
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 18 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:50) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การพัฒนาชุมชน 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

30103 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 009 09:00 - 10:30 ITหอ้งG 09/10/2018 พชัรี  กล่อมเมือง 

6010123301006 ถึง 

5910111219001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 009 09:00 - 10:30 ITหอ้งH นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 

6010123301043 ถึง 

6010123301007 จาก 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิงแวดลอ้ม 

3(2-2) 2544208 801 09:00 - 11:00 2074 18/10/2018 ฉตัรศิริ กลงัเนียม 

ชญาพสัว ์ สกุลชยัสิทฐิ 6010123301043 ถึง 

5511211533027 จาก 

การเปลียนแปลงทางสงัคมและว ั

ฒนธรรมกบัการพฒันา 

3(3-0) 2533103 001 13:00 - 14:50 2037 ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

6010123301043 ถึง 

6010123301001 จาก 

ปัญหาสังคม 3(3-0) 2533101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวางแผนพฒันาชุมชน 3(2-2) 2533311 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การปกครองส่วนทอ้งถินเพือการ 

พฒันา 

3(3-0) 2534409 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 18 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:50) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การพัฒนาชุมชน 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

30103 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 014 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 09/10/2018 ปริยาภร เอียมสําลี 

สุรศกัดิ แจ่มเจริญ 5910123243021 ถึง 

5910123243001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 014 11:00 - 12:30 ITหอ้งC ปรารถนา ผดุงพจน์ 

รุ่งทิพย ์ ศรีโสภา 6010125437028 ถึง 

5910123243023 จาก 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิงแวดลอ้ม 

3(2-2) 2544208 802 09:00 - 11:00 2083 18/10/2018 อนุวฒัน์  คชวรรณ 

6010123301086 ถึง 

5410123304009 จาก 

การเปลียนแปลงทางสงัคมและว ั

ฒนธรรมกบัการพฒันา 

3(3-0) 2533103 002 13:00 - 14:50 2037 ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

6010123301086 ถึง 

6010123301044 จาก 

ปัญหาสังคม 3(3-0) 2533101 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การวางแผนพฒันาชุมชน 3(2-2) 2533311 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การปกครองส่วนทอ้งถินเพือการ 

พฒันา 

3(3-0) 2534409 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 18 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:50) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ดนตรีตะวันตก 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

30403 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 029 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 09/10/2018 ขจิตพรรณ อมรปาน 

จุฬาลกัษณ์ ชาญกลู 6010123325051 ถึง 

6010123304001 จาก 

ปฏิบติัรวมวงเล็ก  2(1-2) 2062435 001 09:00 - 10:30 2031 11/10/2018 ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

6110123304026 ถึง 

6010123304001 จาก 

ทฤษฎีดนตรีตะวนัตก  3(3-0) 2062301 001 09:00 - 10:30 2075 16/10/2018 ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

6010123304052 ถึง 

5710123304042 จาก 

ปฏิบติัเครืองลมไมเ้สียงสูง  2(0-4) 2062401 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัเครืองทองเหลืองเสียงสูง  2(0-4) 2062405 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 

ปฏิบติัเปียโน  2(0-4) 2062419 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 

ปฏิบติัรวมวงใหญ่  2(1-2) 2062437 001 - 

- ถึง 

- จาก 

คอมพิวเตอร์ดนตรีขนัพืนฐาน 3(2-2) 2062701 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัเปียโนพืนฐาน  2(0-4) 2063429 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัรีคอเดอร์พืนฐาน  2(0-4) 2063433 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 18 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:50) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ดนตรีตะวันตก 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

30403 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 030 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 09/10/2018 ขจิตพรรณ อมรปาน 

จุฬาลกัษณ์ ชาญกลู 6010123304052 ถึง 

5911214433001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 030 13:30 - 15:00 ITหอ้งE จนัทนา อุดม 

6011215334096 ถึง 

6011215334049 จาก 

ปฏิบติัรวมวงเล็ก  2(1-2) 2062435 001 09:00 - 10:30 2031 11/10/2018 ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

