
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

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

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: นิเทศศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :48 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 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 002 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 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 

จริยธรรมและกฎหมายส่ือสารมว 

ลชน 

3(3-0-6) 3012102 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: บัญชีบัณฑติ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :48 1 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑติ 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 001 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 16/06/2019 โกเมศ จงเจริญ 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

อนัเดร แบร์นาร์ด เดลเฮ 

6131213436319 ถึง 
6130123315201 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 002 13:30 - 15:00 ITหอ้งC พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

ศุภกาญจน ์วิชานาติ 

จุฬารัตน ์วิชานาติ 

6131213436319 ถึง 
5730122530034 จาก 

หลกัการบญัชีชั้นตน้ 3(2-2-5) 3521105 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

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

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 3 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :48 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43705 บริหารธุรกจิ 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 002 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 15/06/2019 อกัษร สวสัดี 

จนญัญา งามเนตร 

วีรพล ดิษเกษม 

6030125439310 ถึง 
5730122530318 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 002 09:00 - 10:30 ITหอ้งE นภพร  เช้ือขาํ 
6130125440309 ถึง 
6130125437201 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 002 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 16/06/2019 พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

ศุภกาญจน ์วิชานาติ 

จุฬารัตน ์วิชานาติ 

6131213436319 ถึง 
5730122530034 จาก 

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

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การจดัการทัว่ไป 

:ปริญญาตรี 4 ปี :48 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

กฎหมายในชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 001 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 16/06/2019 ณัฐ จนัทโรทยั 

พีรติ  จึงประกอบ 6130125439305 ถึง 
5730125401228 จาก 

กฎหมายในชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 001 11:00 - 12:30 ITหอ้งC โ รจนี พิริยะเวชากลุ 

ศุภกาญจน ์วิชานาติ 

จุฬารัตน ์วิชานาติ 

ปรัชญา  มหาวนิิจฉยั

6130125439328 ถึง 
6130125439306 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 003 13:30 - 15:00 ITหอ้งA อุมาพร ยุวชิต 

โกเมศ จงเจริญ 

อนัเดร แบร์นาร์ด เดลเฮ 

6130125439223 ถึง 
5811217418098 จาก 

หลกัการตลาดและเทคโนโลยีทาง 

การตลาดเบื้องตน้ 

3(3-0-6) 3541103 001 - 
- ถึง 
- จาก 


