
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 ( 9:30) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: นิตศิาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :43 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30904 นิตศิาสตร์ 

กฎหมายปกครอง 1 3(3-0) 2562511 001 09:00 - 12:00 342 02/03/2019 นฤมล ติบวงษา 

สุชาติ ขวญัเกื้อ 5930124309319 ถึง 
5810124309071 จาก 

ภาษาองักฤษสาํหรับนกักฎหมาย  
2 

3(3-0) 2562102 001 13:30 - 16:30 344 ปิยนนัท ์ศรีทองทิม 
5930124309319 ถึง 
5810124309064 จาก 

กฎหมายลกัษณะละเมิด  
จดัการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได ้

3(3-0) 2562202 001 09:00 - 12:00 2061 03/03/2019 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

นยัรัตน ์เผดิมรอด 5930124309319 ถึง 
5930124309301 จาก 

เอกเทศสัญญา 2 3(3-0) 2562407 003 13:30 - 16:30 344 เอมิกา  ชยัสิทธ์ิ 
6030124309003 ถึง 
5930124309301 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: ภาษาองักฤษธุรกจิ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :43 1 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 3(3-0) 1551623 001 - 
- ถึง 
- จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสุขภาพแล 

ะความงาม 

3(3-0) 1551631 003 - 
- ถึง 
- จาก 

การแปลภาษาองักฤษเบื้องตน้ 3(2-2) 1552204 003 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :43 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

นโยบายสาธารณะและการวางแผ 

น 

3(3-0) 2552301 003 11:00 - 12:30 2038 02/03/2019 นนัทชัพร ปานะรัตน ์

วชัรพงษ ์สุขีวงศ์ 5931216316326 ถึง 
5931216316302 จาก 

การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครั 

ฐ 

3(3-0) 2553302 001 13:30 - 15:00 2034 ปฐมชนก ศิริพชัระ 
5931216316326 ถึง 
5931216316302 จาก 

การบริหารการพฒันา 3(3-0) 2553303 001 09:00 - 10:30 2033 03/03/2019 ปฐมชนก ศิริพชัระ 

ทรงปภร พรหมจกัร์ 5931216316326 ถึง 
5931216316302 จาก 

การปกครองทอ้งถ่ินไทย 3(3-0) 2552101 001 13:30 - 15:00 2038 วีระศกัด์ิ พุ่มเพ็ชร 

เบญจวรรณ  รัตนเลิศ 6031215334017 ถึง 
5931215334301 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 ( 9:30) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :43 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

การปกครองทอ้งถ่ินไทย 3(3-0) 2552101 001 13:30 - 15:00 2038 03/03/2019 วีระศกัด์ิ พุ่มเพ็ชร 

เบญจวรรณ  รัตนเลิศ 6031215334017 ถึง 
5931215334301 จาก 

การฟังและการพูด 1 3(2-2) 1551111 001 - 
- ถึง 
- จาก 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศเบื้ 
องตน้ 

3(3-0) 2551211 003 - 
- ถึง 
- จาก 

นโยบายสาธารณะ 3(3-0) 2552103 001 - 
- ถึง 
- จาก 