6110123304026 ถึง 

6010123304001 จาก 

ทฤษฎีดนตรีตะวนัตก  3(3-0) 2062301 001 09:00 - 10:30 2075 16/10/2018 ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

6010123304052 ถึง 

5710123304042 จาก 

ปฏิบติัเครืองลมไมเ้สียงสูง  2(0-4) 2062401 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัเครืองทองเหลืองเสียงสูง  2(0-4) 2062405 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 

ปฏิบติัเปียโน  2(0-4) 2062419 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 

ปฏิบติัรวมวงใหญ่  2(1-2) 2062437 001 - 

- ถึง 

- จาก 

คอมพิวเตอร์ดนตรีขนัพืนฐาน 3(2-2) 2062701 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัเปียโนพืนฐาน  2(0-4) 2063429 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ปฏิบติัรีคอเดอร์พืนฐาน  2(0-4) 2063433 001 - 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 5 จาก 18 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:50) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นาฏศิลป์และการละคร 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

30803 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 004 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 09/10/2018 จงกล เก็ตมะยรู 

วิไลจิตร นิลสวสัดิ 

มงคล เจริญโต 

6010125440104 ถึง 

5911213436002 จาก 

ตวัละครและฉากในเรืองรามเกียร 

ติ 

2(1-2-3) 2052201 003 13:30 - 15:00 2071 17/10/2018 บุปผาชาติ  อุปถมัภ์นรา 

สมชาย  พลูพิพฒัน์ 6010123308030 ถึง 

6010123308001 จาก 

ระบาํนานาชาติ 2(1-2-3) 2053202 001 13:30 - 15:00 2037 22/10/2018 ธีรตา  นุ่มเจริญ 

6010123308030 ถึง 

6010123308001 จาก 

สรีระของผูแ้สดงนาฏศิลป์ 2(1-2-3) 2053203 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ฟ้อนรํา  2(1-2-3) 2053508 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ละครและการแสดงสําหรับเด็ก 2(1-2-3) 2053512 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 6 จาก 18 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:50) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นาฏศิลป์และการละคร 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

30803 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 008 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 09/10/2018 อินทิรา จารุจินดา 

ยทุธ  ไกยวรรณ์ 6010125440032 ถึง 

6010123308031 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 008 09:00 - 10:30 ITหอ้งF ปรัชญา  ทองชุม 

6010125440051 ถึง 

6010125440033 จาก 

ตวัละครและฉากในเรืองรามเกียร 

ติ 

2(1-2-3) 2052201 004 13:30 - 15:00 2071 17/10/2018 บุปผาชาติ  อุปถมัภ์นรา 

สมชาย  พลูพิพฒัน์ 6010123308059 ถึง 

6010123308031 จาก 

ระบาํนานาชาติ 2(1-2-3) 2053202 002 13:30 - 15:00 2037 22/10/2018 ธีรตา  นุ่มเจริญ 

6010123308059 ถึง 

6010123308031 จาก 

สรีระของผูแ้สดงนาฏศิลป์ 2(1-2-3) 2053203 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ฟ้อนรํา  2(1-2-3) 2053508 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ละครและการแสดงสําหรับเด็ก 2(1-2-3) 2053512 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิติศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

30904 นิติศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 006 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 09/10/2018 จงกล เก็ตมะยรู 

วิไลจิตร นิลสวสัดิ 

มงคล เจริญโต 

6010124309031 ถึง 

5910122115011 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 006 09:00 - 10:30 ITหอ้งD อินทิรา จารุจินดา 

ยทุธ  ไกยวรรณ์ 6010124309092 ถึง 

6010124309032 จาก 

กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบุคค 

ลและทรัพย ์

3(3-0) 2562417 001 13:30 - 16:30 22305 10/10/2018 นฤมล ติบวงษา 

6010124309051 ถึง 

6010124309002 จาก 

เอกเทศสัญญา  3(3-0) 2562406 001 13:30 - 16:30 22305 16/10/2018 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

