
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

41917 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 001 11:00 - 12:30 5764 05/10/2017 ปิณฑิรา ตงัศุภธวชั 

5811217418028 ถึง 

5811217418001 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 001 11:00 - 12:30 5765 อาทิตย ์สารสมบูรณ์ 

5811217418056 ถึง 

5811217418029 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 09/10/2017 สายพิณ แกว้ชินดวง 

จงกล เกต็มะยรู 5811217418052 ถึง 

5610122124005 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งE มาลินี เลิศไธสง 

5811217418112 ถึง 

5811217418053 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 022 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 11/10/2017 ภูมิใจ ณัฏฐ์ชาภา 

รุ่งทิพย ์ ศรีโสภา 5811217418024 ถึง 

5611217418064 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 022 15:30 - 17:00 ITหอ้งD มงคล เจริญโต 

ศศิวิมล  พลายชุม 5811217418056 ถึง 

5811217418025 จาก 

การวิจยันิเทศศาสตร์ 3(3-0) 3003101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การรู้เท่าทนัสือ 3(3-0) 3042402 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวางแผนสือโฆษณา 3(2-2) 3053501 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การสร้างสรรคแ์ละการผลิตงานโ 

ฆษณา 

3(2-2) 3054401 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

41917 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 002 11:00 - 12:30 5765 05/10/2017 อาทิตย ์สารสมบูรณ์ 

5811217418063 ถึง 

5611217418061 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 002 11:00 - 12:30 5774 ประวีณ  อมรธรรมวุฒิ 

5911210326085 ถึง 

5811217418064 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 09/10/2017 สายพิณ แกว้ชินดวง 

จงกล เกต็มะยรู 5811217418052 ถึง 

5610122124005 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งE มาลินี เลิศไธสง 

5811217418112 ถึง 

5811217418053 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 023 15:30 - 17:00 ITหอ้งD 11/10/2017 มงคล เจริญโต 

ศศิวิมล  พลายชุม 5911217418015 ถึง 

5710123325010 จาก 

การวิจยันิเทศศาสตร์ 3(3-0) 3003101 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การรู้เท่าทนัสือ 3(3-0) 3042402 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวางแผนสือโฆษณา 3(2-2) 3053501 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การสร้างสรรคแ์ละการผลิตงานโ 

ฆษณา 

3(2-2) 3054401 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 001 11:00 - 12:30 5764 05/10/2017 ปิณฑิรา ตงัศุภธวชั 

5811217418028 ถึง 

5811217418001 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 001 11:00 - 12:30 5765 อาทิตย ์สารสมบูรณ์ 

5811217418056 ถึง 

5811217418029 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 09/10/2017 สายพิณ แกว้ชินดวง 

จงกล เกต็มะยรู 5811217418052 ถึง 

5610122124005 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งE มาลินี เลิศไธสง 

5811217418112 ถึง 

5811217418053 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 022 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 11/10/2017 ภูมิใจ ณัฏฐ์ชาภา 

รุ่งทิพย ์ ศรีโสภา 5811217418024 ถึง 

5611217418064 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 022 15:30 - 17:00 ITหอ้งD มงคล เจริญโต 

ศศิวิมล  พลายชุม 5811217418056 ถึง 

5811217418025 จาก 

การวิจยันิเทศศาสตร์ 3(3-0) 3003101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การผลิตสือสิงพิมพ ์ 3(2-2) 3023401 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การประชาสัมพนัธ์และสารสนเท 

ศทางวฒันธรรม 

3(2-2) 3033506 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การสือสารเพือการโนม้นา้วใจ 3(2-2) 3033603 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 002 11:00 - 12:30 5765 05/10/2017 อาทิตย ์สารสมบูรณ์ 

5811217418063 ถึง 

5611217418061 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 002 11:00 - 12:30 5774 ประวีณ  อมรธรรมวุฒิ 

5911210326085 ถึง 

5811217418064 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 09/10/2017 สายพิณ แกว้ชินดวง 

จงกล เกต็มะยรู 5811217418052 ถึง 

5610122124005 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งE มาลินี เลิศไธสง 

5811217418112 ถึง 

5811217418053 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 023 15:30 - 17:00 ITหอ้งD 11/10/2017 มงคล เจริญโต 

ศศิวิมล  พลายชุม 5911217418015 ถึง 

5710123325010 จาก 

การวิจยันิเทศศาสตร์ 3(3-0) 3003101 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การผลิตสือสิงพิมพ ์ 3(2-2) 3023401 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การประชาสัมพนัธ์และสารสนเท 

ศทางวฒันธรรม 

3(2-2) 3033506 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การสือสารเพือการโนม้นา้วใจ 3(2-2) 3033603 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 5 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวารสารศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

42117 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 001 11:00 - 12:30 5764 05/10/2017 ปิณฑิรา ตงัศุภธวชั 

