
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 22/05/2019 (10:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: นิตศิาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :41 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30904 นิตศิาสตร์ 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0) 2563520 001 09:00 - 12:00 2053 15/06/2019 พรเพชร  ชลศกัด์ิตระก 

ปรัชญา  มหาวนิิจฉยั 5930124309021 ถึง 
5810124309005 จาก 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0) 2563518 001 13:30 - 16:30 2033 พรเพชร  ชลศกัด์ิตระก 

ชนาธิป  ชินะนาวิน 5930124309021 ถึง 
5730124309010 จาก 

กฎหมายลกัษณะครอบครัว 3(3-0) 2563204 001 09:00 - 12:00 2032 16/06/2019 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

นยัรัตน ์เผดิมรอด 5930124309021 ถึง 
5810124309039 จาก 

กฎหมายเก่ียวกบัการคา้ระหว่างป 

ระเทศ 

3(3-0) 2564401 001 13:30 - 16:30 2062 กมล ตนัจินวฒันกลุ 
6031216316002 ถึง 
5830124309315 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: ภาษาองักฤษธุรกจิ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :41 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพ่ือส่ือมวลชน 3(3-0) 1551126 001 09:00 - 10:30 337 15/06/2019 ศราวฒิุ  บุญรักษ ์
6030123315012 ถึง 
5530123315318 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมสอบ  
TOEIC 

3(3-0) 1552504 001 09:00 - 10:30 337 16/06/2019 ศศิวิมล  พลายชุม 
6030123315013 ถึง 
5630123315213 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการตลาด 3(3-0) 1551622 001 13:30 - 15:00 2036 จตุพร  อินทร์สุวรรณ 
6030123315308 ถึง 
5930123315003 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :41 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

ธรรมาภิบาลและการพฒันาอย่าง
ยั ่

3(3-0) 2551209 001 09:00 - 10:30 2033 15/06/2019 ปฐมชนก ศิริพชัระ 

พิสิฐ  โอง่เจริญ 5931216316028 ถึง 
5930122113001 จาก 

ระบบสารสนเทศสาํหรับการบริห 

าร 

3(3-0) 2553310 001 13:30 - 15:00 2072 ปฐมชนก ศิริพชัระ 
5931216316028 ถึง 
5931216316001 จาก 

วิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์เบ้ื 

องตน้ 

3(2-2) 2554902 001 13:30 - 15:00 2071 16/06/2019 ณัฏฐา  เกิดทรัพย ์
5931216316028 ถึง 
5811216316019 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 22/05/2019 (10:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :41 2 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

ภาวะผูน้าํแบบเปลี่ยนสภาพ 3(3-0) 2551205 002 13:30 - 15:00 2062 15/06/2019 วชิรวิทย ์ วชิาสวสัด์ิ 

ทรงปภร พรหมจกัร์ 6031216316033 ถึง 
5936021631602 จาก 

การบริหารค่าตอบแทนและสิทธิ 

ประโยชน ์

3(3-0) 2551203 001 - 
- ถึง 
- จาก 

ธรรมาภิบาลและการพฒันาอย่าง
ยั ่

3(3-0) 2551209 002 - 
- ถึง 
- จาก 

ระบบสารสนเทศสาํหรับการบริห 

าร 

3(3-0) 2553310 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :41 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

การเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0) 2553105 001 - 
- ถึง 
- จาก 

ความขดัแยง้ทางการเมือง 3(3-0) 2553203 001 - 
- ถึง 
- จาก 

จริยธรรมทางการเมือง 3(3-0) 2554105 002 - 
- ถึง 
- จาก 


