
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 20/05/2560 (15:57) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 40 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 001 13:30 - 15:00 5764 03/06/2560 สาลินี  หนูจิตต ์
5830124309316 ถึง 
5830124309302 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 001 13:30 - 15:00 ITหอ้งE วารุณี เกิดแสง 
5830124309301 ถึง 
5610123433150 จาก 

สุนทรียภาพเพื่อการพฒันาตน 3(3-0) 2500114 002 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 04/06/2560 ฉตัรศิริ กลัง่เนียม 

โกเมศ จงเจริญ 

ณรงคฤ์ทธ์ิ  เชาวก์รรม 

ปวริศา  ตุ่นมาก 

5830124309316 ถึง 
5341923418042 จาก 

การตลาดเพ่ือการท่องเท่ียว 3(3-0) 3562134 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การตลาดเพื่อการโรงแรม 3(3-0) 3562135 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: บัญชีบัณฑิต 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 40 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือความหมาย 3(3-0) 1500110 002 09:00 - 10:30 5764 03/06/2560 พไูทย วนัหากิจ 
5831216316219 ถึง 
5831213436318 จาก 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือความหมาย 3(3-0) 1500110 002 09:00 - 10:30 ITหอ้งF ชุติมา สงัคะหะ 
5831213436316 ถึง 
5530123418342 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 002 11:00 - 12:30 ITหอ้งE พิมล จนัทรข า 
5831213436315 ถึง 
5510123324012 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 002 11:00 - 12:30 ITหอ้งF ภาวณีิ พนมวนั ณ อยธุ 
5831213436335 ถึง 
5831213436316 จาก 

การบญัชีชั้นกลาง 2 3(2-2) 3522106 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 20/05/2560 (15:57) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การจดัการทัว่ไป 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 40 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือความหมาย 3(3-0) 1500110 003 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 03/06/2560 วราวธุ ยอดจนัทร์ 

นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 5830125439347 ถึง 
5610123433003 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 001 11:00 - 12:30 ITหอ้งC วราวธุ ยอดจนัทร์ 

นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 

ชุติมา สงัคะหะ 

5830125439347 ถึง 
5530123315305 จาก 

หลกัการตลาด 3(3-0) 3541101 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การตลาด 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 40 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44005 บริหารธุรกจิ 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือความหมาย 3(3-0) 1500110 001 09:00 - 10:30 ITหอ้งE 03/06/2560 อวยพร  แสงค า 
5831215334304 ถึง 
5610123301010 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 002 11:00 - 12:30 ITหอ้งE พิมล จนัทรข า 
5831213436315 ถึง 
5510123324012 จาก 

เทคโนโลยกีบัการพฒันา 3(3-0) 4000117 002 11:00 - 12:30 ITหอ้งF ภาวณีิ พนมวนั ณ อยธุ 
5831213436335 ถึง 
5831213436316 จาก 

การบริหารการตลาด 3(3-0) 3543101 001 - 
- ถึง 
- จาก 


