
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 3 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (13:43) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: นิติศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :44 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

30904 นิติศาสตร์ 

กฎหมายลกัษณะหนี : หลกัทวัไป 3(3-0) 2561206 001 08:30 - 11:30 2061 13/10/2018 นยัรัตน์ เผดิมรอด 

6030124309012 ถึง 

6030124309001 จาก 

กฎหมายลกัษณะทรัพยสิ์นและที 

ดิน 

3(3-0) 2562201 001 12:10 - 15:10 2062 ธรรมศกัดิ  เสนามิตร 

6030124309309 ถึง 

5630124309030 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 035 15:30 - 17:00 ITหอ้งC ธนันญดา  บวัเผือน 

พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

6131311538017 ถึง 

5931311540005 จาก 

การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 026 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 14/10/2018 พหลวฑัฒิ อินทรบุญส 

อรสุดา  แสงกาํ 6030122113018 ถึง 

6030122113001 จาก 

การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 026 11:00 - 12:30 ITหอ้งD สุวพชัร วฒิุเสน 

พรเทพย ์แสงภกัดี 6030124309012 ถึง 

6030122113019 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 040 15:30 - 17:00 ITหอ้งA อกัษร สวสัดี 

วีรพล ดิษเกษม 6030124309001 ถึง 

5930122113302 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 040 15:30 - 17:00 ITหอ้งB ภาณุพงศ ์สามารถ 

Gary Ambito Torremu 6030124309012 ถึง 

6030124309002 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: ภาษาองักฤษธุรกจิ 

:ปริญญาตรี  ปี :44 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 036 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 13/10/2018 ธนันญดา  บวัเผือน 

พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

6031216316023 ถึง 

5931216316020 จาก 

การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 027 11:00 - 12:30 ITหอ้งD 14/10/2018 สุวพชัร วฒิุเสน 

พรเทพย ์แสงภกัดี 6131215334024 ถึง 

5931216316309 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 038 15:30 - 17:00 ITหอ้งA อกัษร สวสัดี 

วีรพล ดิษเกษม 6031216316023 ถึง 

6030123315001 จาก 

หลกัการอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0) 1551501 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพือการโรงแรม 3(3-0) 1551620 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 3 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (13:43) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :44 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 017 13:30 - 15:00 ITหอ้งE 13/10/2018 ภูมิใจ ณัฏฐช์าภา 

พนิดา  แสนประกอบ 6031216316023 ถึง 

5611217418209 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 036 15:30 - 17:00 ITหอ้งC ธนันญดา  บวัเผือน 

พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

6031216316023 ถึง 

5931216316020 จาก 

การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 027 11:00 - 12:30 ITหอ้งD 14/10/2018 สุวพชัร วฒิุเสน 

พรเทพย ์แสงภกัดี 6131215334024 ถึง 

5931216316309 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 038 15:30 - 17:00 ITหอ้งA อกัษร สวสัดี 

วีรพล ดิษเกษม 6031216316023 ถึง 

6030123315001 จาก 

องคก์ารและการจดัการภาครัฐ 3(3-0) 2552304 004 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :44 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 019 13:30 - 15:00 ITหอ้งF 13/10/2018 สุมาตตรา  ศรชยัไพศาล 

6031216316033 ถึง 

6031216316024 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 040 15:30 - 17:00 ITหอ้งE ภูมิใจ ณัฏฐช์าภา 

พนิดา  แสนประกอบ 6131216316047 ถึง 

6031216316024 จาก 

การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 031 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 14/10/2018 ภาณุพงศ ์สามารถ 

ภทัรานิษฐ์ พรหมสุริ

นทร

6131216316047 ถึง 

6031216316024 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 042 15:30 - 17:00 ITหอ้งB ภาณุพงศ ์สามารถ 

Gary Ambito Torremu 6031216316032 ถึง 

5631215334216 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 042 15:30 - 17:00 ITหอ้งC ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

ชยัรัตน ์คาํลี 

อคัรเดช ไชยบตัร 

6131216316047 ถึง 

6031216316033 จาก 

การบริหารจดัการภาครัฐใหม่ 3(3-0) 2553312 005 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 3 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (13:43) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :44 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

กฎหมายปกครอง 3(3-0) 2562501 001 12:10 - 15:10 2072 13/10/2018 จราวฒิุ อาํนกัมณี 

6031215334017 ถึง 

5731215334205 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 037 15:30 - 17:00 ITหอ้งC ธนันญดา  บวัเผือน 

พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

6031213436016 ถึง 

5930123433201 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 037 15:30 - 17:00 ITหอ้งD พลิสา สุนทรเศวต 

มาลินี เลิศไธสง 

เจริญพร  โชคบริบาล 

6031216316313 ถึง 

6031213436017 จาก 

การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 028 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 14/10/2018 พรเทพย ์แสงภกัดี 

วีรพล ดิษเกษม 6131311538017 ถึง 

5930123433201 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 039 15:30 - 17:00 ITหอ้งA อกัษร สวสัดี 

วีรพล ดิษเกษม 6031217418044 ถึง 

5730122115242 จาก 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศเบื 

องตน้ 

3(3-0) 2551211 001 - 

- ถึง 

- จาก 


