
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 3 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:35) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: นิติศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :44 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30904 นิติศาสตร์ 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 025 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 07/10/2017 องัคณา จารุพินทุโสภณ 

นาํ กรุยรุ่งโรจน ์ 6030124309012 ถึง 

5510124309006 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 037 13:30 - 15:00 ITหอ้งA พูไทย วนัหากิจ 

ศุภกาญจน์ วิชานาติ 

ศิรดา เทียนขาว 

6030124309012 ถึง 

6030122113001 จาก 

หลกักฎหมายมหาชน 3(3-0) 2561208 003 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายแพ่ง : หลกัทวัไป 3(3-0) 2561209 003 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

:ปริญญาตรี  ปี :44 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 027 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 07/10/2017 สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

ณรงคฤ์ทธิ  หลา้พนัธ์ 

พหลวฑัฒิ อนิทรบุญส 

6031216316015 ถึง 

6030123315001 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 027 09:00 - 10:30 ITหอ้งD พนิดา  แสนประกอบ 

นเรศ บุญเปียม 

วรัทยา  วรรณกลดั 

6031216316034 ถึง 

6031216316016 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 052 15:30 - 17:00 ITหอ้งC ภาวิณี พนมวนั ณ อยธุ 

Gary Ambito Torremu 6030123315033 ถึง 

5631213436209 จาก 

หลกัการใชไ้วยากรณ์ 3(3-0) 1551123 003 - 

- ถึง 

- จาก 

เทคนิคการอ่านภาษาองักฤษ 3(3-0) 1551130 004 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 3 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:35) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :44 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 027 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 07/10/2017 สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

ณรงคฤ์ทธิ  หลา้พนัธ์ 

พหลวฑัฒิ อินทรบุญส 

6031216316015 ถึง 

6030123315001 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 027 09:00 - 10:30 ITหอ้งD พนิดา  แสนประกอบ 

นเรศ บุญเปียม 

วรัทยา  วรรณกลดั 

6031216316034 ถึง 

6031216316016 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 036 13:30 - 15:00 ITหอ้งA พูไทย วนัหากิจ 

ศุภกาญจน์ วิชานาติ 

ศิรดา เทียนขาว 

6031216316034 ถึง 

6031215334001 จาก 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัรัฐศาสตร์ 3(3-0) 2551102 011 - 

- ถึง 

- จาก 

ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0) 2551301 005 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :44 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 027 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 07/10/2017 สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

ณรงคฤ์ทธิ  หลา้พนัธ์ 

พหลวฑัฒิ อินทรบุญส 

6031216316015 ถึง 

6030123315001 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 027 09:00 - 10:30 ITหอ้งD พนิดา  แสนประกอบ 

นเรศ บุญเปียม 

วรัทยา  วรรณกลดั 

6031216316034 ถึง 

6031216316016 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 036 13:30 - 15:00 ITหอ้งA พูไทย วนัหากิจ 

ศุภกาญจน์ วิชานาติ 

ศิรดา เทียนขาว 

6031216316034 ถึง 

6031215334001 จาก 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัรัฐศาสตร์ 3(3-0) 2551102 011 - 

- ถึง 

- จาก 

ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0) 2551301 005 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 3 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:35) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :44 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 029 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 07/10/2017 พนิดา  แสนประกอบ 

นเรศ บุญเปียม 

วรัทยา  วรรณกลดั 

6031215334017 ถึง 

6031215334001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 036 13:30 - 15:00 ITหอ้งA พูไทย วนัหากิจ 

ศุภกาญจน์ วิชานาติ 

ศิรดา เทียนขาว 

6031216316034 ถึง 

6031215334001 จาก 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัรัฐศาสตร์ 3(3-0) 2551102 009 - 

- ถึง 

- จาก 

กลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเ 

มือง 

3(3-0) 2552102 005 - 

- ถึง 

- จาก 


