
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 01/02/2018 (14:59) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: บัญชีบัณฑิต 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 45 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 020 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 24/02/2018 จงกล เก็ตมะยรู 

ศิวริน แสงอาวธุ 

Gary Ambito Torremu 

6031213436219 ถึง 
6030125440201 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 019 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 25/02/2018 ประยรู ป้อมสุวรรณ์ 

ขจิตพรรณ อมรปาน 

อ าพล บุดดาสาร 

6031213436203 ถึง 
5931213436001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 019 09:00 - 10:30 ITหอ้งE ณฐัธพงษ ์มะลิซอ้น 
6031213436219 ถึง 
6031213436204 จาก 

วถีิไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 019 13:30 - 15:00 ITหอ้งA พรชยั ตามถ่ินไทย 

ณรงคฤ์ทธ์ิ  เชาวก์รรม 

นภพร  เช้ือข า 

6031213436219 ถึง 
6030125440201 จาก 

หลกัการบริหารการปฏิบติัการ 3(3-0-6) 3521302 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การจดัการทัว่ไป 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 45 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 018 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 24/02/2018 จนญัญา งามเนตร 

ณรงคฤ์ทธ์ิ  หลา้พนัธ์ 

Gary Ambito Torremu 

6030125439224 ถึง 
5630122523003 จาก 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 018 09:00 - 10:30 ITหอ้งE ศิวริน แสงอาวธุ 
6030125439235 ถึง 
6030125439225 จาก 

วถีิไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 023 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 25/02/2018 วรีพล ดิษเกษม 

โกเมศ จงเจริญ 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

6030125439235 ถึง 
5430125401269 จาก 

หลกัการบญัชี 3(2-2) 3521103 011 - 
- ถึง 
- จาก 

หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0) 3592110 006 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 01/02/2018 (14:59) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การตลาด 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 45 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44005 บริหารธุรกจิ 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 020 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 24/02/2018 จงกล เก็ตมะยรู 

ศิวริน แสงอาวธุ 

Gary Ambito Torremu 

6031213436219 ถึง 
6030125440201 จาก 

วถีิไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 019 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 25/02/2018 พรชยั ตามถ่ินไทย 

ณรงคฤ์ทธ์ิ  เชาวก์รรม 

นภพร  เช้ือข า 

6031213436219 ถึง 
6030125440201 จาก 

หลกัการตลาด 3(3-0) 3541101 007 - 
- ถึง 
- จาก 

หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0) 3592110 007 - 
- ถึง 
- จาก 


