
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 6 
วนัท่ีพิมพ ์ 22/05/2019 (13:08) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : บ.(พเิศษ) 

: การบริหารการศึกษา 

:ปริญญาโท :33 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

60251 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาษาองักฤษสาํหรับบณัฑิตศึกษา 3(2-2) 1555101 001 09:00 - 11:00 2073 15/06/2019 วิไลจิตร นิลสวสัด์ิ 

กษิดิศ วชัรพรรณ 6051751602205 ถึง 
6051751602201 จาก 

คอมพิวเตอร์สาํหรับบณัฑิตศึกษา 3(2-2) 4125101 001 09:00 - 11:00 ITหอ้งF 16/06/2019 สุไม  บิลไบ 
6051751602205 ถึง 
6051751602201 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : บ.(พเิศษ) 

: การบริหารการศึกษา 

:ปริญญาโท :34 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

60251 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

วิธีวิทยาการวจิยัทางการศึกษา 3(2-2-5) 1045101 001 09:00 - 11:00 2072 15/06/2019 สุพจน ์พนัธนียะ 
6151751602231 ถึง 
6151751602201 จาก 

จริยธรรมวิชาชีพสาํหรับนกับริหา 

รการศึกษา 

3(3-0-6) 1065117 001 09:00 - 11:00 2073 16/06/2019 เสวียน เจนเขวา้ 

ไตรรัตน ์ สิทธิทูล 6151751602231 ถึง 
6151751602201 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : บ.(พเิศษ) 

: คณิตศาสตรศึกษา 

:ปริญญาโท :19 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

60351 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยานิพนธ์ 12 4095903 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : บ.(พเิศษ) 

: หลกัสูตรและการสอน 

:ปริญญาโท :21 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

60451 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยานิพนธ์ 12 1026991 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : บ.(พเิศษ) 

: หลกัสูตรและการสอน 

:ปริญญาโท :22 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

60451 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยานิพนธ์ 12 1026991 002 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 6 
วนัท่ีพิมพ ์ 22/05/2019 (13:08) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : บ.(พเิศษ) 

: การศึกษาปฐมวยั 

:ปริญญาโท :11 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

60751 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยานิพนธ์ 12(-) 1077909 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : บ.(พเิศษ) 

: สถาปัตยกรรมย่ังยืนและส่ิงแวดล้อม 

:ปริญญาโท :1 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

62154 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

นโยบายและวางแผนพฒันาชุมช 

น 

3(2-2-5) 5866212 001 09:00 - 11:00 2743 15/06/2019 สุภาวดี  รัตนมาศ 
6151753622003 ถึง 
6151753622001 จาก 

คอมพิวเตอร์สาํหรับบณัฑิตศึกษา 3(2-2-5) 4125101 002 09:00 - 11:00 ITหอ้งF 16/06/2019 สุไม  บิลไบ 
6151753622003 ถึง 
6151753622001 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : บ.(พเิศษ) 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาโท :22 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

64155 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

วิธีวิทยาการวจิยัทางรัฐประศาสน 

ศาสตร์ 

3(2-2-5) 2555103 001 09:00 - 11:00 2097 15/06/2019 วชัรินทร์ อินทพรหม 
6151755641024 ถึง 
6151755641001 จาก 

การวิเคราะห์การวางแผนกลยุทธ์ 3(3-0-6) 2556508 001 13:00 - 15:00 2097 สืบวงศ์ กาฬวงศ์ 
6151755641024 ถึง 
6151755641001 จาก 

สมัมนาสมรรถนะนกับริหารมืออ 

าชีพ 

3(2-2-5) 2555206 001 09:00 - 11:00 2097 16/06/2019 อรุณ ไชยนิตย ์
6151755641024 ถึง 
6151755641001 จาก 

จริยธรรมสาํหรับนกับริหาร 3(3-0-6) 2555110 001 13:00 - 15:00 2097 พลัยมน สินหนงั 

พชัรี  กล่อมเมือง 6151755641024 ถึง 
6151755641001 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 6 
วนัท่ีพิมพ ์ 22/05/2019 (13:08) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : บ.(พเิศษ) 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาโท :23 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

64155 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

การวิเคราะห์องคก์าร 3(3-0-6) 2555107 001 09:00 - 11:00 2083 15/06/2019 เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 
6151755641209 ถึง 
6151755641201 จาก 

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 2555102 001 13:00 - 15:00 2083 วชัรินทร์ อินทพรหม 
6151755641209 ถึง 
6151755641201 จาก 

นโยบายสาธารณะและการจดัการ 

ภาครัฐ 

3(3-0-6) 2555111 001 09:00 - 11:00 2083 16/06/2019 ภาวนีิย ์มีผดุง 
6151755641209 ถึง 
6151755641201 จาก 

ทุนมนุษยแ์ละยุทธศาสตร์การบริ 

หารทรัพยากรมนุษย ์

3(2-2-5) 2555112 001 13:00 - 15:00 2083 เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 
6151755641209 ถึง 
6151755641201 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : บ.(พเิศษ) 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาโท :24 1 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

64155 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

การวิเคราะห์องคก์าร 3(3-0-6) 2555107 001 09:00 - 11:00 2083 15/06/2019 เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 
6151755641209 ถึง 
6151755641201 จาก 

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 2555102 001 13:00 - 15:00 2083 วชัรินทร์ อินทพรหม 
6151755641209 ถึง 
6151755641201 จาก 

