
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (13:26) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: เทคโนโลยีสารสนเทศ 

:ปริญญาตรี  ปี :47 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

11302 วิทยาศาสตร์ 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 042 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 13/10/2018 เปมิกา ขาํวีระ 

โสรฌา เครือเมฆ 

กานต์ณัฎฐา  เนืองหนุน 

จุฬารัตน์ วิชานาติ 

6131311539009 ถึง 

5730123433023 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 040 11:00 - 12:30 ITหอ้งB ศศิพร รัตนสุวรรณ์ 

อาํพล บุดดาสาร 6130122113020 ถึง 

6030123433001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 040 11:00 - 12:30 ITหอ้งC ศรุดา นิติวรการ 

ณัฐธพงษ ์มะลิซ้อน 

ศุภกาญจน์ วชิานาติ 

6130122115022 ถึง 

6130122113021 จาก 

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเ 

ตอร์  

3(2-2) 4121202 005 09:00 - 11:00 2036 14/10/2018 ชาญเวทย ์อิงคเวทย ์

นวิน  ครุธวีร์ 6130122113023 ถึง 

6030122113301 จาก 

จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิ 

วเตอร์ 

3(3-0-6) 4122109 004 13:00 - 14:30 2034 ลดัดา สรรพคุณ 

ประธาน  ประจวบโชค 6130122115022 ถึง 

6130122113001 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :47 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

11502 วิทยาศาสตร์ 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 042 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 13/10/2018 เปมิกา ขาํวีระ 

โสรฌา เครือเมฆ 

กานต์ณัฎฐา  เนืองหนุน 

จุฬารัตน์ วิชานาติ 

6131311539009 ถึง 

5730123433023 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 040 11:00 - 12:30 ITหอ้งB ศศิพร รัตนสุวรรณ์ 

อาํพล บุดดาสาร 6130122113020 ถึง 

6030123433001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 040 11:00 - 12:30 ITหอ้งC ศรุดา นิติวรการ 

ณัฐธพงษ ์มะลิซ้อน 

ศุภกาญจน์ วชิานาติ 

6130122115022 ถึง 

6130122113021 จาก 

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-2) 4122616 003 09:00 - 10:30 2033 14/10/2018 พรหมบญัชา  พรหมมา 

6130122115022 ถึง 

5730122115010 จาก 

จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิ 

วเตอร์ 

3(3-0-6) 4122109 004 13:00 - 14:30 2034 ลดัดา สรรพคุณ 

ประธาน  ประจวบโชค 6130122115022 ถึง 

6130122113001 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (13:26) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย 

:ปริญญาตรี  ปี :47 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

13702 วิทยาศาสตร์ 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 043 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 13/10/2018 เปมิกา ขาํวีระ 

โสรฌา เครือเมฆ 

กานต์ณัฎฐา  เนืองหนุน 

จุฬารัตน์ วิชานาติ 

6131213436015 ถึง 

5930123315303 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 043 09:00 - 10:30 ITหอ้งB ศศิพร รัตนสุวรรณ์ 

อาํพล บุดดาสาร 6131213436038 ถึง 

6131213436016 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 039 11:00 - 12:30 ITหอ้งB ศศิพร รัตนสุวรรณ์ 

อาํพล บุดดาสาร 6130122137015 ถึง 

6030125439001 จาก 

การวาดภาพ 3(2-2-5) 4141301 002 09:00 - 11:00 2062 14/10/2018 กิตติพงษ ์ แกว้ประเสริ 

6130122137015 ถึง 

6130122137001 จาก 

จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิ 

วเตอร์ 

3(2-2-5) 4122109 003 13:00 - 14:30 2033 พรหมบญัชา  พรหมมา 

6130122137015 ถึง 

5730122115205 จาก 