5811217418028 ถึง 

5811217418001 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 001 11:00 - 12:30 5765 อาทิตย ์สารสมบูรณ์ 

5811217418056 ถึง 

5811217418029 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 09/10/2017 สายพิณ แกว้ชินดวง 

จงกล เกต็มะยรู 5811217418052 ถึง 

5610122124005 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งE มาลินี เลิศไธสง 

5811217418112 ถึง 

5811217418053 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 022 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 11/10/2017 ภูมิใจ ณัฏฐ์ชาภา 

รุ่งทิพย ์ ศรีโสภา 5811217418024 ถึง 

5611217418064 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 022 15:30 - 17:00 ITหอ้งD มงคล เจริญโต 

ศศิวิมล  พลายชุม 5811217418056 ถึง 

5811217418025 จาก 

การวิจยันิเทศศาสตร์ 3(3-0) 3003101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัเ 

พือการสือสาร 

3(2-2) 3013103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การสือข่าว  3(2-2) 3023202 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การถ่ายภาพเพืองานวารสารศาสต 

ร์ 

3(2-2) 3063205 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 6 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวารสารศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

42117 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 002 11:00 - 12:30 5765 05/10/2017 อาทิตย ์สารสมบูรณ์ 

5811217418063 ถึง 

5611217418061 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 002 11:00 - 12:30 5774 ประวีณ  อมรธรรมวุฒิ 

5911210326085 ถึง 

5811217418064 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 09/10/2017 สายพิณ แกว้ชินดวง 

จงกล เกต็มะยรู 5811217418052 ถึง 

5610122124005 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งE มาลินี เลิศไธสง 

5811217418112 ถึง 

5811217418053 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 023 15:30 - 17:00 ITหอ้งD 11/10/2017 มงคล เจริญโต 

ศศิวิมล  พลายชุม 5911217418015 ถึง 

5710123325010 จาก 

การวิจยันิเทศศาสตร์ 3(3-0) 3003101 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัเ 

พือการสือสาร 

3(2-2) 3013103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การสือข่าว  3(2-2) 3023202 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การถ่ายภาพเพืองานวารสารศาสต 

ร์ 

3(2-2) 3063205 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 7 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

42217 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 001 11:00 - 12:30 5764 05/10/2017 ปิณฑิรา ตงัศุภธวชั 

5811217418028 ถึง 

5811217418001 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 001 11:00 - 12:30 5765 อาทิตย ์สารสมบูรณ์ 

5811217418056 ถึง 

5811217418029 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 09/10/2017 สายพิณ แกว้ชินดวง 

จงกล เกต็มะยรู 5811217418052 ถึง 

5610122124005 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งE มาลินี เลิศไธสง 

5811217418112 ถึง 

5811217418053 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 022 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 11/10/2017 ภูมิใจ ณัฏฐ์ชาภา 

รุ่งทิพย ์ ศรีโสภา 5811217418024 ถึง 

5611217418064 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 022 15:30 - 17:00 ITหอ้งD มงคล เจริญโต 

ศศิวิมล  พลายชุม 5811217418056 ถึง 

5811217418025 จาก 

การวิจยันิเทศศาสตร์ 3(3-0) 3003101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การรู้เท่าทนัสือ 3(3-0) 3042402 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การผลิตรายการวิทยโุทรทศัน ์ 3(2-2) 3043408 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การผลิตรายการวิทยกุระจายเสียง 3(2-2) 3043409 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 8 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

42217 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 002 11:00 - 12:30 5765 05/10/2017 อาทิตย ์สารสมบูรณ์ 

5811217418063 ถึง 

5611217418061 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 002 11:00 - 12:30 5774 ประวีณ  อมรธรรมวุฒิ 

5911210326085 ถึง 

5811217418064 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 09/10/2017 สายพิณ แกว้ชินดวง 

จงกล เกต็มะยรู 5811217418052 ถึง 

5610122124005 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งE มาลินี เลิศไธสง 

5811217418112 ถึง 

5811217418053 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 023 15:30 - 17:00 ITหอ้งD 11/10/2017 มงคล เจริญโต 

ศศิวิมล  พลายชุม 5911217418015 ถึง 

5710123325010 จาก 

การวิจยันิเทศศาสตร์ 3(3-0) 3003101 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การรู้เท่าทนัสือ 3(3-0) 3042402 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การผลิตรายการวิทยโุทรทศัน ์ 3(2-2) 3043408 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การผลิตรายการวิทยกุระจายเสียง 3(2-2) 3043409 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 9 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 007 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 05/10/2017 ปรีชา จนักลา้ 

กิตติพงษ ์ แกว้ประเสริ 5811214433028 ถึง 

5810123315115 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 009 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 11/10/2017 ศิรดา เทียนขาว 

