
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 22/05/2019 (11:20) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: นิเทศศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :47 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

41817 นิเทศศาสตรบัณฑติ 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 003 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 15/06/2019 พรเทพย ์แสงภกัดี 

ภทัรานิษฐ ์พรหมสุริ
พนิดา  แสนประกอบ 

6131217418225 ถึง 
6030124309210 จาก 

การส่ือสารเพ่ือการโนม้นา้วใจ 3(2-2) 3033603 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี 4 ปี :47 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 003 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 15/06/2019 พรเทพย ์แสงภกัดี 

ภทัรานิษฐ ์พรหมสุริ
พนิดา  แสนประกอบ 

6131217418225 ถึง 
6030124309210 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพในอุตสาหก 

รรมบริการ 

3(2-2-5) 3571109 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หลกัการมคัคุเทศก ์ 3(3-0-6) 3571204 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: บัญชีบัณฑติ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :47 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑติ 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 15/06/2019 อุมาพร ยุวชิต 

นวิน  ครุธวีร์ 

อนัเดร แบร์นาร์ด เดลเฮ 

6131213436314 ถึง 
5930123315008 จาก 

การบญัชีชั้นกลาง 2 3(2-2-5) 3522106 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 2 
วนัท่ีพิมพ ์ 22/05/2019 (11:20) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :47 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43705 บริหารธุรกจิ 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 002 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 15/06/2019 ภทัรานิษฐ ์พรหมสุริ
วนัทนา  ลีบ่อนอ้ย 

อนัเดร แบร์นาร์ด เดลเฮ 

6131217418206 ถึง 
5930125439048 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 002 11:00 - 12:30 ITหอ้งD อุมาพร ยุวชิต 

อกัษร สวสัดี 

พรเทพย ์แสงภกัดี 

6131217418310 ถึง 
6131217418207 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 001 13:30 - 15:00 ITหอ้งB ส่ือกญัญา จารุพินทุโสภ 

พนิดา  แสนประกอบ 6131217418310 ถึง 
6030125437301 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 001 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 16/06/2019 ณัฐธพงษ ์มะลิซ้อน 

วรรณพร บุญญาสถิตย ์ 6130125437018 ถึง 
5931215334025 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 3531101 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การจดัการทัว่ไป 

:ปริญญาตรี 4 ปี :47 1 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 004 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 15/06/2019 พรเทพย ์แสงภกัดี 

ภทัรานิษฐ ์พรหมสุริ
พนิดา  แสนประกอบ 

6130125439040 ถึง 
6031213436002 จาก 

การบญัชีและการเงินสาํหรับธุรกิ 
จ 

3(2-2-5) 3521107 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การตลาด 

:ปริญญาตรี 4 ปี :47 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44005 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 001 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 15/06/2019 นพรัตน ์มดัสมบูรณ์ 

สุรัชนี  เป่ียมญาติ 6130125440018 ถึง 
5930125439214 จาก 

การจดัการผลิตภณัฑ ์ 3(3-0-6) 3542110 001 - 
- ถึง 
- จาก 


