
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:53) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: นิเทศศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :42 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

41817 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

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

นาํ กรุยรุ่งโรจน ์ 6030124309012 ถึง 

5510124309006 จาก 

ศิลปะการใชภ้าษาเพืองานนิเทศศ 

าสตร์ 

3(2-2) 3011103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการประชาสัมพนัธ์ 3(3-0) 3031101 003 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :42 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 037 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 08/10/2017 พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

นนทนนัท ์ แยม้วงษ ์

เสถียรพนัธุ์  ขนุมนตรี 

5930123433209 ถึง 

5930122113001 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 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: บัญชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :42 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 

การบญัชีชนัตน้  3(2-2) 3522104 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์ทวัไป 3(3-0) 3591105 004 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:53) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :42 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกิจ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 038 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 08/10/2017 พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

นนทนนัท ์ แยม้วงษ ์

เสถียรพนัธุ์  ขนุมนตรี 

5930125439226 ถึง 

5930125439201 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 038 11:00 - 12:30 ITหอ้งD นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 

ณัฐ จนัทโรทยั 

ณรงคฤ์ทธิ  เชาวก์รรม 

5930125439243 ถึง 

5930125439227 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3531101 010 - 

- ถึง 

- จาก 

องคก์ารและการจดัการ 3(3-0) 3561101 001 - 

- ถึง 

- จาก 