6010124309051 ถึง 

6010124309002 จาก 

กฎหมายปกครอง  3(3-0) 2562511 001 09:00 - 12:00 2036 17/10/2018 นฤมล ติบวงษา 

6110124309054 ถึง 

6010124309002 จาก 

กฎหมายลกัษณะละเมิด  

จดัการงานนอกสัง ลาภมิควรได ้

3(3-0) 2562202 001 13:30 - 16:30 22305 18/10/2018 พรเพชร  ชลศกัดิตระก 

6010124309051 ถึง 

6010124309002 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 7 จาก 18 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:50) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิติศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

30904 นิติศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 006 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 09/10/2018 จงกล เก็ตมะยรู 

วิไลจิตร นิลสวสัดิ 

มงคล เจริญโต 

6010124309031 ถึง 

5910122115011 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 006 09:00 - 10:30 ITหอ้งD อินทิรา จารุจินดา 

ยทุธ  ไกยวรรณ์ 6010124309092 ถึง 

6010124309032 จาก 

กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบุคค 

ลและทรัพย ์

3(3-0) 2562417 002 13:30 - 16:30 22305 10/10/2018 นฤมล ติบวงษา 

6010124309099 ถึง 

6010124309053 จาก 

เอกเทศสัญญา  3(3-0) 2562406 002 13:30 - 16:30 22305 16/10/2018 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

6010124309099 ถึง 

6010124309053 จาก 

กฎหมายปกครอง  3(3-0) 2562511 002 09:00 - 12:00 2036 17/10/2018 นฤมล ติบวงษา 

6010124309099 ถึง 

5730124309018 จาก 

กฎหมายลกัษณะละเมิด  

จดัการงานนอกสัง ลาภมิควรได ้

3(3-0) 2562202 002 13:30 - 16:30 22305 18/10/2018 พรเพชร  ชลศกัดิตระก 

6010124309099 ถึง 

6010124309053 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาไทย 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31203 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 010 09:00 - 10:30 5764 09/10/2018 ภสัชา นอ้ยสอาด 

6010123312053 ถึง 

6010123312026 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 010 09:00 - 10:30 5765 พลัยมน สินหนงั 

6010123312083 ถึง 

6010123312054 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 010 09:00 - 10:30 ITหอ้งH นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 

6010123312024 ถึง 

6010123312001 จาก 

ภาษาศาสตร์เบืองตน้สาํหรับภาษ 

าไทย 

3(2-2) 1531107 002 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายและจริยธรรมสือสารมว 

ลชน 

3(3-0) 1541601 001 - 

- ถึง 

- จาก 

วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0) 1543434 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3561105 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 8 จาก 18 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:50) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาไทย 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31203 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 010 09:00 - 10:30 5764 09/10/2018 ภสัชา นอ้ยสอาด 

6010123312053 ถึง 

6010123312026 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 010 09:00 - 10:30 5765 พลัยมน สินหนงั 

6010123312083 ถึง 

6010123312054 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 010 09:00 - 10:30 ITหอ้งH นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 

6010123312024 ถึง 

6010123312001 จาก 

ภาษาศาสตร์เบืองตน้สาํหรับภาษ 

าไทย 

3(2-2) 1531107 003 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายและจริยธรรมสือสารมว 

ลชน 

3(3-0) 1541601 002 - 

- ถึง 

- จาก 

วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0) 1543434 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3561105 003 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 9 จาก 18 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:50) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาองักฤษ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31403 ศิลปศาสตร์ 

วรรณคดีเบืองตน้ 3(3-0) 1552307 001 09:00 - 10:30 2038 09/10/2018 สราวุธ ณ พทัลุง 

ภาณุพงศ ์สามารถ 6010123314047 ถึง 

6010123314001 จาก 

ภาษาศาสตร์เบืองตน้ 3(3-0) 1532123 001 09:00 - 11:00 2074 10/10/2018 จนัญญา งามเนตร 

กษิดิศ วชัรพรรณ 6010123314047 ถึง 

6010123314001 จาก 

การเขียนเรียงความ 3(3-0) 1552115 001 09:00 - 10:30 2064 11/10/2018 ศิรดา เทียนขาว 

