
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:54) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: บัญชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :43 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 023 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 07/10/2017 วรวดี  สุชยัยะ 

จุฬารัตน์ วิชานาติ 

ฐิติภรณ์ พงษป์ระเสริฐ 

5931213436323 ถึง 

5930125439301 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 051 15:30 - 17:00 ITหอ้งB สว่างบุญ วงกฟ้์าเลือน 

ศุภกาญจน์ วิชานาติ 5931213436317 ถึง 

5610125401030 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 051 15:30 - 17:00 ITหอ้งC ภาวิณี พนมวนั ณ อยธุ 

Gary Ambito Torremu 6030125437013 ถึง 

5931213436320 จาก 

การบญัชีชนัตน้  3(2-2) 3522104 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์ทวัไป 3(3-0) 3591105 004 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี  ปี :43 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43705 บริหารธุรกิจ 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 026 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 07/10/2017 องัคณา จารุพินทุโสภณ 

นาํ กรุยรุ่งโรจน ์ 5930122530308 ถึง 

5930122530301 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 026 09:00 - 10:30 ITหอ้งC สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

ณรงคฤ์ทธิ  หลา้พนัธ์ 

พหลวฑัฒิ อินทรบุญส 

6030125437013 ถึง 

5930122530309 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 051 15:30 - 17:00 ITหอ้งB สว่างบุญ วงกฟ้์าเลือน 

ศุภกาญจน์ วิชานาติ 5931213436317 ถึง 

5610125401030 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 051 15:30 - 17:00 ITหอ้งC ภาวิณี พนมวนั ณ อยธุ 

Gary Ambito Torremu 6030125437013 ถึง 

5931213436320 จาก 

หลกัการตลาด 3(3-0) 3541101 013 - 

- ถึง 

- จาก 

องคก์ารและการจดัการ 3(3-0) 3561101 011 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:54) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :43 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกิจ 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 023 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 07/10/2017 วรวดี  สุชยัยะ 

จุฬารัตน์ วิชานาติ 

ฐิติภรณ์ พงษป์ระเสริฐ 

5931213436323 ถึง 

5930125439301 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 052 15:30 - 17:00 ITหอ้งC ภาวิณี พนมวนั ณ อยธุ 

Gary Ambito Torremu 6030123315033 ถึง 

5631213436209 จาก 

องคก์ารและการจดัการ 3(3-0) 3561101 010 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0) 3592110 009 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การตลาด 

:ปริญญาตรี  ปี :43 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44005 บริหารธุรกิจ 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 026 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 07/10/2017 องัคณา จารุพินทุโสภณ 

นาํ กรุยรุ่งโรจน ์ 5930122530308 ถึง 

5930122530301 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 026 09:00 - 10:30 ITหอ้งC สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

ณรงคฤ์ทธิ  หลา้พนัธ์ 

พหลวฑัฒิ อินทรบุญส 

6030125437013 ถึง 

5930122530309 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 049 15:30 - 17:00 ITหอ้งA พูไทย วนัหากิจ 

ศิรดา เทียนขาว 5930125440329 ถึง 

5530123418081 จาก 

หลกัการตลาด 3(3-0) 3541101 014 - 

- ถึง 

- จาก 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(3-0) 3542105 003 - 

- ถึง 

- จาก 


