
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 3 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: นิเทศศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :44 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

41817 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 029 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 08/10/2017 ฉัตรศิริ กลงัเนียม 

จนญัญา งามเนตร 

พรเทพย ์แสงภกัดี 

6031217418009 ถึง 

6031217418001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 029 11:00 - 12:30 ITหอ้งB ภาคี วงษพ์านิชย ์

อวยพร  แสงคาํ 6031217418044 ถึง 

6031217418010 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 019 13:30 - 15:00 ITหอ้งC วีรพล ดิษเกษม 

ปวริศา  ตุ่นมาก 6031217418044 ถึง 

5510124309006 จาก 

หลกัและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ 3(3-0) 3011104 003 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัและทฤษฎีการสือสารมวลช 

น 

3(3-0) 3011105 003 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :44 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

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

อวยพร  แสงคาํ 6030123433018 ถึง 

5530125401126 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 018 13:30 - 15:00 ITหอ้งB นภพร เชือขาํ 

ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 6030122530019 ถึง 

5731213436203 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 018 13:30 - 15:00 ITหอ้งC วีรพล ดิษเกษม 

ปวริศา  ตุ่นมาก 6030123433018 ถึง 

6030122530020 จาก 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัอุตสาหกร 

รมท่องเทียว 

3(3-0-6) 3571106 004 - 

- ถึง 

- จาก 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัธุรกิจทีพ  ั

ก 

3(3-0-6) 3571107 004 - 

- ถึง 

- จาก 

จิตวิทยาบริการ 3(3-0-6) 3571303 004 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 3 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: บัญชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :44 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 032 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 07/10/2017 วรวดี  สุชยัยะ 

ณรงคฤ์ทธิ  หลา้พนัธ์ 

ฐิติภรณ์ พงษป์ระเสริฐ 

6031213436024 ถึง 

5630123433024 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 032 11:00 - 12:30 ITหอ้งB องัคณา จารุพินทุโสภณ 

วรัทยา  วรรณกลดั 6031213436033 ถึง 

6031213436025 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 028 15:30 - 17:00 ITหอ้งA 08/10/2017 ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

อกัษร สวสัดี 

วีรพล ดิษเกษม 

6031213436033 ถึง 

5430122115236 จาก 

หลกัการบญัชีชนัตน้ 3(2-2-5) 3521105 004 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัเบืองตน้เกียวกบัระบบสารส 

นเทศ 

3(3-0-6) 3522301 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี  ปี :44 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 3 จาก 3 
วนัทีพิมพ ์ 18/09/2017 ( 9:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :44 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกิจ 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 033 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 07/10/2017 องัคณา จารุพินทุโสภณ 

วรัทยา  วรรณกลดั 6030125439042 ถึง 

5630122113210 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 027 15:30 - 17:00 ITหอ้งA 08/10/2017 ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

อกัษร สวสัดี 

วีรพล ดิษเกษม 

6030125439042 ถึง 

6030125439001 จาก 

หลกัการบญัชี 3(2-2) 3521103 008 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0) 3592110 010 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การตลาด 

:ปริญญาตรี  ปี :44 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44005 บริหารธุรกิจ 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 032 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 07/10/2017 วรวดี  สุชยัยะ 

ณรงคฤ์ทธิ  หลา้พนัธ์ 

ฐิติภรณ์ พงษป์ระเสริฐ 

6031213436024 ถึง 

5630123433024 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 032 11:00 - 12:30 ITหอ้งB องัคณา จารุพินทุโสภณ 

วรัทยา  วรรณกลดั 6031213436033 ถึง 

6031213436025 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 030 15:30 - 17:00 ITหอ้งB 08/10/2017 นภพร เชือขาํ 

ภาณุพงศ ์สามารถ 6030125440029 ถึง 

5631215334035 จาก 

หลกัการตลาด 3(3-0) 3541101 012 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0) 3592110 011 - 

- ถึง 

- จาก 


