
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 3 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:51) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 

:ปริญญาตรี  ปี :41 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 039 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 07/10/2017 พูไทย วนัหากิจ 

ศุภกาญจน์ วิชานาติ 

ศิรดา เทียนขาว 

5931217418017 ถึง 

5931217418001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 039 13:30 - 15:00 ITหอ้งB สว่างบุญ วงกฟ้์าเลือน 

พหลวฑัฒิ อินทรบุญส 5931217418047 ถึง 

5931217418018 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 040 11:00 - 12:30 ITหอ้งD 08/10/2017 นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 

ณัฐ จนัทโรทยั 

ณรงคฤ์ทธิ  เชาวก์รรม 

5931217418047 ถึง 

5931217418001 จาก 

การเขียนเพือการประชาสัมพนัธ์  

1 

3(2-2) 3033202 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3561105 006 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :41 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 032 11:00 - 12:30 ITหอ้งD 07/10/2017 พนิดา  แสนประกอบ 

จุฬารัตน์ วิชานาติ 

นเรศ บุญเปียม 

5930123433041 ถึง 

5930123315002 จาก 

การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 019 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 08/10/2017 ภาคี วงษพ์านิชย ์

อวยพร  แสงคาํ 5930123433041 ถึง 

5930123315002 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 016 13:30 - 15:00 ITหอ้งA อกัษร สวสัดี 

ณรงคฤ์ทธิ  เชาวก์รรม 5930123433041 ถึง 

5630122113061 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการท่องเทียวแล 

ะการโรงแรม  

3(3-0) 3561001 002 - 

- ถึง 

- จาก 

มรดกไทยเพือการท่องเทียว 3(2-2) 3561603 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการท่อ 

งเทียวเชิงนิเวศ 

3(2-2) 3562305 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 3 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:51) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: บัญชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :41 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 028 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 07/10/2017 พนิดา  แสนประกอบ 

นเรศ บุญเปียม 

วรัทยา  วรรณกลดั 

5931213436209 ถึง 

5630125410036 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 028 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 08/10/2017 ฉัตรศิริ กลงัเนียม 

จนญัญา งามเนตร 

พรเทพย ์แสงภกัดี 

5931213436040 ถึง 

5930122530001 จาก 

หลกัสถิติ 3(3-0) 4111101 002 13:30 - 15:00 2062 บุญชยั อารีเอือ 

ปิณฑิรา ตงัศุภธวชั 5931213436040 ถึง 

5410122105003 จาก 

การบญัชีชนักลาง  3(2-2) 3522106 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :41 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกิจ 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 024 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 07/10/2017 วรวดี  สุชยัยะ 

จุฬารัตน์ วิชานาติ 

ฐิติภรณ์ พงษป์ระเสริฐ 

5930125439059 ถึง 

5930125439001 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 024 09:00 - 10:30 ITหอ้งB องัคณา จารุพินทุโสภณ 

นาํ กรุยรุ่งโรจน ์ 5930125439078 ถึง 

5930125439060 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 027 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 08/10/2017 ฉัตรศิริ กลงัเนียม 

จนญัญา งามเนตร 

พรเทพย ์แสงภกัดี 

5930125439078 ถึง 

5930125439001 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3531101 009 - 

- ถึง 

- จาก 

พฤติกรรมองคก์าร 3(3-0) 3562306 006 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 3 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:51) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การตลาด 

:ปริญญาตรี  ปี :41 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44005 บริหารธุรกิจ 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 025 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 07/10/2017 องัคณา จารุพินทุโสภณ 

นาํ กรุยรุ่งโรจน ์ 6030124309012 ถึง 

5510124309006 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 030 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 08/10/2017 ภาคี วงษพ์านิชย ์

อวยพร  แสงคาํ 6030123433018 ถึง 

5530125401126 จาก 

หลกัการบญัชี 3(2-2) 3521103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา 3(3-0) 3542109 003 - 

- ถึง 

- จาก 