ไทยานี  คหวาโย เด เอ 6010123314047 ถึง 

6010123314001 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 003 15:30 - 17:00 ITหอ้งA 16/10/2018 ภทัราวลี กระแสร์ 

อกัษร สวสัดี 

ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

6110123325024 ถึง 

6010123314001 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 021 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 18/10/2018 ประเทืองสุข ยงัเสถียร 

นนัทวรรณ  แกว้โชติ 

พดัชา  ดอกไม ้

6010116520038 ถึง 

6010116520001 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 021 09:00 - 10:30 ITหอ้งH วสูิตร ดารากยั 

6110123314059 ถึง 

6010116520041 จาก 

การอ่านขนัสูง 3(3-0) 1552120 001 13:30 - 15:30 2083 ภูมิใจ ณัฏฐช์าภา 

6010123314047 ถึง 

6010123314002 จาก 

การฟังและการพดูภาษาองักฤษ  3(2-2) 1551134 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 10 จาก 18 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:50) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาองักฤษ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31403 ศิลปศาสตร์ 

วรรณคดีเบืองตน้ 3(3-0) 1552307 002 09:00 - 10:30 2038 09/10/2018 สราวุธ ณ พทัลุง 

ภาณุพงศ ์สามารถ 6010123314090 ถึง 

6010123314048 จาก 

ภาษาศาสตร์เบืองตน้ 3(3-0) 1532123 002 09:00 - 11:00 2074 10/10/2018 จนัญญา งามเนตร 

กษิดิศ วชัรพรรณ 6110123314059 ถึง 

6010123314048 จาก 

การเขียนเรียงความ 3(3-0) 1552115 002 09:00 - 10:30 2064 11/10/2018 ศิรดา เทียนขาว 

ไทยานี  คหวาโย เด เอ 6010123314090 ถึง 

6010123314048 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 001 13:30 - 15:00 5764 16/10/2018 โชติวฒัน ์ บุญสรรค์ 
6010123314059 ถึง 

5910122124016 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 001 13:30 - 15:00 5765 วีรพล ดิษเกษม 

6010123314090 ถึง 

6010123314060 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 001 13:30 - 15:00 ITหอ้งH ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 

5910122124012 ถึง 

5810122113005 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 010 13:30 - 15:00 5764 17/10/2018 อาํพล บุดดาสาร 

6010123314082 ถึง 

5810123314064 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 010 13:30 - 15:00 5765 อรุณ ไชยนิตย  ์

6010125439192 ถึง 

6010123314083 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 010 13:30 - 15:00 5773 วีระศกัดิ พุ่มเพช็ร 

6011210326069 ถึง 

6010125439193 จาก 

การอ่านขนัสูง 3(3-0) 1552120 002 13:30 - 15:30 2083 18/10/2018 ภูมิใจ ณัฏฐช์าภา 

6010123314090 ถึง 

6010123314048 จาก 

การฟังและการพดูภาษาองักฤษ  3(2-2) 1551134 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 11 จาก 18 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:50) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาองักฤษธุรกจิ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 013 15:30 - 17:00 834 16/10/2018 กวีพจน์  วรเนตรสุทธิกุ 

6010122119023 ถึง 

5711211533009 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 013 15:30 - 17:00 844 ธญัภพ  ศิริมาศเกษม 

6010123315020 ถึง 

6010122119024 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 013 15:30 - 17:00 845 ภทัรพล  วรประชา 

6011213436042 ถึง 

6010123315023 จาก 

บุคลิกภาพในงานอุตสาหกรรมบ 

ริการ 

3(3-0) 1551502 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การอ่านภาษาองักฤษธุรกิจ 3(3-0) 1551618 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพืองานเลขานุการ 3(3-0) 1551621 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพือการท่องเทียวเชิง 

นิเวศ 

3(3-0) 1553615 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาองักฤษธุรกจิ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 007 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 16/10/2018 วรรณพร บุญญาสถิตย ์

