
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 1 จาก 3 
วันที่พิมพ ์ 15/09/2558 (15:20) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การบริหารธุรกจิ วชิาเอกการจดัการทัว่ไป 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 34 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

40105 บริหารธุรกจิ 

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0) 4000117 035 11:00 - 12:30 ITห้องB 03/10/2558 กิตติคุณ มั่งคั่ง 

ประณต บุญไชยอภิสิ 5630125401320 ถึง 
5630122115308 จาก 

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0) 4000117 035 11:00 - 12:30 ITห้องC สมบูรณ์ สารสิทธิ์ 
ณัฐ จันทโรทัย 

ชนิภา  นิวาสานนท์ 

5630125401369 ถึง 
5630125401321 จาก 

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 1500112 025 13:30 - 15:00 ITห้องA พูไทย วันหากิจ 

ปราณี สุรสิทธิ์ 5730125410011 ถึง 
5630125401302 จาก 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0) 1551605 004 13:00 - 14:30 2074 04/10/2558 พลิสา สุนทรเศวต 

ศิรดา เทียนขาว 5630125401369 ถึง 
5630125401233 จาก 

จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การบริหารธุรกจิ วชิาเอกการตลาด 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 34 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

41005 บริหารธุรกจิ 

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0) 4000117 036 11:00 - 12:30 ITห้องF 03/10/2558 สายพิณ แก้วชินดวง 
5630125410316 ถึง 
5630125410301 จาก 

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0) 4000117 036 11:00 - 12:30 ITห้องG ศุภกาญจน์ วิชานาติ 
ลักขณา ฤกษ์เกษม 5631217418351 ถึง 

5630125410318 จาก 

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 1500112 025 13:30 - 15:00 ITห้องA พูไทย วันหากิจ 

ปราณี สุรสิทธิ์ 5730125410011 ถึง 
5630125401302 จาก 

การจัดการช่องทางการตลาด 3(3-0) 3542302 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การบริหารการผลิต 3(3-0) 3562307 003 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 2 จาก 3 
วันที่พิมพ ์ 15/09/2558 (15:20) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: นิเทศศาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 34 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

41817 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0) 4000117 036 11:00 - 12:30 ITห้องF 03/10/2558 สายพิณ แก้วชินดวง 
5630125410316 ถึง 
5630125410301 จาก 

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0) 4000117 036 11:00 - 12:30 ITห้องG ศุภกาญจน์ วิชานาติ 
ลักขณา ฤกษ์เกษม 5631217418351 ถึง 

5630125410318 จาก 

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 1500112 026 13:30 - 15:00 ITห้องA พูไทย วันหากิจ 

ปราณี สุรสิทธิ์ 5631217418321 ถึง 
5630122115308 จาก 

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 1500112 026 13:30 - 15:00 ITห้องB ประยูร ป้อมสุวรรณ์ 

วิสูตร ดารากัย 5631217418351 ถึง 
5631217418322 จาก 

Developing Skills in English 3(3-0) 1500109 022 15:30 - 17:30 ITห้องG 04/10/2558 พลิสา สุนทรเศวต 

ศิรดา เทียนขาว 5631217418351 ถึง 
5430123418054 จาก 

ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศ 

าสตร์ 
3(2-2) 3011103 004 - 

- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 34 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 1500112 026 13:30 - 15:00 ITห้องA 03/10/2558 พูไทย วันหากิจ 

ปราณี สุรสิทธิ์ 5631217418321 ถึง 
5630122115308 จาก 

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 1500112 026 13:30 - 15:00 ITห้องB ประยูร ป้อมสุวรรณ์ 

วิสูตร ดารากัย 5631217418351 ถึง 
5631217418322 จาก 

สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0) 2500114 026 09:00 - 10:30 ITห้องH 04/10/2558 นเรศ บุญเปี่ยม 
5730125410227 ถึง 
5110123324032 จาก 

การด าเนินงานและการจัดการห้อ 

งพัก 

3(2-2) 3561308 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ย 

วไทยอย่างยั่งยืน 

3(3-0) 3561314 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การด าเนินงานและการจัดการอา 

หารและเครื่องดื่ม 

3(2-2) 3562309 006 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 3 จาก 3 
วันที่พิมพ ์ 15/09/2558 (15:20) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: บัญชีบัณฑิต 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 34 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0) 4000117 039 11:00 - 12:30 ITห้องC 03/10/2558 สมบูรณ์ สารสิทธิ์ 
ณัฐ จันทโรทัย 

ชนิภา  นิวาสานนท์ 

5730122523215 ถึง 
5210123308023 จาก 

เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0) 4000117 039 11:00 - 12:30 ITห้องE ชัยรัตน์ ค าล ี
5730123433228 ถึง 
5730122523216 จาก 

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 1500112 026 13:30 - 15:00 ITห้องA พูไทย วันหากิจ 

ปราณี สุรสิทธิ์ 5631217418321 ถึง 
5630122115308 จาก 

ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 1500112 026 13:30 - 15:00 ITห้องB ประยูร ป้อมสุวรรณ์ 

วิสูตร ดารากัย 5631217418351 ถึง 
5631217418322 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3521101 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การบัญชีช้ันกลาง 2 3(2-2) 3522106 001 - 
- ถึง 
- จาก 


