
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 3 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (13:48) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: นิติศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :47 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

30904 นิติศาสตร์ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 041 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 13/10/2018 เปมิกา ขาํวีระ 

โสรฌา เครือเมฆ 

กานต์ณัฎฐา  เนืองหนุน 

จุฬารัตน์ วิชานาติ 

6131216316025 ถึง 

5831311538217 จาก 

หลกักฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 2561208 003 13:00 - 16:00 2064 พรเพชร  ชลศกัดิตระก 

พรเทพ  เตียเจริญ

วรรธน

6130124309017 ถึง 

6130124309001 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 039 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 14/10/2018 พหลวฑัฒิ อินทรบุญส 

อรสุดา  แสงกาํ 6131216316025 ถึง 

5630123433306 จาก 

กฎหมายแพง่ : หลกัทวัไป 3(3-0-6) 2561209 003 13:30 - 16:30 2064 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

6130124309017 ถึง 

5710124309034 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: ภาษาองักฤษธุรกจิ 

:ปริญญาตรี  ปี :47 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 037 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 14/10/2018 โรจนี พิริยะเวชากุล 

ภาวิณี พนมวนั ณ อยุธ 6130123315018 ถึง 

5630125410338 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 037 11:00 - 12:30 ITหอ้งB จนัญญา งามเนตร 

สลิลพชัร์  ผดุงเอกธนา

กา

6131311539010 ถึง 

6130123315019 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 030 13:30 - 15:00 ITหอ้งD ชยัรัตน ์คาํลี 

ศิรดา เทียนขาว 6130123433022 ถึง 

6030124309301 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 030 13:30 - 15:00 ITหอ้งE Gary Ambito Torremu 

6130123433029 ถึง 

6130123433023 จาก 

หลกัการใช้ไวยากรณ์ภาษาองักฤ 

ษ 

3(3-0-6) 1551123 003 - 

- ถึง 

- จาก 

เทคนิคการฟังและการพูดภาษาองั 

กฤษ 

3(2-1-6) 1551131 003 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 3 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (13:48) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :47 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 041 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 13/10/2018 เปมิกา ขาํวีระ 

โสรฌา เครือเมฆ 

กานต์ณัฎฐา  เนืองหนุน 

จุฬารัตน์ วิชานาติ 

6131216316025 ถึง 

5831311538217 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 039 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 14/10/2018 พหลวฑัฒิ อินทรบุญส 

อรสุดา  แสงกาํ 6131216316025 ถึง 

5630123433306 จาก 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 2551102 004 - 

- ถึง 

- จาก 

การปกครองทอ้งถินไทย 3(3-0-6) 2552101 011 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :47 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 040 15:30 - 17:00 ITหอ้งE 13/10/2018 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 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 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัรัฐประศา 

สนศาสตร์ 

3(3-0-6) 2551103 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 2551301 003 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 3 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (13:48) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :47 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 041 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 13/10/2018 เปมิกา ขาํวีระ 

โสรฌา เครือเมฆ 

กานต์ณัฎฐา  เนืองหนุน 

จุฬารัตน์ วิชานาติ 

6131216316025 ถึง 

5831311538217 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 039 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 14/10/2018 พหลวฑัฒิ อินทรบุญส 

อรสุดา  แสงกาํ 6131216316025 ถึง 

5630123433306 จาก 

การเมืองและการปกครองของไท 

ย 

3(3-0-6) 2551101 009 - 

- ถึง 

- จาก 

รัฐศาสตร์เบืองตน้ 3(3-0-6) 2551107 004 - 

- ถึง 

- จาก 