นโยบายสาธารณะและการจดัการ 

ภาครัฐ 

3(3-0-6) 2555111 001 09:00 - 11:00 2083 16/06/2019 ภาวนีิย ์มีผดุง 
6151755641209 ถึง 
6151755641201 จาก 

ทุนมนุษยแ์ละยุทธศาสตร์การบริ 

หารทรัพยากรมนุษย ์

3(2-2-5) 2555112 001 13:00 - 15:00 2083 เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 
6151755641209 ถึง 
6151755641201 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : บ.(พเิศษ) 

: บริหารธุรกจิ 

:ปริญญาโท :28 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

65154 บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 

การคน้ควา้อิสระ 6(-) 3506904 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 6 
วนัท่ีพิมพ ์ 22/05/2019 (13:08) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : บ.(พเิศษ) 

: บริหารธุรกจิ 

:ปริญญาโท :29 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

65154 บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 

การจดัการเชิงกลยุทธ์และนโยบา 

ยธุรกิจ 

3(2-2) 3515102 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การจดัการการตลาด 3(2-2) 3545101 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : บ.(พเิศษ) 

: บริหารธุรกจิ 

:ปริญญาโท :30 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

65154 บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 

กลยุทธ์การจดัการธุรกิจบริการ 3(2-2-5) 3546106 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการและการจดั 

การธุรกิจใหม่ 

3(2-2-5) 3566210 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : บ.(พเิศษ) 

: บริหารธุรกจิ 

:ปริญญาโท :31 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

65154 บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 

กลยุทธ์การตลาดสมยัใหม่ 3(2-2-5) 3545104 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การจดัการการดาํเนินงาน 3(2-2-5) 3546201 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : บ.(พเิศษ) 

: บริหารธุรกจิ 

:ปริญญาโท :32 1 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

65154 บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 

ภาษาองักฤษสาํหรับบณัฑิตศึกษา 3(2-2-5) 1555101 002 09:00 - 11:00 2073 15/06/2019 วิไลจิตร นิลสวสัด์ิ 

กษิดิศ วชัรพรรณ 6151754651303 ถึง 
6151754651301 จาก 

พ้ืนฐานการบญัชีและการเงิน 3(2-2-5) 3535103 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การจดัการการตลาดสมยัใหม่ 3(2-2-5) 3545101 002 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 5 จาก 6 
วนัท่ีพิมพ ์ 22/05/2019 (13:08) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : พเิศษ(ป.เอก) 

: การจดัการเทคโนโลยี 
:ปริญญาเอก :16 1 :

วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

67171 ปรัชญาดุษฎบัีณฑติ 

วิทยานิพนธ์ 5  
การสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ 

6 6609905 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : พเิศษ(ป.เอก) 

: การจดัการเทคโนโลยี 
:ปริญญาเอก :17 1 :

วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

67171 ปรัชญาดุษฎบัีณฑติ 

วิทยานิพนธ์ 2  
การสร้างเคา้โครงวิทยานิพนธ์ 

6 6609902 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : พเิศษ(ป.เอก) 

: การจดัการเทคโนโลยี 
:ปริญญาเอก :18 1 :

วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

67171 ปรัชญาดุษฎบัีณฑติ 

การจดัการขั้นสูงดา้นเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการส่ือสาร 

3(2-2) 6605101 001 09:00 - 11:00 2742 15/06/2019 อนนัตกลุ อินทรผดุง 
6071971671303 ถึง 
6071971671303 จาก 

ความคล่องแคล่วในการใชเ้ทคโน 

โลยีสารสนเทศ 

3(2-2) 6603101 001 13:00 - 15:00 2743 นฐัพงศ์ ส่งเนียม 

จรูญ  จนัแทน 6071971671303 ถึง 
6071971671303 จาก 

ความคล่องแคล่วในภาษาองักฤษเ 
ชิงวิทยาการ 

3(3-0) 6602101 001 13:00 - 15:00 2743 16/06/2019 กญัณภทัร นิธิศวราภาก 
6071971671303 ถึง 
6071971671303 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : พเิศษ(ป.เอก) 

: ยุทธศาสตร์การพฒันา 

:ปริญญาเอก :17 1 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

67371 ปรัชญาดุษฎบัีณฑติ 

วิทยานิพนธ์ 1:  
การพฒันาหวัขอ้วิทยานิพนธ์ 

3 6609901 001 - 
- ถึง 
- จาก 

วิทยานิพนธ์ 2:  
การพฒันาเคา้โ ครงวิทยานิพนธ์ฉ 

บบัสมบูรณ์ 

6 6609902 002 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 6 จาก 6 
วนัท่ีพิมพ ์ 22/05/2019 (13:08) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : พเิศษ(ป.เอก) 

: ยุทธศาสตร์การพฒันา 

:ปริญญาเอก :18 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

67371 ปรัชญาดุษฎบัีณฑติ 

รูปแบบความคิดหลากหลายในยุ 

ทธศาสตร์การพฒันา 

3(3-0) 2537001 001 - 
- ถึง 
- จาก 

ระเบียบวธีิวิจยัขั้นสูง 3(2-2) 2548001 001 - 
- ถึง 
- จาก 

ทฤษฎีระบบและการประยุกตใ์ชใ้  

นการพฒันา 

3(3-0) 2557001 001 - 
- ถึง 
- จาก 


