
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 ( 9:28) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: นิตศิาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :41 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30904 นิตศิาสตร์ 

ภาษาองักฤษสาํหรับนกักฎหมาย  
3 

3(3-0) 2562103 002 09:00 - 12:00 344 02/03/2019 ปิยนนัท ์ศรีทองทิม 
6130124309015 ถึง 
5830124309315 จาก 

กฎหมายแรงงานและวธีิพิจารณา 

คดีในศาลแรงงาน 

3(3-0) 2563701 002 13:30 - 16:30 2064 พรเทพ  เตียเจริญ
6030124309007 ถึง 
5730124309314 จาก 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0) 2563519 001 09:00 - 12:00 2071 03/03/2019 ชนาธิป  ชินะนาวิน 
6131215334019 ถึง 
5810124309064 จาก 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0) 2563517 001 13:30 - 16:30 2073 ภคพงศ์  วงศ์ศรีภูมิเทศ 
6030124309309 ถึง 
5730124309038 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: ภาษาองักฤษธุรกจิ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :41 1 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

การพูดภาษาองักฤษทางธุรกิจ 3(3-0) 1551617 001 09:00 - 10:30 22202 02/03/2019 ศรัณญู  อินทร์อุริศ 
6030123315013 ถึง 
5630123315213 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบนั 

เทิง 

3(3-0) 1551629 003 - 
- ถึง 
- จาก 

ไทยศึกษา 3(3-0) 1553402 001 - 
- ถึง 
- จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการประชาสมัพ ั

นธ์ 

3(3-0) 1553608 003 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 ( 9:28) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :41 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

การบริหารงานคลงัสาธารณะ 3(3-0) 2552306 004 09:00 - 10:30 2038 02/03/2019 ปฐมชนก ศิริพชัระ 
5931216316028 ถึง 
5931216316001 จาก 

เทคนิคการบริหาร 3(2-2) 2553305 005 13:30 - 15:30 2035 อรุณ  ขยนัหา 

ทวีศกัด์ิ  ประสิทธ์ิอน้ 5931216316028 ถึง 
5931216316001 จาก 

ระเบียบบริหารราชการไทย 3(3-0) 2551304 002 13:30 - 15:00 2037 03/03/2019 อจัฉรา  ประไพพกัตร์ 
5931216316028 ถึง 
5931216316001 จาก 

การประเมินโครงการ 3(3-0) 2553308 005 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :41 2 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

การประเมินโครงการ 3(3-0) 2553308 006 09:00 - 10:30 2062 02/03/2019 วชิรวิทย ์ วชิาสวสัด์ิ 

ทรงปภร พรหมจกัร์ 5936021631622 ถึง 
5731215334207 จาก 

เทคนิคการบริหาร 3(2-2) 2553305 006 13:30 - 15:30 2037 วชิรวิทย ์ วชิาสวสัด์ิ 
5936021631622 ถึง 
5936021631602 จาก 

การบริหารงานคลงัสาธารณะ 3(3-0) 2552306 005 09:00 - 10:30 2038 03/03/2019 นนัทชัพร ปานะรัตน ์

วชัรพงษ ์สุขีวงศ์ 6031216316033 ถึง 
5936021631602 จาก 

ระเบียบบริหารราชการไทย 3(3-0) 2551304 001 13:30 - 15:00 2037 อจัฉรา  ประไพพกัตร์ 
5936021631622 ถึง 
5936021631602 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 ( 9:28) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :41 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

กฎหมายอาญา 3(3-0) 2551501 005 - 
- ถึง 
- จาก 

ปรัชญาการเมือง 3(3-0) 2552204 001 - 
- ถึง 
- จาก 

ส่ือสารมวลชนกบัการเมือง 3(3-0) 2553106 005 - 
- ถึง 
- จาก 

การบริหารและการจดัการภาครัฐ 

แนวใหม่ 

3(3-0) 2553312 006 - 
- ถึง 
- จาก 


