
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/05/2018 (10:56) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: บัญชีบัณฑิต 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 43 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 004 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 09/06/2018 พรเทพย ์แสงภกัดี 

ภาวณีิ พนมวนั ณ อยธุ 6031213436003 ถึง 
5630123433035 จาก 

การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 004 13:30 - 15:00 ITหอ้งD ภทัรานิษฐ ์พรหมสุริ
นทร ธีรตา  นุ่มเจริญ 5931216316326 ถึง 

5911311538002 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปล่ียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 003 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 10/06/2018 ภาณุพงศ ์สามารถ 

ธนภูมิ ศิริงาม 

จกัรพงษ ์หร่ังเจริญ 

นวนิ  ครุธวร์ี 

จุฬารัตน์ วชิานาติ 

5931216316326 ถึง 
5931213436301 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3521101 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 43 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43705 บริหารธุรกจิ 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 004 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 09/06/2018 พรเทพย ์แสงภกัดี 

ภาวณีิ พนมวนั ณ อยธุ 6031213436003 ถึง 
5630123433035 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 001 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 10/06/2018 พไูทย วนัหากิจ 

นวนิ  ครุธวร์ี 

จุฬารัตน์ วชิานาติ 

6030125437013 ถึง 
5730123433008 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3531101 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/05/2018 (10:56) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การจดัการทัว่ไป 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 43 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 001 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 09/06/2018 พรเทพย ์แสงภกัดี 

ภาวณีิ พนมวนั ณ อยธุ 6031217418024 ถึง 
5630122113312 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 002 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 10/06/2018 พไูทย วนัหากิจ 

นวนิ  ครุธวร์ี 

จุฬารัตน์ วชิานาติ 

5931217418220 ถึง 
5930125439307 จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3562402 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การตลาด 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 43 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44005 บริหารธุรกจิ 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 003 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 09/06/2018 จนญัญา งามเนตร 

ภทัรานิษฐ ์พรหมสุริ
นทร 

6031216316002 ถึง 
5710123433057 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 001 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 10/06/2018 พไูทย วนัหากิจ 

นวนิ  ครุธวร์ี 

จุฬารัตน์ วชิานาติ 

6030125437013 ถึง 
5730123433008 จาก 

การบริหารการตลาด 3(3-0) 3543101 002 - 
- ถึง 
- จาก 