จิราพร  เนตรสมบติัผล 

แอนเจลีน เยา ดูเค 

5811214433028 ถึง 

5810123433001 จาก 

ภาษาองักฤษสาํหรับบุคลากรดา้น 

การท่องเทียว 

3(2-2) 3563004 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการธุร 

กิจการบิน 

3(2-2) 3563307 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวางแผนและพฒันาอุตสาหกร 

รมการท่องเทียว 

3(3-0) 3563313 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการงาน 

แม่บา้น 

3(2-2) 3563314 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษยส์าํหรั 

บการท่องเทียว 

3(3-0) 3563406 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 10 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 011 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 05/10/2017 วารุณี เกิดแสง 

สหชาติ สรรพคุณ 5810123433098 ถึง 

5630125410017 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 011 13:30 - 15:00 ITหอ้งE ภทัรพร  ตสัโต 

5810123433195 ถึง 

5810123433099 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 011 13:30 - 15:00 ITหอ้งF พวงผกา ภูยาดาว 

5810123433204 ถึง 

5810123433196 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 005 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 11/10/2017 สุรศกัดิ แจ่มเจริญ 

สราวุฒิ เขียวพฤกษ ์ 5810123433190 ถึง 

5810123433048 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 005 13:30 - 15:00 ITหอ้งC ศิรดา เทียนขาว 

จิราพร  เนตรสมบติัผล 

แอนเจลีน เยา ดูเค 

5810123433204 ถึง 

5810123433192 จาก 

ภาษาองักฤษสาํหรับบุคลากรดา้น 

การท่องเทียว 

3(2-2) 3563004 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการธุร 

กิจการบิน 

3(2-2) 3563307 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การวางแผนและพฒันาอุตสาหกร 

รมการท่องเทียว 

3(3-0) 3563313 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการงาน 

แม่บา้น 

3(2-2) 3563314 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษยส์าํหรั 

บการท่องเทียว 

3(3-0) 3563406 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 11 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :58 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 05/10/2017 ปรีชา จนักลา้ 

กิตติพงษ ์ แกว้ประเสริ 5810123433124 ถึง 

5610125401119 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งC สุนนัทา ศรีม่วง 

ขวญัชยั คูเจริญไพศาล 

พรชนก ชโลปกรณ์ 

5811214433058 ถึง 

5810123433125 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 010 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 11/10/2017 เดชา  ชาติวรรณ 

ไทยานี  คหวาโย เด เอ 5810123433136 ถึง 

5810123433103 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 010 13:30 - 15:00 ITหอ้งE ภาณุพงศ ์สามารถ 

5811216316154 ถึง 

5810123433137 จาก 

ภาษาองักฤษสาํหรับบุคลากรดา้น 

การท่องเทียว 

3(2-2) 3563004 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการธุร 

กิจการบิน 

3(2-2) 3563307 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การวางแผนและพฒันาอุตสาหกร 

รมการท่องเทียว 

3(3-0) 3563313 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการงาน 

แม่บา้น 

3(2-2) 3563314 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษยส์าํหรั 

บการท่องเทียว 

3(3-0) 3563406 003 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 12 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :58 4 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 011 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 05/10/2017 วารุณี เกิดแสง 

สหชาติ สรรพคุณ 5810123433098 ถึง 

5630125410017 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 011 13:30 - 15:00 ITหอ้งE ภทัรพร  ตสัโต 

5810123433195 ถึง 

5810123433099 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 011 13:30 - 15:00 ITหอ้งF พวงผกา ภูยาดาว 

5810123433204 ถึง 

5810123433196 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 005 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 11/10/2017 สุรศกัดิ แจ่มเจริญ 

สราวุฒิ เขียวพฤกษ ์ 5810123433190 ถึง 

5810123433048 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 005 13:30 - 15:00 ITหอ้งC ศิรดา เทียนขาว 

จิราพร  เนตรสมบติัผล 

แอนเจลีน เยา ดูเค 

5810123433204 ถึง 

5810123433192 จาก 

ภาษาองักฤษสาํหรับบุคลากรดา้น 

การท่องเทียว 

3(2-2) 3563004 004 - 

- ถึง 

- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการธุร 

กิจการบิน 

3(2-2) 3563307 004 - 

- ถึง 

- จาก 

การวางแผนและพฒันาอุตสาหกร 

รมการท่องเทียว 

3(3-0) 3563313 004 - 

- ถึง 

- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการงาน 

แม่บา้น 

3(2-2) 3563314 004 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษยส์าํหรั 

บการท่องเทียว 

3(3-0) 3563406 004 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 13 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เศรษฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43314 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 007 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 05/10/2017 ปรีชา จนักลา้ 

กิตติพงษ ์ แกว้ประเสริ 5811214433028 ถึง 

5810123315115 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 009 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 11/10/2017 ศิรดา เทียนขาว 

