
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 01/02/2018 (14:29) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: นิตศิาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 43 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30904 นิตศิาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 046 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 24/02/2018 จงกล เก็ตมะยรู 

วไิลจิตร นิลสวสัด์ิ 

พิชามญชุ ์จ ารัสศรี 

5931216316326 ถึง 
5930124309301 จาก 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0) 2562510 003 13:00 - 15:30 150904 เอกพงษ ์ สารนอ้ย 
6030124309012 ถึง 
5631215334223 จาก 

กฎหมายอาญา 2 3(3-0) 2562314 003 09:00 - 11:30 2036 25/02/2018 นยัรัตน์ เผดิมรอด 
5930124309323 ถึง 
5930124309301 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: ภาษาองักฤษธุรกจิ 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 43 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

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 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุ 

รกิจ 

3(3-0) 1551125 003 - 
- ถึง 
- จาก 

การอ่านภาษาองักฤษธุรกิจ 3(3-0) 1551618 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐประศาสนศาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 43 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 046 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 24/02/2018 จงกล เก็ตมะยรู 

วไิลจิตร นิลสวสัด์ิ 

พิชามญชุ ์จ ารัสศรี 

5931216316326 ถึง 
5930124309301 จาก 

กฎหมายปกครอง 1 3(3-0) 2562505 004 13:00 - 15:30 2074 25/02/2018 พรเทพ  เตียเจริญ
วรรธน 5931216316326 ถึง 

5711216316021 จาก 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรัฐประศา 
สนศาสตร์ 

3(3-0) 2551103 008 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 01/02/2018 (14:29) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐศาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 43 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 048 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 24/02/2018 จนญัญา งามเนตร 

ณรงคฤ์ทธ์ิ  หลา้พนัธ์ 

Gary Ambito Torremu 

6030125437013 ถึง 
5930125437301 จาก 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0) 2562510 005 13:00 - 15:30 150905 นภสัรพี  เดชางกรู 
6031215334017 ถึง 
5631215334337 จาก 

การเมืองและการปกครองของไท 

ย 

3(3-0) 2551101 001 - 
- ถึง 
- จาก 


