
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 20/05/2560 (15:38) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: ภาษาองักฤษธุรกจิ 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 42 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 004 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 03/06/2560 พิมล จนัทรข า 

วรีพล ดิษเกษม 

ภาวณีิ พนมวนั ณ อยธุ 

5931216316028 ถึง 
5930123315005 จาก 

เทคนิคการเขียนภาษาองักฤษ 3(3-0) 1551124 001 13:00 - 14:30 22305 จตุพร  อินทร์สุวรรณ 
5930123315206 ถึง 
5930123315002 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 002 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 04/06/2560 อ าพล บุดดาสาร 

นนทนนัท ์ แยม้วงษ ์

ปวริศา  ตุ่นมาก 

5931213436209 ถึง 
5930123315201 จาก 

เทคนิคการฟังและพดูภาษาองักฤ 

ษ 

3(3-0) 1551131 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐประศาสนศาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 42 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรัฐประศา 
สนศาสตร์ 

3(3-0) 2551103 002 11:00 - 12:30 2034 03/06/2560 ภูมิใจ ณฏัฐช์าภา 

จิรณฐั  สกลุชยัสิทฐ์ิ 5931216316218 ถึง 
5530124309026 จาก 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีว ิ

ตประจ าวนั 

3(3-0-6) 0010201 003 13:30 - 15:00 ITหอ้งC ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

อนัเดร แบร์นาร์ด เดลเฮ 

Gary Ambito Torremu 

5931217418220 ถึง 
5610123433001 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 001 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 04/06/2560 อกัษร สวสัดี 

โกเมศ จงเจริญ 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

เดชา  ชาติวรรณ 

ชลธี  เสมอเช้ือ 

5931216316218 ถึง 
5831215334321 จาก 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0) 2562509 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 20/05/2560 (15:38) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐศาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 42 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรัฐประศา 
สนศาสตร์ 

3(3-0) 2551103 003 11:00 - 12:30 2034 03/06/2560 ภูมิใจ ณฏัฐช์าภา 

จิรณฐั  สกลุชยัสิทฐ์ิ 5931215334242 ถึง 
5931215334201 จาก 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีว ิ

ตประจ าวนั 

3(3-0-6) 0010201 002 13:30 - 15:00 ITหอ้งA เปมิกา ข าวรีะ 

มาลินี เลิศไธสง 

ศิรดา เทียนขาว 

5931215334242 ถึง 
5430122530224 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 003 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 04/06/2560 อกัษร สวสัดี 

โกเมศ จงเจริญ 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

เดชา  ชาติวรรณ 

ชลธี  เสมอเช้ือ 

5931217418206 ถึง 
5310123316214 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 003 13:30 - 15:00 ITหอ้งB อ าพล บุดดาสาร 

นนทนนัท ์ แยม้วงษ ์

ปวริศา  ตุ่นมาก 

5931217418220 ถึง 
5931217418207 จาก 


