5710123314053 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการทดสอบขอ้ส 

อบมาตรฐาน 

3(3-0) 1531706 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พภาษาองักฤษ 

2(90) 1553803 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 7 จาก 14 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 9:48) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาองักฤษ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31403 ศิลปศาสตร์ 

การแปลวรรณกรรม 3(2-2) 1552205 001 13:30 - 15:30 2033 10/10/2018 อินทิรา จารุจินดา 

5810123314074 ถึง 

5810123314005 จาก 

ภาษาองักฤษสําหรับอุตสาหกรรม 

การท่องเทียว 

3(2-2) 1554103 001 13:30 - 15:30 22202 19/10/2018 กษิดิศ วชัรพรรณ 

ศิรดา เทียนขาว 5810123314074 ถึง 

5710123314053 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการทดสอบขอ้ส 

อบมาตรฐาน 

3(3-0) 1531706 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พภาษาองักฤษ 

2(90) 1553803 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาองักฤษธุรกจิ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

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 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 8 จาก 14 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 9:48) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาองักฤษธุรกจิ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

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 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาองักฤษธุรกจิ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือการสมคัรงาน 3(3-0) 1551628 003 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพือธุรกิจโลจิสติกส์ 

และซัพพลายเชน 

3(3-0) 1551630 003 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพือธุรกิจการบิน 3(2-2) 1553612 003 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพือการนาํเสนอและ 

รายงานทางธุรกิจ 

3(3-0) 1553614 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พภาษาองักฤษธุรกิจ 

2(90) 1553801 003 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 9 จาก 14 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 9:48) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สมัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0) 2554901 001 09:00 - 10:30 2074 11/10/2018 อรุณ ไชยนิตย  ์

5811216316039 ถึง 

5811216316001 จาก 

กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 003 13:30 - 16:30 2074 17/10/2018 ชนาธิป  ชินะนาวิน 

5811216316154 ถึง 

5811216316001 จาก 

การแกะสลกัและงานใบตองสาํห 

รับตกแต่งอาหาร 

3(2-2-5) 4551105 801 13:30 - 15:00 150905 19/10/2018 ศุทธวดี เววา 

6010123308048 ถึง 

5710122507008 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พรัฐประศาสนศาสตร์ 

2(1-2) 2553802 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สมัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0) 2554901 002 09:00 - 10:30 2074 11/10/2018 อรุณ ไชยนิตย  ์

5811216316078 ถึง 

5811216316040 จาก 

กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 004 13:30 - 16:30 2074 17/10/2018 ชนาธิป  ชินะนาวิน 

5811216316117 ถึง 

5811216316040 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พรัฐประศาสนศาสตร์ 

2(1-2) 2553802 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพ 3(3-0) 3563108 801 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 10 จาก 14 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 9:48) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สมัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0) 2554901 003 09:00 - 10:30 2075 11/10/2018 ณกมล  ปุญชเขตต์ทิกุล 

5811216316117 ถึง 

5811216316079 จาก 

กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 004 13:30 - 16:30 2074 17/10/2018 ชนาธิป  ชินะนาวิน 

5811216316117 ถึง 

5811216316040 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พรัฐประศาสนศาสตร์ 

2(1-2) 2553802 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพ 3(3-0) 3563108 802 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 4 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สมัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0) 2554901 004 09:00 - 10:30 2075 11/10/2018 ณกมล  ปุญชเขตต์ทิกุล 

5811216316154 ถึง 

5811216316118 จาก 

กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 003 13:30 - 16:30 2074 17/10/2018 ชนาธิป  ชินะนาวิน 

5811216316154 ถึง 

5811216316001 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พรัฐประศาสนศาสตร์ 

2(1-2) 2553802 004 - 

- ถึง 

- จาก 

บอนไซและการจดัสวนถาด 3(1-4) 5001304 801 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 11 จาก 14 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 9:48) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

32302 วิทยาศาสตร์ 

การประยกุตภ์ูมิสารสนเทศ 3(2-2) 2544401 001 13:30 - 15:30 3310 17/10/2018 อนุวฒัน์  คชวรรณ 

5810122323033 ถึง 

5810122323001 จาก 

ปฏิบติัการการรับรู้จากระยะไกล 3(2-2) 2542407 001 13:30 - 15:30 3310 19/10/2018 อุเทน ทองทิพย ์

5810122323033 ถึง 

5810122323001 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 

2(90) 2543802 001 - 

- ถึง 

- จาก 

สมัมนาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 3(2-2) 2544904 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การบริหารและพัฒนาเมือง 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

32503 ศิลปศาสตร์ 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พการบริหาร 

2(90) 2534803 001 13:00 - 14:30 336 09/10/2018 วชิยานนท ์สุทธโส 

5810123325039 ถึง 

5810123325002 จาก 

การบริหารงานคลงัและงบประมา 

ณ 

3(3-0) 2552302 001 09:00 - 10:30 2031 16/10/2018 นนัทนิ์ธิ  พงศโ์พธิธรร 

5810123325039 ถึง 

5810123325002 จาก 

การพฒันาเมืองแบบบูรณาการ 3(3-0) 2533401 001 13:30 - 15:00 336 17/10/2018 ธนกฤต มีสมจิตร 

5810123325039 ถึง 

5710123325045 จาก 

สมัมนาปัญหาการบริหารและพฒั 

นาเมือง 

3(2-2) 2534903 001 13:30 - 15:00 2073 22/10/2018 ทรงยศ  สาโรจน์ 

5810123325039 ถึง 

5710123325045 จาก 

ระบบสารสนเทศสําหรับการบริห 

าร 

3(3-0) 2553310 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ออกแบบนิเทศศิลป์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

