
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 ( 9:55) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: บัญชีบัณฑติ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :46 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑติ 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 013 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 02/03/2019 จนญัญา งามเนตร 

ศิรดา เทียนขาว 

ศรินรัตน ์ โคตะพนัธ์ 

6030125437008 ถึง 
5530123433202 จาก 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 013 09:00 - 10:30 ITหอ้งB จงกล เกต็มะยูร 

วารุณี เกิดแสง 6031213436319 ถึง 
6030125437010 จาก 

การบญัชีชั้นกลาง 2 3(2-2-5) 3522106 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร 3(3-0-6) 3562315 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :46 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43705 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 018 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 03/03/2019 จุฑาทิพย ์พหลภาคย ์

พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

นนทนนัท ์ แยม้วงษ ์

6030125439220 ถึง 
6030125437301 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 018 11:00 - 12:30 ITหอ้งD นพรัตน ์มดัสมบูรณ์ 

ธนภูมิ ศิริงาม 6131215334024 ถึง 
6030125439221 จาก 

หลกัการบญัชี 3(2-2) 3521103 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3562402 003 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 ( 9:55) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การจดัการทัว่ไป 

:ปริญญาตรี 4 ปี :46 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 020 11:00 - 12:30 ITหอ้งE 03/03/2019 จกัรพงษ ์หร่ังเจริญ 
6030125440301 ถึง 
6030122530301 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 020 11:00 - 12:30 ITหอ้งF อกัษร สวสัดี 
6030125440317 ถึง 
6030125440302 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3531101 005 - 
- ถึง 
- จาก 

หลกัการตลาด 3(3-0) 3541101 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การตลาด 

:ปริญญาตรี 4 ปี :46 1 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44005 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 020 11:00 - 12:30 ITหอ้งE 03/03/2019 จกัรพงษ ์หร่ังเจริญ 
6030125440301 ถึง 
6030122530301 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 020 11:00 - 12:30 ITหอ้งF อกัษร สวสัดี 
6030125440317 ถึง 
6030125440302 จาก 

การจดัการคา้ส่งและคา้ปลีก 3(3-0) 3541302 001 - 
- ถึง 
- จาก 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(3-0) 3542105 001 - 
- ถึง 
- จาก 