สุกิจ  ลดัดากลม 

ชญาพสัว ์ สกุลชยัสิทฐิ 

6010123315085 ถึง 

5810123302001 จาก 

บุคลิกภาพในงานอุตสาหกรรมบ 

ริการ 

3(3-0) 1551502 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การอ่านภาษาองักฤษธุรกิจ 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 12 จาก 18 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:50) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 09/10/2018 เสาวรส พวงแกว้ 

วชิยานนท ์สุทธโส 

แอนเจลีน เยา ดูเค 

6011216316049 ถึง 

5911214433032 จาก 

การปกครองทอ้งถินไทย 3(3-0) 2552101 001 13:30 - 15:00 2051 11/10/2018 อจัฉรา  ประไพพกัตร์ 

6011216316049 ถึง 

6011216316001 จาก 

ภาวะผูน้ําแบบเปลียนสภาพ 3(3-0) 2551205 001 09:00 - 10:30 2064 17/10/2018 วชิรวิทย ์ วิชาสวสัดิ 

6011216316049 ถึง 

5810123308028 จาก 

การบริหารการพฒันา 3(3-0) 2553303 001 13:30 - 15:00 2055 ปฐมชนก ศิริพชัระ 

ศศิวิมล  พลายชุม 6011216316049 ถึง 

5711216316052 จาก 

การวิเคราะห์โครงการและการบริ 

หารโครงการ 

3(3-0) 2553301 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครั 

ฐ 

3(3-0) 2553302 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 015 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 09/10/2018 ปรารถนา ผดุงพจน์ 

รุ่งทิพย ์ ศรีโสภา 6011216316098 ถึง 

5810122115081 จาก 

การปกครองทอ้งถินไทย 3(3-0) 2552101 002 13:30 - 15:00 2064 11/10/2018 พชัรี  กล่อมเมือง 

มนพทัธ์  สีขาว 6011216316098 ถึง 

6011216316051 จาก 

ภาวะผูน้ําแบบเปลียนสภาพ 3(3-0) 2551205 002 09:00 - 10:30 2064 17/10/2018 วชิรวิทย ์ วิชาสวสัดิ 

6011216316098 ถึง 

6011216316051 จาก 

การบริหารการพฒันา 3(3-0) 2553303 002 13:30 - 15:00 2055 ปฐมชนก ศิริพชัระ 

ศศิวิมล  พลายชุม 6111216316055 ถึง 

6011216316051 จาก 

การวิเคราะห์โครงการและการบริ 

หารโครงการ 

3(3-0) 2553301 002 13:30 - 15:00 2053 18/10/2018 สืบวงศ ์กาฬวงศ ์

6011216316098 ถึง 

5710123325058 จาก 

การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครั 

ฐ 

3(3-0) 2553302 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 13 จาก 18 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:50) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 026 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 09/10/2018 ฉตัรศิริ กลงัเนียม 

ณัฐธพงษ ์มะลิซ้อน 

ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

6011216316144 ถึง 

5910111215001 จาก 

การปกครองทอ้งถินไทย 3(3-0) 2552101 003 13:30 - 15:00 2064 11/10/2018 พชัรี  กล่อมเมือง 

มนพทัธ์  สีขาว 6011216316144 ถึง 

6011216316100 จาก 

ภาวะผูน้ําแบบเปลียนสภาพ 3(3-0) 2551205 003 09:00 - 10:30 2065 17/10/2018 สุธิดา  สัจจะหฤทยั 

6011216316144 ถึง 

5810123308010 จาก 

การบริหารการพฒันา 3(3-0) 2553303 003 13:30 - 15:00 2051 นนัทชัพร ปานะรัตน์ 

6011216316144 ถึง 

5811216316143 จาก 

การวิเคราะห์โครงการและการบริ 

หารโครงการ 

3(3-0) 2553301 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครั 

ฐ 

3(3-0) 2553302 003 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

32302 วิทยาศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 001 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 09/10/2018 เสาวรส พวงแกว้ 

