
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 ( 9:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: นิตศิาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :44 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30904 นิตศิาสตร์ 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 011 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 02/03/2019 จนญัญา งามเนตร 

ศิรดา เทียนขาว 

ศรินรัตน ์ โคตะพนัธ์ 

6131311539009 ถึง 
5931216316022 จาก 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 013 11:00 - 12:30 ITหอ้งA อุมาพร ยุวชิต 

จนญัญา งามเนตร 

ศรินรัตน ์ โคตะพนัธ์ 

6031216316013 ถึง 
5730122113230 จาก 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 013 11:00 - 12:30 ITหอ้งB จงกล เกต็มะยูร 

วารุณี เกิดแสง 6131311547214 ถึง 
6031216316014 จาก 

เอกเทศสัญญา 1 3(3-0) 2562406 001 09:00 - 12:00 2062 03/03/2019 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

นยัรัตน ์เผดิมรอด 6030124309309 ถึง 
5810124309066 จาก 

ภาษาองักฤษสาํหรับนกักฎหมาย  
1 

3(3-0) 2562101 003 13:30 - 16:30 2053 ณัฐดนยั  สุภทัรากลุ 
6130124309010 ถึง 
6030124309001 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: ภาษาองักฤษธุรกจิ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :44 1 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 015 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 02/03/2019 จงกล เกต็มะยูร 

วารุณี เกิดแสง 6130125439205 ถึง 
5730122115205 จาก 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 015 09:00 - 10:30 ITหอ้งD กลุนนัทน ์ จงนิมิต
นพวรรณ์  พรศิริ 6131213436214 ถึง 

6130125439206 จาก 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 011 11:00 - 12:30 ITหอ้งA อุมาพร ยุวชิต 

จนญัญา งามเนตร 

ศรินรัตน ์ โคตะพนัธ์ 

6131217418225 ถึง 
5630125401367 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการนาํเสนอและ 

รายงานทางธุรกิจ 

3(3-0) 1553614 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 ( 9:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :44 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 012 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 02/03/2019 จนญัญา งามเนตร 

ศิรดา เทียนขาว 

ศรินรัตน ์ โคตะพนัธ์ 

6031216316311 ถึง 
6030125439203 จาก 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 013 11:00 - 12:30 ITหอ้งA อุมาพร ยุวชิต 

จนญัญา งามเนตร 

ศรินรัตน ์ โคตะพนัธ์ 

6031216316013 ถึง 
5730122113230 จาก 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 013 11:00 - 12:30 ITหอ้งB จงกล เกต็มะยูร 

วารุณี เกิดแสง 6131311547214 ถึง 
6031216316014 จาก 

ทฤษฎีการเมือง 3(3-0) 2552305 001 13:30 - 15:00 2065 03/03/2019 เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 

สุมาลี อบัดุลสมดั 6031216316313 ถึง 
5631216316017 จาก 

ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ 3(3-0) 1500108 025 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :44 2 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 016 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 02/03/2019 กลุนนัทน ์ จงนิมิต
นพวรรณ์  พรศิริ 6131216316047 ถึง 

6031216316024 จาก 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 015 11:00 - 12:30 ITหอ้งB จงกล เกต็มะยูร 

วารุณี เกิดแสง 6131216316047 ถึง 
5730123433227 จาก 

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

วชัรพงษ ์สุขีวงศ์ 6031216316033 ถึง 
5936021631602 จาก 

ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ 3(3-0) 1500108 026 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 ( 9:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :44 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 012 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 02/03/2019 จนญัญา งามเนตร 

ศิรดา เทียนขาว 

ศรินรัตน ์ โคตะพนัธ์ 

6031216316311 ถึง 
6030125439203 จาก 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 011 11:00 - 12:30 ITหอ้งA อุมาพร ยุวชิต 

จนญัญา งามเนตร 

ศรินรัตน ์ โคตะพนัธ์ 

6131217418225 ถึง 
5630125401367 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 016 15:30 - 17:00 ITหอ้งB ภูมิใจ ณัฏฐ์ชาภา 

แอนเจลีน เยา ดูเค 6031215334017 ถึง 
5430122115236 จาก 

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

เบญจวรรณ  รัตนเลิศ 6031215334017 ถึง 
5931215334301 จาก 


