
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:49) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :40 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 020 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 07/10/2017 ภาวิณี พนมวนั ณ อยธุ 

นาํ กรุยรุ่งโรจน ์

Gary Ambito Torremu 

5830123433324 ถึง 

5530123433202 จาก 

ภาษากบัวฒันธรรม 3(3-0) 1500112 013 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 08/10/2017 ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

ภาณุพงศ ์สามารถ 

วนัทนา  จนัทพนัธ ์

5830122115307 ถึง 

5530123433201 จาก 

ภาษากบัวฒันธรรม 3(3-0) 1500112 013 13:30 - 15:00 ITหอ้งE ไฉน เลาะเงิน 

5831311539019 ถึง 

5830122115314 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการท่องเทียวแล 

ะการโรงแรม  

3(3-0) 3561001 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทรัพยากรการท่องเทีย 

วไทยอยา่งยงัยนื 

3(3-0) 3561314 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการท่องเทียวในกลุ่มอาเซี 

ยน 

3(2-2) 3563601 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: บัญชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :40 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 018 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 07/10/2017 สว่างบุญ วงกฟ้์าเลือน 

พหลวฑัฒิ อินทรบุญส 5831213436335 ถึง 

5630122113210 จาก 

วิทยาศาสตร์กบัดุลยภาพของชีวิต 3(2-2) 4000115 017 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 08/10/2017 ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

ภาณุพงศ ์สามารถ 

วนัทนา  จนัทพนัธ ์

5831213436335 ถึง 

5510123418057 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3521101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์ทวัไป 3(3-0) 3591105 003 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:49) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :40 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกิจ 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 019 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 07/10/2017 สว่างบุญ วงกฟ้์าเลือน 

พหลวฑัฒิ อินทรบุญส 5831213436326 ถึง 

5630123315048 จาก 

วิทยาศาสตร์กบัดุลยภาพของชีวิต 3(2-2) 4000115 018 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 08/10/2017 วีรพล ดิษเกษม 

ปวริศา  ตุ่นมาก 5831217418029 ถึง 

5530123316203 จาก 

การบญัชีเพือการจดัการ 3(3-0) 3524301 006 - 

- ถึง 

- จาก 

พฤติกรรมองคก์าร 3(3-0) 3562306 005 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การตลาด 

:ปริญญาตรี  ปี :40 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44005 บริหารธุรกิจ 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 018 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 07/10/2017 สว่างบุญ วงกฟ้์าเลือน 

พหลวฑัฒิ อินทรบุญส 5831213436335 ถึง 

5630122113210 จาก 

วิทยาศาสตร์กบัดุลยภาพของชีวิต 3(2-2) 4000115 017 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 08/10/2017 ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

ภาณุพงศ ์สามารถ 

วนัทนา  จนัทพนัธ ์

5831213436335 ถึง 

5510123418057 จาก 

การจดัการช่องทางการตลาด 3(3-0) 3542302 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การบริหารการผลิต 3(3-0) 3562307 008 - 

- ถึง 

- จาก 