วชิยานนท ์สุทธโส 

แอนเจลีน เยา ดูเค 

6011213436091 ถึง 

5910122323020 จาก 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิงแวดลอ้ม 

3(2-2) 2544208 001 09:00 - 11:00 2074 18/10/2018 ฉตัรศิริ กลงัเนียม 

ชญาพสัว ์ สกุลชยัสิทฐิ 6010122323050 ถึง 

5710122323011 จาก 

ภูมิสารสนเทศ 3(2-2) 2543407 001 13:30 - 15:30 3310 22/10/2018 ภราดร กาญจนสุธรรม 

6010122323050 ถึง 

5710122323011 จาก 

ภูมิอากาศวิทยาสมยัใหม่ 3(2-2) 2542107 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงประยุก 

ต ์

3(2-2) 2542304 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 14 จาก 18 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:50) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การบริหารและพัฒนาเมือง 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

32503 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 029 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 09/10/2018 ขจิตพรรณ อมรปาน 

จุฬาลกัษณ์ ชาญกลู 6010123325051 ถึง 

6010123304001 จาก 

การกาํหนดแบบผงัเมือง 3(3-0) 2531601 001 09:00 - 10:30 336 16/10/2018 ธนกฤต มีสมจิตร 

6010123325051 ถึง 

5710123325058 จาก 

องคก์รปกครองทอ้งถินกบัการวา 

งแผนเมือง 

3(3-0) 2532407 001 09:00 - 10:30 336 17/10/2018 วชิยานนท ์สุทธโส 

6010123325051 ถึง 

6010123325002 จาก 

การวิเคราะห์โครงการและการบริ 

หารโครงการ 

3(3-0) 2553301 004 13:30 - 15:00 336 18/10/2018 วชิยานนท ์สุทธโส 

6010123325051 ถึง 

6010123325002 จาก 

ทฤษฎีการวางแผนและการตดัสิน 

ใจ 

3(3-0) 2532401 001 13:30 - 15:00 336 22/10/2018 นนัทนิ์ธิ  พงศโ์พธิธรร 

6010123325051 ถึง 

5710123325058 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ออกแบบนิเทศศิลป์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

32610 ศิลปบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 013 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 09/10/2018 ปริยาภร เอียมสําลี 

สุรศกัดิ แจ่มเจริญ 6011210326079 ถึง 

5911214433027 จาก 

ศิลปะตะวนัออกและอาเซียน 3(2-2) 2031308 001 13:00 - 14:30 2037 16/10/2018 เอมอร วิศุภกาญจน์ 

6011210326040 ถึง 

6011210326002 จาก 

การออกแบบสัญลกัษณ์ 3(2-2) 2031105 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวาดเส้นสร้างสรรค ์ 3(2-2) 2031304 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การออกแบบและจดัวางตวัอกัษร 2(1-2) 2032106 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 15 จาก 18 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:50) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ออกแบบนิเทศศิลป์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

32610 ศิลปบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 013 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 09/10/2018 ปริยาภร เอียมสําลี 

สุรศกัดิ แจ่มเจริญ 6011210326079 ถึง 

5911214433027 จาก 

ศิลปะตะวนัออกและอาเซียน 3(2-2) 2031308 002 13:00 - 14:30 2037 16/10/2018 เอมอร วิศุภกาญจน์ 
6011210326079 ถึง 

6011210326046 จาก 

การออกแบบสัญลกัษณ์ 3(2-2) 2031105 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การวาดเส้นสร้างสรรค ์ 3(2-2) 2031304 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การออกแบบและจดัวางตวัอกัษร 2(1-2) 2032106 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 016 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 09/10/2018 ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

ภาวินีย ์มีผดุง 

เพชรา ศรีคาํภา 

6011215334048 ถึง 

6010111250001 จาก 

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3(3-0) 2562304 001 09:00 - 12:00 150908-9 10/10/2018 ณัฐดนยั  สุภทัรากุล 

6011215334048 ถึง 

6011215334001 จาก 

จริยธรรมทางการเมือง 3(3-0) 2554105 001 13:30 - 15:00 150908-9 ขจิตพรรณ อมรปาน 

6011215334048 ถึง 

6011215334001 จาก 

การเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0) 2553105 001 13:30 - 15:00 151007 17/10/2018 พชัรี  กล่อมเมือง 