32610 ศิลปบัณฑิต 

การออกแบบจดัแสดงและนิทรร 

ศการ 

2(1-2) 2033207 001 09:00 - 12:00 2037 10/10/2018 ชลิดา  รัชตะพงศธ์ร 

5811210326087 ถึง 

5711210326015 จาก 

ศิลปนิพนธ์ 4(2-4) 2034901 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 12 จาก 14 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 9:48) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ออกแบบนิเทศศิลป์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

32610 ศิลปบัณฑิต 

การออกแบบจดัแสดงและนิทรร 

ศการ 

2(1-2) 2033207 002 09:00 - 12:00 2037 10/10/2018 ชลิดา  รัชตะพงศธ์ร 

5811210326115 ถึง 

5811210326005 จาก 

ศิลปนิพนธ์ 4(2-4) 2034901 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0) 2563519 001 13:30 - 16:30 2064 09/10/2018 ปรัชญา  มหาวินิจฉยั

มน 5811215334056 ถึง 

5811215334001 จาก 

การบริหารและการจดัการภาครัฐ 

แนวใหม ่

3(3-0) 2553312 001 09:00 - 10:30 2065 11/10/2018 เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 

5811215334056 ถึง 

5811215334001 จาก 

สมัมนาทางรัฐศาสตร์ 3(2-2) 2554104 001 13:30 - 15:30 2065 19/10/2018 รวิกานต์  อาํนวย 

5811215334056 ถึง 

5811215334001 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พรัฐศาสตร์ 

2(90) 2553803 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0) 2563519 002 13:30 - 16:30 2064 09/10/2018 ปรัชญา  มหาวินิจฉยั
5811215334112 ถึง 

5811215334057 จาก 

การบริหารและการจดัการภาครัฐ 

แนวใหม ่

3(3-0) 2553312 002 09:00 - 10:30 2065 11/10/2018 เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 

5811215334112 ถึง 

5811215334057 จาก 

สมัมนาทางรัฐศาสตร์ 3(2-2) 2554104 002 13:30 - 15:30 2061 19/10/2018 รวิกานต์  อาํนวย 

6111215334093 ถึง 

5811215334057 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พรัฐศาสตร์ 

2(90) 2553803 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 13 จาก 14 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 9:48) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0) 2563519 003 13:30 - 16:30 2065 09/10/2018 ปรัชญา  มหาวินิจฉยั

5811215334167 ถึง 

5811215334114 จาก 

การบริหารและการจดัการภาครัฐ 

แนวใหม ่

3(3-0) 2553312 003 09:00 - 10:30 2071 11/10/2018 วชิรวิทย ์ วิชาสวสัดิ 

5811215334167 ถึง 

5711216316024 จาก 

สมัมนาทางรัฐศาสตร์ 3(2-2) 2554104 003 13:30 - 15:30 2065 19/10/2018 รวิกานต์  อาํนวย 

5811215334167 ถึง 

5811215334114 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พรัฐศาสตร์ 

2(90) 2553803 003 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาจีนธุรกิจ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

33603 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาจีนสําหรับมคัคุเทศก์ 3(2-2) 1573703 001 09:00 - 11:00 22202 17/10/2018 เดชา  ชาติวรรณ 

5810123336033 ถึง 

5710123336032 จาก 

การแปลภาษาจีน  3(2-2) 1574602 001 09:00 - 11:00 22202 18/10/2018 จิราพร  เนตรสมบติัผล 

5810123336033 ถึง 

5710123336032 จาก 

การเขียนภาษาจีนธุรกิจ  3(2-2) 1573403 001 13:30 - 15:30 150705 19/10/2018 Wang  Shuo 

5810123336033 ถึง 

5810123336001 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พภาษาจีนธุรกิจ 

2(90) 1573803 001 - 

- ถึง 

- จาก 

จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0) 3562205 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 14 จาก 14 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 ( 9:48) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาจีนธุรกิจ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

33603 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาจีนสําหรับมคัคุเทศก์ 3(2-2) 1573703 002 09:00 - 11:00 22202 17/10/2018 เดชา  ชาติวรรณ 

5810123336064 ถึง 

5810123315101 จาก 

การแปลภาษาจีน  3(2-2) 1574602 002 09:00 - 11:00 22202 18/10/2018 จิราพร  เนตรสมบติัผล 

5810123336064 ถึง 

5810123336011 จาก 

การเขียนภาษาจีนธุรกิจ  3(2-2) 1573403 002 13:30 - 15:30 150705 19/10/2018 Wang  Shuo 

5810123336064 ถึง 

5810123336034 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พภาษาจีนธุรกิจ 

2(90) 1573803 002 - 

- ถึง 

- จาก 

จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0) 3562205 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

33703 ศิลปศาสตร์ 

จริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศ 

าสตร์ 

2(2-0) 1631701 001 13:30 - 15:00 150704 11/10/2018 เพชรา ศรีคาํภา 

5810123311043 ถึง 

5810123311002 จาก 

การจดัการความรู้ทางบรรณารักษ 

ศาสตร์ 

3(3-0) 1633601 001 09:00 - 10:30 150904 18/10/2018 เพญ็รุ่ง แป้งใส 

5810123311043 ถึง 

5810123311002 จาก 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 

พบรรณารักษศาสตร์ 

2(90) 1633802 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิจยัเบืองตน้ทางบรรณารักษศ 

าสตร์ 

3(2-2) 1634201 001 - 

- ถึง 

- จาก 

สมัมนาทางบรรณารักษศาสตร์แล 

ะสารสนเทศศาสตร์ 

2(1-2) 1634701 001 - 

- ถึง 

- จาก 


