
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 22/05/2019 (10:23) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: นิตศิาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :43 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30904 นิตศิาสตร์ 

กฎหมายปกครอง 2 3(3-0) 2562512 001 09:00 - 12:00 2031 15/06/2019 นฤมล ติบวงษา 

สุชาติ ขวญัเกื้อ 5930124309319 ถึง 
5730124309224 จาก 

กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบริ 

ษทั 

3(3-0) 2562412 001 13:30 - 16:30 2053 พิชญ์สินี  ศรีสวสัด์ิ 
5930124309319 ถึง 
5730124309224 จาก 

กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบุคค 

ลและทรัพย ์

3(3-0) 2562417 001 09:00 - 12:00 2051 16/06/2019 นฤมล ติบวงษา 

ภิญโญ พุมนวน 6030124309007 ถึง 
5730124309038 จาก 

กฎหมายลกัษณะตัว๋เงิน 3(3-0) 2562419 001 13:30 - 16:30 2033 นฤมล ติบวงษา 

สุชาติ ขวญัเกื้อ 5930124309319 ถึง 
5730124309224 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: ภาษาองักฤษธุรกจิ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :43 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิง 

นิเวศ 

3(3-0) 1553615 001 09:00 - 10:30 323 15/06/2019 สุมนัตรินี ณัจฉริยามาศ 
5930123315329 ถึง 
5730122113308 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการพฒันาเชิงวิช 

าการ 

3(3-0) 1551137 001 13:30 - 15:00 22202 จตุพร  อินทร์สุวรรณ 

ยงยุทธ  ขาํคง 5930123315329 ถึง 
5810123315064 จาก 

จิตวิทยาในงานอุตสาหกรรมบริก 

าร 

3(3-0) 1551401 001 09:00 - 10:30 334 16/06/2019 ยงยุทธ  ขาํคง 
5930123315329 ถึง 
5930123315303 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :43 1 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

การวิเคราะห์โ ครงการและการบริ 

หารโครงการ 

3(3-0) 2553301 001 13:30 - 15:00 2073 15/06/2019 ปฐมชนก ศิริพชัระ 

พิสิฐ  โอง่เจริญ 5931216316326 ถึง 
5731215334304 จาก 

การบริหารจดัการภาครัฐใหม่ 3(3-0) 2553312 001 09:00 - 10:30 2071 16/06/2019 เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 

สุมาลี อบัดุลสมดั 5931216316326 ถึง 
5931216316302 จาก 

การจดัการเชิงยุทธศาสตร์ 3(3-0) 2551207 001 13:30 - 15:00 2063 อรุณ ไชยนิตย ์
5931216316326 ถึง 
5831215334201 จาก 

ภาษาองักฤษสาํหรับรัฐประศาสน 

ศาสตร์ 

3(3-0) 1500113 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 22/05/2019 (10:23) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :43 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 3(3-0) 2562304 001 09:00 - 12:00 2053 16/06/2019 พิชญ์สินี  ศรีสวสัด์ิ 
5931215334310 ถึง 
5811215334100 จาก 

การเมืองภาคประชาชน 3(3-0) 2552202 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การเมืองการปกครองของกลุ่มปร 

ะเทศอาเซียน 

3(3-0) 2552205 001 - 
- ถึง 
- จาก 


