
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:07) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: บญัชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :46 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43613 บญัชีบัณฑิต 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 031 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 13/10/2018 พีรติ  จึงประกอบ 

สุนิตย ์ ยอดขนัธ์ 6030122113310 ถึง 

5730122115248 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 031 13:30 - 15:00 ITหอ้งC พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

โกเมศ จงเจริญ 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

6031213436319 ถึง 

6030122113311 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 057 15:30 - 17:00 ITหอ้งB พีรติ  จึงประกอบ 

สุนิตย ์ ยอดขนัธ์ 6031213436312 ถึง 

5930123315324 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 057 15:30 - 17:00 ITหอ้งC ธนันญดา  บวัเผือน 

พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

6031213436322 ถึง 

6031213436313 จาก 

หลกัการบริหารการปฏิบติัการ 3(3-0-6) 3521302 004 - 

- ถึง 

- จาก 

การบญัชีชนักลาง  3(2-2-5) 3522105 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี  ปี :46 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43705 บริหารธุรกจิ 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 038 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 14/10/2018 จนัญญา งามเนตร 

สลิลพชัร์  ผดุงเอกธนา

กา

6130125437015 ถึง 

5530123433202 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 038 11:00 - 12:30 ITหอ้งC พหลวฑัฒิ อินทรบุญส 

อรสุดา  แสงกาํ 6131311538025 ถึง 

6130125437016 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 028 13:30 - 15:00 ITหอ้งC ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

อคัรเดช ไชยบตัร 6130125437019 ถึง 

5710123301058 จาก 

พฤติกรรมองคก์าร 3(3-0) 3562306 008 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0) 3592110 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:07) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :46 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 037 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 14/10/2018 โรจนี พิริยะเวชากุล 

ภาวิณี พนมวนั ณ อยุธ 6130123315018 ถึง 

5630125410338 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 037 11:00 - 12:30 ITหอ้งB จนัญญา งามเนตร 

สลิลพชัร์  ผดุงเอกธนา

กา

6131311539010 ถึง 

6130123315019 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 027 13:30 - 15:00 ITหอ้งB ภาณุพงศ ์สามารถ 

ภทัรานิษฐ์ พรหมสุริ

นทร

6030125439323 ถึง 

5631217418038 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 027 13:30 - 15:00 ITหอ้งC ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

อคัรเดช ไชยบตัร 6131215334024 ถึง 

6030125439324 จาก 

หลกัการบญัชี 3(2-2) 3521103 007 - 

- ถึง 

- จาก 

องคก์ารและการจดัการ 3(3-0) 3561101 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การตลาด 

:ปริญญาตรี  ปี :46 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

44005 บริหารธุรกจิ 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 038 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 14/10/2018 จนัญญา งามเนตร 

สลิลพชัร์  ผดุงเอกธนา 6130125437015 ถึง 

5530123433202 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 038 11:00 - 12:30 ITหอ้งC พหลวฑัฒิ อินทรบุญส 

อรสุดา  แสงกาํ 6131311538025 ถึง 

6130125437016 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 028 13:30 - 15:00 ITหอ้งC ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

อคัรเดช ไชยบตัร 6130125437019 ถึง 

5710123301058 จาก 

องคก์ารและการจดัการ 3(3-0) 3561101 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0) 3592110 001 - 

- ถึง 

- จาก 


