
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 20/05/2560 (16:01) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: นิเทศศาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 42 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

41817 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีว ิ

ตประจ าวนั 

3(3-0-6) 0010201 003 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 03/06/2560 ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

อนัเดร แบร์นาร์ด เดลเฮ 

Gary Ambito Torremu 

5931217418220 ถึง 
5610123433001 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 003 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 04/06/2560 อกัษร สวสัดี 

โกเมศ จงเจริญ 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

เดชา  ชาติวรรณ 

ชลธี  เสมอเช้ือ 

5931217418206 ถึง 
5310123316214 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 003 13:30 - 15:00 ITหอ้งB อ าพล บุดดาสาร 

นนทนนัท ์ แยม้วงษ ์

ปวริศา  ตุ่นมาก 

5931217418220 ถึง 
5931217418207 จาก 

จริยธรรมและกฎหมายส่ือสารมว 

ลชน 

3(3-0) 3012102 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 42 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีว ิ

ตประจ าวนั 

3(3-0-6) 0010201 004 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 03/06/2560 ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

อนัเดร แบร์นาร์ด เดลเฮ 

Gary Ambito Torremu 

5930123433209 ถึง 
5530123418307 จาก 

กฎหมายในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 0020104 002 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 04/06/2560 สราวฒิุ เขียวพฤกษ ์

ภิญโญ พมุนวน 

นิรัตน์  เพชรรัตน ์

5931216316326 ถึง 
5610123301055 จาก 

การตลาดเพ่ือการท่องเท่ียว 3(3-0) 3562134 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การตลาดเพื่อการโรงแรม 3(3-0) 3562135 002 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 20/05/2560 (16:01) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: บัญชีบัณฑิต 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 42 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 002 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 03/06/2560 วไิลจิตร นิลสวสัด์ิ 

อนัเดร แบร์นาร์ด เดลเฮ 5931213436209 ถึง 
5930122530001 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 002 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 04/06/2560 อ าพล บุดดาสาร 

นนทนนัท ์ แยม้วงษ ์

ปวริศา  ตุ่นมาก 

5931213436209 ถึง 
5930123315201 จาก 

การบญัชีชั้นตน้ 1 3(2-2) 3522103 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การจดัการทัว่ไป 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 42 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 002 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 03/06/2560 อกัษร สวสัดี 

เปมิกา ข าวรีะ 

Gary Ambito Torremu 

5930125439243 ถึง 
5610122119002 จาก 

กฎหมายในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 0020104 003 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 04/06/2560 ณฐัพร ยวงเงิน 

แอนเจลีน เยา ดูเค 

ฐิติภรณ์ พงษป์ระเสริฐ 

ธิติ รักชาติ 

5930125439243 ถึง 
5730122115242 จาก 

หลกัการบญัชี 3(2-2) 3521103 001 - 
- ถึง 
- จาก 


