
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/05/2018 (10:27) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: นิตศิาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 43 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30904 นิตศิาสตร์ 

กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัทัว่ไป 3(3-0) 2561206 001 09:00 - 11:30 2051 09/06/2018 นยัรัตน์ เผดิมรอด 
6030124309317 ถึง 
5930124309301 จาก 

การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 002 13:30 - 15:00 ITหอ้งD ภทัรานิษฐ ์พรหมสุริ
นทร ธีรตา  นุ่มเจริญ 5930124309319 ถึง 

5930122113302 จาก 

กฎหมายลกัษณะทรัพยสิ์นและท่ี 

ดิน 

3(3-0) 2562201 001 16:00 - 18:30 22305 เอมิกา  ชยัสิทธ์ิ 
5930124309319 ถึง 
5630124309030 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปล่ียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 001 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 10/06/2018 อกัษร สวสัดี 

ณกมล  ปุญชเขตตทิ์กลุ 

พไูทย วนัหากิจ 

ณฐั จนัทโรทยั 

วรวดี  สุชยัยะ 

5930124309319 ถึง 
5930122113302 จาก 

วถีิไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 003 13:30 - 15:00 ITหอ้งD อุมาพร ยวุชิต 

นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 

ภาณุพงศ ์สามารถ 

5931216316326 ถึง 
5510122103035 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/05/2018 (10:27) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: ภาษาองักฤษธุรกจิ 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 43 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 001 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 09/06/2018 พรเทพย ์แสงภกัดี 

ส่ือกญัญา จารุพินทุโสภ 6030123315012 ถึง 
5930122115301 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปล่ียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 002 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 10/06/2018 ภาณุพงศ ์สามารถ 

ธนภูมิ ศิริงาม 

จกัรพงษ ์หร่ังเจริญ 

นวนิ  ครุธวร์ี 

จุฬารัตน์ วชิานาติ 

5930123315329 ถึง 
5930122115301 จาก 

วถีิไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 002 13:30 - 15:00 ITหอ้งC วรีพล ดิษเกษม 

วรวดี  สุชยัยะ 

นภพร  เช้ือข า 

6030123315330 ถึง 
5730125437301 จาก 

หลกัการอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0) 1551501 001 - 
- ถึง 
- จาก 

ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม 3(3-0) 1551620 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/05/2018 (10:27) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐประศาสนศาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 43 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 004 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 09/06/2018 ภทัรานิษฐ ์พรหมสุริ
นทร ธีรตา  นุ่มเจริญ 5931216316326 ถึง 

5911311538002 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 002 09:00 - 10:30 ITหอ้งE 10/06/2018 ภูมิใจ ณฏัฐช์าภา 
5931217418204 ถึง 
5611217418124 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปล่ียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 003 11:00 - 12:30 ITหอ้งA ภาณุพงศ ์สามารถ 

ธนภูมิ ศิริงาม 

จกัรพงษ ์หร่ังเจริญ 

นวนิ  ครุธวร์ี 

จุฬารัตน์ วชิานาติ 

5931216316326 ถึง 
5931213436301 จาก 

วถีิไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 003 13:30 - 15:00 ITหอ้งD อุมาพร ยวุชิต 

นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 

ภาณุพงศ ์สามารถ 

5931216316326 ถึง 
5510122103035 จาก 

องคก์ารและการจดัการภาครัฐ 3(3-0) 2552304 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/05/2018 (10:27) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐศาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 43 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 003 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 09/06/2018 พรเทพย ์แสงภกัดี 

ส่ือกญัญา จารุพินทุโสภ 6030122530311 ถึง 
5930122530201 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 001 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 10/06/2018 ณกมล  ปุญชเขตตทิ์กลุ 

ณฐั จนัทโรทยั 

ภทัรพร  ตสัโต 

5930122113020 ถึง 
5530122113003 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 001 09:00 - 10:30 ITหอ้งE ภูมิใจ ณฏัฐช์าภา 
5931215334310 ถึง 
5931215334015 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปล่ียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 004 11:00 - 12:30 ITหอ้งC อกัษร สวสัดี 

ณกมล  ปุญชเขตตทิ์กลุ 

พไูทย วนัหากิจ 

ณฐั จนัทโรทยั 

วรวดี  สุชยัยะ 

6030125439330 ถึง 
5930122530201 จาก 

วถีิไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 002 13:30 - 15:00 ITหอ้งC วรีพล ดิษเกษม 

วรวดี  สุชยัยะ 

นภพร  เช้ือข า 

6030123315330 ถึง 
5730125437301 จาก 