6011215334048 ถึง 

6011215334001 จาก 

ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหว่างสงัค 

ม 

3(3-0) 2552203 001 13:00 - 14:30 150707 22/10/2018 ยพุา ปราชญากลู 

6011215334048 ถึง 

5811215334100 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 16 จาก 18 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:50) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 030 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 09/10/2018 ขจิตพรรณ อมรปาน 

จุฬาลกัษณ์ ชาญกลู 6010123304052 ถึง 

5911214433001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 030 13:30 - 15:00 ITหอ้งE จนัทนา อุดม 

6011215334096 ถึง 

6011215334049 จาก 

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3(3-0) 2562304 002 09:00 - 12:00 151203 10/10/2018 เอกพงษ ์ สารนอ้ย 

6011215334096 ถึง 

6011215334049 จาก 

จริยธรรมทางการเมือง 3(3-0) 2554105 002 13:30 - 15:00 150908-9 ขจิตพรรณ อมรปาน 

6011215334096 ถึง 

6011215334049 จาก 

การเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0) 2553105 002 13:30 - 15:00 151007 17/10/2018 พชัรี  กล่อมเมือง 

6011215334096 ถึง 

6011215334049 จาก 

ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหว่างสงัค 

ม 

3(3-0) 2552203 002 13:00 - 14:30 150707 22/10/2018 ยพุา ปราชญากลู 

6011215334096 ถึง 

6011215334049 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 033 13:30 - 15:00 5764 09/10/2018 ชญาพสัว ์ สกุลชยัสิทฐิ 

6010123337017 ถึง 

5910123337034 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 033 13:30 - 15:00 5765 สุธี แกว้เขียว 

6011215334119 ถึง 

6010123337018 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 033 13:30 - 15:00 5773 รินทร์ลภสั  ชินวฒิุกุลก 

6011215334145 ถึง 

6011215334120 จาก 

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3(3-0) 2562304 003 09:00 - 12:00 150908-9 10/10/2018 ณัฐดนยั  สุภทัรากุล 

6011215334145 ถึง 

5811215334155 จาก 

จริยธรรมทางการเมือง 3(3-0) 2554105 003 13:30 - 15:00 2053 สุวรรณ มาศเมฆ 

6011215334145 ถึง 

6011215334097 จาก 

การเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0) 2553105 003 13:30 - 15:00 151008-9 17/10/2018 วชัรินทร์ อินทพรหม 

6011215334145 ถึง 

6011215334097 จาก 

ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหว่างสงัค 

ม 

3(3-0) 2552203 003 13:00 - 14:30 150708-9 22/10/2018 รวิกานต์  อาํนวย 

6011215334145 ถึง 

5811216316002 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 17 จาก 18 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:50) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 4 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 017 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 09/10/2018 ปรารถนา ผดุงพจน์ 

รุ่งทิพย ์ ศรีโสภา 6010123243025 ถึง 

6010123243001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 017 11:00 - 12:30 ITหอ้งD เสวียน เจนเขวา้ 

เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 6011215334193 ถึง 

6010123243027 จาก 

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3(3-0) 2562304 004 09:00 - 12:00 151204 10/10/2018 มโหสถ เกิดเดช 

6011215334193 ถึง 

6011215334147 จาก 

จริยธรรมทางการเมือง 3(3-0) 2554105 004 13:30 - 15:00 150703 ทศพร  บุญลือ 

6011215334193 ถึง 

5711215334076 จาก 

การเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0) 2553105 004 13:30 - 15:00 151008-9 17/10/2018 วชัรินทร์ อินทพรหม 

6011215334193 ถึง 

6011215334147 จาก 

ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหว่างสงัค 

ม 

3(3-0) 2552203 004 13:00 - 14:30 150708-9 22/10/2018 รวิกานต์  อาํนวย 

6011215334193 ถึง 

5811216316001 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาจีนธุรกิจ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

