
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 3 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (13:38) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: นิติศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :41 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

30904 นิติศาสตร์ 

กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบุคค 

ลและทรัพย ์

3(3-0) 2562417 003 09:00 - 12:00 2063 13/10/2018 นฤมล ติบวงษา 

5930124309019 ถึง 

5830124309315 จาก 

กฎหมายลกัษณะตวัเงิน 3(3-0) 2562419 001 13:00 - 16:00 2071 นฤมล ติบวงษา 

5930124309019 ถึง 

5830124309315 จาก 

กฎหมายปกครอง  3(3-0) 2562512 001 09:00 - 12:00 2083 14/10/2018 พรเทพ  เตียเจริญ
5930124309021 ถึง 

5830124309315 จาก 

กฎหมายลกัษณะหุ้นส่วนและบริ 

ษทั 

3(3-0) 2562412 002 13:00 - 16:00 2073 นภสัรพี  เดชางกูร 

5930124309021 ถึง 

5610124309017 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: ภาษาองักฤษธุรกจิ 

:ปริญญาตรี  ปี :41 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือการพฒันาเชิงวิช 

าการ 

3(3-0) 1551137 001 - 

- ถึง 

- จาก 

จิตวิทยาในงานอุตสาหกรรมบริก 

าร 

3(3-0) 1551401 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การอ่านภาษาองักฤษธุรกิจ 3(3-0) 1551618 003 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพือการท่องเทียวเชิง 

นิเวศ 

3(3-0) 1553615 003 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 3 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (13:38) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :41 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

การบริหารและการปกครองทอ้ง 

ถินเปรียบเทียบ 

3(3-0) 2553307 001 09:00 - 10:30 2036 13/10/2018 อกัษร สวสัดี 

ณัฏฐา  เกิดทรัพย ์ 5931216316028 ถึง 

5610124309009 จาก 

การบริหารจดัการภาครัฐใหม่ 3(3-0) 2553312 004 09:00 - 10:30 22202 14/10/2018 อจัฉรา  ประไพพกัตร์ 

5931216316028 ถึง 

5931216316001 จาก 

ภาษาองักฤษสําหรับรัฐประศาสน 

ศาสตร์ 

3(3-0) 1500113 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์โครงการและการบริ 

หารโครงการ 

3(3-0) 2553301 005 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :41 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

การบริหารและการปกครองทอ้ง 

ถินเปรียบเทียบ 

3(3-0) 2553307 002 09:00 - 10:30 2036 13/10/2018 อกัษร สวสัดี 

ณัฏฐา  เกิดทรัพย ์ 5936021631622 ถึง 

5936021631602 จาก 

การวิเคราะห์โครงการและการบริ 

หารโครงการ 

3(3-0) 2553301 006 13:00 - 14:30 22202 14/10/2018 วชิรวิทย ์ วิชาสวสัดิ 

เบญจวรรณ  รัตนเลิศ 5936021631622 ถึง 

5731215334202 จาก 

การบริหารผลการปฏิบติังาน 3(3-0) 2551202 007 - 

- ถึง 

- จาก 

การบริหารจดัการภาครัฐใหม่ 3(3-0) 2553312 005 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 3 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (13:38) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :41 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

การฟังและการพดู  3(2-2) 1551111 008 09:00 - 11:00 2037 13/10/2018 อินทิรา จารุจินดา 

5931215334036 ถึง 

5731215334019 จาก 

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3(3-0) 2562304 005 13:30 - 16:30 2072 14/10/2018 พหลวฑัฒิ อินทรบุญส 

5931216316022 ถึง 

5731215334019 จาก 

ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหว่างสงัค 

ม 

3(3-0) 2552203 006 - 

- ถึง 

- จาก 

การเมืองการปกครองของกลุ่มปร 

ะเทศอาเซียน 

3(3-0) 2552205 001 - 

- ถึง 

- จาก 


