
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (12:14) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :วทิยาลัยนานาชาตพิระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: การส่ือสารผ่านส่ือใหม่ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :60 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

70503 ศิลปศาสตร์ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 021 15:30 - 17:00 ITหอ้งA 27/02/2019 สายพิณ แกว้ชินดวง 

อะเค้ือ กลุประสูติดิลก 

มรกต  บุญศิริชยั 

6015925701049 ถึง 
6015922702001 จาก 

กฎหมายในชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 015 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 28/02/2019 พชัรี ฉลาดธญักิจ 

พอตา วฒิุพรชยั 

สาวิตรี รุจิธนพาณิช 

6015925701049 ถึง 
6015922702001 จาก 

กฎหมายในชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 015 09:00 - 10:30 ITหอ้งB วรวลญัช ์วุฒิ 

ยงยุทธ  ขาํคง 6115920730007 ถึง 
6115920730001 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 021 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 05/03/2019 สุทธิเดือน ชุณหกานต ์

กอบแกว้  บุญบุตร 6015922702075 ถึง 
5710123314069 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 021 09:00 - 10:30 ITหอ้งE ศุภมาศ  จารุจรณ 
6015925701031 ถึง 
6015922702077 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 021 09:00 - 10:30 ITหอ้งF ศรินรัตน ์ โคตะพนัธ์ 
6015925701049 ถึง 
6015925701034 จาก 

จิตวิทยาการบริการ 3(3-0) 6012102 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การสร้างภาพเคลื่อนไหวสาํหรับ 

การส่ือสารผ่านส่ือใหม่ 2 

3(2-2-5) 6051202 001 - 
- ถึง 
- จาก 

จริยธรรมและกฎหมายการส่ือสา 

รผ่านส่ือใหม่ 

3(3-0-6) 6051303 001 - 
- ถึง 
- จาก 

ดนตรีและเสียงประกอบเพ่ือการ 

ส่ือสารผ่านส่ือใหม่ 1 

3(2-2-5) 6052101 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การสร้างภาพเสมือนดว้ยกราฟิกส 

◌าํหรับการส่ือสารผ่านส่ือใหม่ 2 

3(2-2-5) 6054102 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (12:14) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :วทิยาลัยนานาชาตพิระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: การส่ือสารผ่านส่ือใหม่ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :60 2 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

70503 ศิลปศาสตร์ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 021 15:30 - 17:00 ITหอ้งA 27/02/2019 สายพิณ แกว้ชินดวง 

อะเค้ือ กลุประสูติดิลก 

มรกต  บุญศิริชยั 

6015925701049 ถึง 
6015922702001 จาก 

กฎหมายในชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 015 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 28/02/2019 พชัรี ฉลาดธญักิจ 

พอตา วฒิุพรชยั 

สาวิตรี รุจิธนพาณิช 

6015925701049 ถึง 
6015922702001 จาก 

กฎหมายในชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 015 09:00 - 10:30 ITหอ้งB วรวลญัช ์วุฒิ 

ยงยุทธ  ขาํคง 6115920730007 ถึง 
6115920730001 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 021 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 05/03/2019 สุทธิเดือน ชุณหกานต ์

กอบแกว้  บุญบุตร 6015922702075 ถึง 
5710123314069 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 021 09:00 - 10:30 ITหอ้งE ศุภมาศ  จารุจรณ 
6015925701031 ถึง 
6015922702077 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 021 09:00 - 10:30 ITหอ้งF ศรินรัตน ์ โคตะพนัธ์ 
6015925701049 ถึง 
6015925701034 จาก 

คอมพิวเตอร์เพ่ือการส่ือสารผ่านส่ื 

อใหม่ 

3(2-2-5) 6051104 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การสร้างภาพเคลื่อนไหวสาํหรับ 

การส่ือสารผ่านส่ือใหม่ 2 

3(2-2-5) 6051202 001 - 
- ถึง 
- จาก 

จริยธรรมและกฎหมายการส่ือสา 

รผ่านส่ือใหม่ 

3(3-0-6) 6051303 001 - 
- ถึง 
- จาก 

ดนตรีและเสียงประกอบเพ่ือการ 

ส่ือสารผ่านส่ือใหม่ 1 

3(2-2-5) 6052101 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การสร้างภาพเสมือนดว้ยกราฟิกส 

◌าํหรับการส่ือสารผ่านส่ือใหม่ 2 

3(2-2-5) 6054102 001 - 
- ถึง 
- จาก 


