
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 01/02/2018 (14:23) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: นิตศิาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 41 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30904 นิตศิาสตร์ 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 021 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 24/02/2018 ศศิพร รัตนสุวรรณ์ 

วชิราภรณ์  ฟนูนั 5930124309021 ถึง 
5630125401093 จาก 

ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย  
1 

3(3-0) 2562101 003 13:30 - 16:00 2061 พิชญสิ์นี ศรีสวสัด์ิ 
5930124309021 ถึง 
5830124309315 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 020 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 25/02/2018 ประยรู ป้อมสุวรรณ์ 

ฉตัรศิริ กลัง่เนียม 

ณฐัธพงษ ์มะลิซอ้น 

นราศกัด์ิ บุญมี 

5930124309021 ถึง 
5930123315003 จาก 

เอกเทศสญัญา 1 3(3-0) 2562406 001 13:30 - 16:00 2071 พรเพชร  ชลศกัด์ิตระก 
5930124309021 ถึง 
5410124309026 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: ภาษาองักฤษธุรกจิ 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 41 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 019 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 24/02/2018 เปมิกา ข าวรีะ 

ณรงคฤ์ทธ์ิ  หลา้พนัธ์ 

นพวรรณ์  พรศิริ 

5931215334035 ถึง 
5631217418061 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 020 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 25/02/2018 ประยรู ป้อมสุวรรณ์ 

ฉตัรศิริ กลัง่เนียม 

ณฐัธพงษ ์มะลิซอ้น 

นราศกัด์ิ บุญมี 

5930124309021 ถึง 
5930123315003 จาก 

ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอและ 

รายงานทางธุรกิจ 

3(3-0) 1553614 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 01/02/2018 (14:23) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐประศาสนศาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 41 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 020 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 24/02/2018 เปมิกา ข าวรีะ 

ณรงคฤ์ทธ์ิ  หลา้พนัธ์ 

นพวรรณ์  พรศิริ 

5931216316028 ถึง 
5931216316001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 015 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 25/02/2018 ประยรู ป้อมสุวรรณ์ 

ขจิตพรรณ อมรปาน 

อ าพล บุดดาสาร 

5931216316028 ถึง 
5931216316001 จาก 

ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ 3(3-0) 1500108 021 - 
- ถึง 
- จาก 

การปกครองทอ้งถ่ินไทย 3(3-0) 2552101 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐประศาสนศาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 41 2 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 023 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 24/02/2018 เปมิกา ข าวรีะ 

ณรงคฤ์ทธ์ิ  หลา้พนัธ์ 

นพวรรณ์  พรศิริ 

5936021631622 ถึง 
5936021631602 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 022 09:00 - 10:30 ITหอ้งE 25/02/2018 ณฐัธพงษ ์มะลิซอ้น 
5936021631622 ถึง 
5936021631602 จาก 

ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ 3(3-0) 1500108 022 - 
- ถึง 
- จาก 

การปกครองทอ้งถ่ินไทย 3(3-0) 2552101 005 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 01/02/2018 (14:23) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐศาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 41 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 019 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 24/02/2018 เปมิกา ข าวรีะ 

ณรงคฤ์ทธ์ิ  หลา้พนัธ์ 

นพวรรณ์  พรศิริ 

5931215334035 ถึง 
5631217418061 จาก 

การปกครองทอ้งถ่ินไทย 3(3-0) 2552101 004 13:30 - 15:00 2072 ณฏัฐา  เกิดทรัพย ์
5931216316022 ถึง 
5731216316015 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 016 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 25/02/2018 ประยรู ป้อมสุวรรณ์ 

ขจิตพรรณ อมรปาน 

อ าพล บุดดาสาร 

5931215334035 ถึง 
5931215334001 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 023 15:30 - 17:00 ITหอ้งD มาลินี เลิศไธสง 

โอแฟเลีย ด.อคอสตา 6030122113002 ถึง 
5630122113233 จาก 