33603 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 031 13:30 - 15:00 ITหอ้งF 09/10/2018 ณรงค์ฤทธิ ประสานตรี 

6010123336017 ถึง 

6010123336001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 031 13:30 - 15:00 ITหอ้งG นิศรารัตน์  วิไลลกัษณ์ 

6010123336067 ถึง 

6010123336018 จาก 

การอ่านภาษาองักฤษสําหรับธุรกิ 

จจีน 

3(3-0) 1572103 001 13:30 - 15:00 2038 10/10/2018 ศิรดา เทียนขาว 

6010123336034 ถึง 

6010123336001 จาก 

การฟังและการพดูภาษาจีนธุรกิจ  

2 

3(2-2) 1572203 001 09:00 - 11:00 22305 11/10/2018 เดชา  ชาติวรรณ 

6010123336034 ถึง 

5810123336008 จาก 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 3(2-2) 1572016 001 13:30 - 15:30 2036 16/10/2018 นนทนนัท ์ แยม้วงษ ์

6010123336035 ถึง 

6010123336001 จาก 

การอ่านภาษาจีน  3(2-2) 1571301 001 09:00 - 11:00 151007 22/10/2018 จิราพร  เนตรสมบติัผล 

6010123336034 ถึง 

5810123336031 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 18 จาก 18 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:50) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: ภาษาจีนธุรกิจ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

33603 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 031 13:30 - 15:00 ITหอ้งF 09/10/2018 ณรงค์ฤทธิ ประสานตรี 

6010123336017 ถึง 

6010123336001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 031 13:30 - 15:00 ITหอ้งG นิศรารัตน์  วิไลลกัษณ์ 

6010123336067 ถึง 

6010123336018 จาก 

การอ่านภาษาองักฤษสําหรับธุรกิ 

จจีน 

3(3-0) 1572103 002 13:30 - 15:00 2038 10/10/2018 ศิรดา เทียนขาว 

6010123336067 ถึง 

6010123336035 จาก 

การฟังและการพดูภาษาจีนธุรกิจ  

2 

3(2-2) 1572203 002 09:00 - 11:00 22305 11/10/2018 เดชา  ชาติวรรณ 

6010123336067 ถึง 

6010123336037 จาก 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 3(2-2) 1572016 002 13:30 - 15:30 2036 16/10/2018 นนทนนัท ์ แยม้วงษ ์

6010123336067 ถึง 

6010123336037 จาก 

การอ่านภาษาจีน  3(2-2) 1571301 002 09:00 - 11:00 151007 22/10/2018 จิราพร  เนตรสมบติัผล 

6010123336067 ถึง 

6010123336035 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

33703 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 033 13:30 - 15:00 5764 09/10/2018 ชญาพสัว ์ สกุลชยัสิทฐิ 

6010123337017 ถึง 

5910123337034 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 033 13:30 - 15:00 5765 สุธี แกว้เขียว 

6011215334119 ถึง 

6010123337018 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 033 13:30 - 15:00 5773 รินทร์ลภสั  ชินวฒิุกุลก 

6011215334145 ถึง 

6011215334120 จาก 

บริการอา้งอิงและบริการสารสนเ 

ทศ 

3(2-2) 1631403 001 09:00 - 11:00 150703 10/10/2018 เพญ็รุ่ง แป้งใส 

6010123337025 ถึง 

6010123337001 จาก 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการปร 

ะยุกต์ใช้ 

3(2-2) 1633701 001 09:00 - 11:00 150703 11/10/2018 นนทนนัท ์ แยม้วงษ ์

6010123337025 ถึง 

6010123337001 จาก 

งานเทคนิคของห้องสมุดและศูนย ์

สารสนเทศ 

3(2-2) 1632103 001 13:30 - 15:30 150703 18/10/2018 เพชรา ศรีคาํภา 

6010123337025 ถึง 

5810123311014 จาก 

หอ้งสมุดประชาชน 2(2-0) 1632104 001 09:00 - 10:30 150705 22/10/2018 เพญ็รุ่ง แป้งใส 

6010123337025 ถึง 

5710123311032 จาก 


