
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 22/05/2019 (10:52) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: นิตศิาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :47 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30904 นิตศิาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 15/06/2019 อุมาพร ยุวชิต 

นวิน  ครุธวีร์ 

อนัเดร แบร์นาร์ด เดลเฮ 

6131213436314 ถึง 
5930123315008 จาก 

กฎหมายลกัษณะนิติกรรมและส  ั

ญญา 

3(3-0-6) 2561205 001 13:30 - 16:30 2031 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

นยัรัตน ์เผดิมรอด 6130124309017 ถึง 
6130124309001 จาก 

กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6) 2562314 001 13:30 - 16:30 2051 16/06/2019 ณัฐดนยั  สุภทัรากลุ 

พหลวฑัฒ์ิ อินทรบุญส 6130124309017 ถึง 
5730124309319 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: ภาษาองักฤษธุรกจิ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :47 1 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 002 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 15/06/2019 องัคณา จารุพินทุโสภณ 

นพรัตน ์มดัสมบูรณ์ 

วีรพล ดิษเกษม 

6130122113311 ถึง 
5731217418009 จาก 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 002 11:00 - 12:30 ITหอ้งB ส่ือกญัญา จารุพินทุโสภ 

สุรัชนี  เป่ียมญาติ 6130123315030 ถึง 
6130122113312 จาก 

ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 3(2-1-6) 1551205 001 09:00 - 10:30 335 16/06/2019 ชนิศา  เพ็งวิชยั 
6130123315030 ถึง 
6130123315001 จาก 

การใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษเพ่ือ 

การส่ือสาร 

3(2-1-6) 1551206 001 13:30 - 15:00 22202 ศศิวิมล  พลายชุม 
6130123315030 ถึง 
6130123315001 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 22/05/2019 (10:52) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :47 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 002 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 15/06/2019 นพรัตน ์มดัสมบูรณ์ 

สุรัชนี  เป่ียมญาติ 6130123315220 ถึง 
6030122113020 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 002 09:00 - 10:30 ITหอ้งC อุมาพร ยุวชิต 

นวิน  ครุธวีร์ 

อนัเดร แบร์นาร์ด เดลเฮ 

6131216316025 ถึง 
6131215334002 จาก 

ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 2551301 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐประศาสนศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :47 2 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

การปกครองทอ้งถ่ินไทย 3(3-0-6) 2552101 002 09:00 - 10:30 22305 15/06/2019 วชิรวิทย ์ วชิาสวสัด์ิ 
6131216316047 ถึง 
6131216316026 จาก 

กฎหมายในชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 004 11:00 - 12:30 ITหอ้งD 16/06/2019 อุมาพร ยุวชิต 

พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

พหลวฑัฒ์ิ อินทรบุญส 

6131216316047 ถึง 
6131216316026 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 004 13:30 - 15:00 ITหอ้งC พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

ศุภกาญจน ์วิชานาติ 

จุฬารัตน ์วิชานาติ 

6131216316047 ถึง 
5811216316132 จาก 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบนั 

การเมือง 

3(3-0-6) 2551503 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 22/05/2019 (10:52) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :47 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 002 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 15/06/2019 นพรัตน ์มดัสมบูรณ์ 

สุรัชนี  เป่ียมญาติ 6130123315220 ถึง 
6030122113020 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 002 09:00 - 10:30 ITหอ้งC อุมาพร ยุวชิต 

นวิน  ครุธวีร์ 

อนัเดร แบร์นาร์ด เดลเฮ 

6131216316025 ถึง 
6131215334002 จาก 

กฎหมายปกครองสาํหรับรัฐศาสต 

ร์ 

3(3-0-6) 2551502 001 - 
- ถึง 
- จาก 


