
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 22/05/2019 (10:54) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: นิตศิาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :49 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

30904 นิตศิาสตร์ 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 001 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 15/06/2019 อกัษร สวสัดี 

จนญัญา งามเนตร 

วีรพล ดิษเกษม 

6131215334325 ถึง 
5730125401228 จาก 

กฎหมายแพ่ง : หลกัทัว่ไป 3(3-0-6) 2561209 001 13:30 - 16:30 2032 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

นยัรัตน ์เผดิมรอด 6130124309315 ถึง 
6130124309301 จาก 

กฎหมายในชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 002 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 16/06/2019 โ รจนี พิริยะเวชากลุ 

ศุภกาญจน ์วิชานาติ 

จุฬารัตน ์วิชานาติ 

ปรัชญา  มหาวนิิจฉยั

6131215334325 ถึง 
5811217418095 จาก 

หลกักฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 2561208 001 13:30 - 16:30 2053 นภสัรพี  เดชางกรู 

ชาํนาญ  ชาดิษฐ ์ 6130124309315 ถึง 
5810124309071 จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: ภาษาองักฤษธุรกจิ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :49 1 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

31503 ศิลปศาสตร์ 

เทคนิคการฟังและการพูดภาษาองั 

กฤษ 

3(2-1-6) 1551131 001 09:00 - 10:30 335 15/06/2019 ศศิวิมล  พลายชุม 

ศรัณญู  อินทร์อุริศ 6130123315325 ถึง 
6130123315301 จาก 

หลกัการใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤ 

ษ 

3(3-0-6) 1551123 001 13:30 - 15:00 334 ศศิวิมล  พลายชุม 

ศรัณญู  อินทร์อุริศ 6130123315325 ถึง 
6130123315301 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 003 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 16/06/2019 โกเมศ จงเจริญ 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

อนัเดร แบร์นาร์ด เดลเฮ 

6130123315314 ถึง 
5810125440038 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 003 11:00 - 12:30 ITหอ้งB ณัฐ จนัทโรทยั 

พีรติ  จึงประกอบ 6130125440309 ถึง 
6130123315315 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 003 13:30 - 15:00 ITหอ้งA อุมาพร ยุวชิต 

โกเมศ จงเจริญ 

อนัเดร แบร์นาร์ด เดลเฮ 

6130125439223 ถึง 
5811217418098 จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 22/05/2019 (10:54) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: รัฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :49 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 001 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 15/06/2019 อกัษร สวสัดี 

จนญัญา งามเนตร 

วีรพล ดิษเกษม 

6131215334325 ถึง 
5730125401228 จาก 

กฎหมายในชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 002 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 16/06/2019 โ รจนี พิริยะเวชากลุ 

ศุภกาญจน ์วิชานาติ 

จุฬารัตน ์วิชานาติ 

ปรัชญา  มหาวนิิจฉยั

6131215334325 ถึง 
5811217418095 จาก 

รัฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 2551107 001 - 
- ถึง 
- จาก 


