
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 ( 9:33) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: นิตศิาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :46 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30904 นิตศิาสตร์ 

กฎหมายอาญา 2 3(3-0) 2562314 001 09:00 - 12:00 2064 02/03/2019 ณัฐดนยั  สุภทัรากลุ 

พหลวฑัฒ์ิ อินทรบุญส 6030124309315 ถึง 
5730124309219 จาก 

กฎหมายลกัษณะนิติกรรมและส  ั

ญญา 

3(3-0) 2561205 002 13:30 - 16:30 2072 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

นยัรัตน ์เผดิมรอด 6030124309317 ถึง 
5730124309219 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 019 11:00 - 12:30 ITหอ้งD 03/03/2019 นพรัตน ์มดัสมบูรณ์ 

ธนภูมิ ศิริงาม 6131213436205 ถึง 
6030124309301 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: ภาษาองักฤษธุรกจิ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :46 1 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

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 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุ 

รกิจ 

3(3-0) 1551125 001 - 
- ถึง 
- จาก 

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

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :46 1 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกบัรัฐประศา 

สนศาสตร์ 

3(3-0) 2551103 003 09:00 - 10:30 2037 03/03/2019 นนัทชัพร ปานะรัตน ์

วชัรพงษ ์สุขีวงศ์ 6031216316313 ถึง 
5811215334159 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 017 11:00 - 12:30 ITหอ้งC จุฑาทิพย ์พหลภาคย ์

พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

นนทนนัท ์ แยม้วงษ ์

6031216316313 ถึง 
6030122113301 จาก 

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

สุมาลี อบัดุลสมดั 6031216316313 ถึง 
5631216316017 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 ( 9:33) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :46 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 018 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 03/03/2019 จุฑาทิพย ์พหลภาคย ์

พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

นนทนนัท ์ แยม้วงษ ์

6030125439220 ถึง 
6030125437301 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 018 11:00 - 12:30 ITหอ้งD นพรัตน ์มดัสมบูรณ์ 

ธนภูมิ ศิริงาม 6131215334024 ถึง 
6030125439221 จาก 

การเมืองและการปกครองของไท 

ย 

3(3-0) 2551101 001 - 
- ถึง 
- จาก 