จิราพร  เนตรสมบติัผล 

แอนเจลีน เยา ดูเค 

5811214433028 ถึง 

5810123433001 จาก 

สถิติเพือการวิจยัทางเศรษฐศาสต 

ร์ 

3(3-0) 3591112 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การคลงัสาธารณะ 3(3-0) 3591301 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิงแวดลอ้ม 

3(3-0) 3592112 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 3(3-0) 3592201 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 14 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เศรษฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43314 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 05/10/2017 ปรีชา จนักลา้ 

กิตติพงษ ์ แกว้ประเสริ 5810123433124 ถึง 

5610125401119 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งC สุนนัทา ศรีม่วง 

ขวญัชยั คูเจริญไพศาล 

พรชนก ชโลปกรณ์ 

5811214433058 ถึง 

5810123433125 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 010 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 11/10/2017 เดชา  ชาติวรรณ 

ไทยานี  คหวาโย เด เอ 5810123433136 ถึง 

5810123433103 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 010 13:30 - 15:00 ITหอ้งE ภาณุพงศ ์สามารถ 

5811216316154 ถึง 

5810123433137 จาก 

สถิติเพือการวิจยัทางเศรษฐศาสต 

ร์ 

3(3-0) 3591112 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การคลงัสาธารณะ 3(3-0) 3591301 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิงแวดลอ้ม 

3(3-0) 3592112 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 3(3-0) 3592201 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 15 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: บัญชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 003 11:00 - 12:30 4251 05/10/2017 นฐัพงศ ์ส่งเนียม 

5810125437158 ถึง 

5810125437118 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 003 11:00 - 12:30 834 เสาวลกัษณ์ ชาญ

ชยัฤกษ 5811213436013 ถึง 

5810125437159 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 003 11:00 - 12:30 835 ศุทธวดี เววา 

5811213436044 ถึง 

5811213436014 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 003 11:00 - 12:30 844 ชุติมา สังคะหะ 

5811213436050 ถึง 

5811213436045 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 006 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 09/10/2017 มุกดา ลิบลบั 

สุมิตรา พรรณกุลบดี 

นิพนธ์ สุวรรณกูฎ 

5811213436102 ถึง 

5610125437102 จาก 

การบญัชีตน้ทุน  3(3-0) 3522107 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การบญัชีชนัสูง  3(3-0) 3524101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การสอบบญัชี 3(3-0) 3524303 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(3-0) 3524307 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 16 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: บัญชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 004 11:00 - 12:30 844 05/10/2017 ชุติมา สังคะหะ 

5811213436071 ถึง 

5610124309017 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 004 11:00 - 12:30 845 ศุภกาญจน์ วิชานาติ 

5811213436102 ถึง 

5811213436072 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 006 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 09/10/2017 มุกดา ลิบลบั 

สุมิตรา พรรณกุลบดี 

นิพนธ์ สุวรรณกูฎ 

5811213436102 ถึง 

5610125437102 จาก 

การบญัชีตน้ทุน  3(3-0) 3522107 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การภาษีอากร  3(3-0) 3522205 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การสอบบญัชี 3(3-0) 3524303 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(3-0) 3524307 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 17 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43705 บริหารธุรกิจ 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 017 13:30 - 15:00 4251 05/10/2017 อธิยา รัตนพิทยากร 

5810125437116 ถึง 

5810125437088 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 017 13:30 - 15:00 5764 ธชัชา รัมมะศกัดิ 

5810125437013 ถึง 

5810125437001 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 017 13:30 - 15:00 5765 วิสุทธนา สมุทรศรี 

5810125437052 ถึง 

5810125437014 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 017 13:30 - 15:00 5774 โองการ วณิชาชีวะ 

5810125437087 ถึง 

5810125437053 จาก 

ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551605 004 09:00 - 10:30 2071 10/10/2017 วีรพล  ศรีโคตรโพธิ 

5810125437058 ถึง 

5810125437001 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 013 13:30 - 15:00 5764 11/10/2017 เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 

5810125437058 ถึง 

5810125437040 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 013 13:30 - 15:00 ITหอ้งG อกัษร สวสัดี 

5810125437039 ถึง 

5710122323007 จาก 

ยทุธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 009 - 

- ถึง 

- จาก 

ระบบสารสนเทศการจดัการทรัพ 

ยากรมนุษย ์

3(3-0) 3563208 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 004 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 18 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43705 บริหารธุรกิจ 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 017 13:30 - 15:00 4251 05/10/2017 อธิยา รัตนพิทยากร 

5810125437116 ถึง 

5810125437088 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 017 13:30 - 15:00 5764 ธชัชา รัมมะศกัดิ 

5810125437013 ถึง 

5810125437001 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 017 13:30 - 15:00 5765 วิสุทธนา สมุทรศรี 

5810125437052 ถึง 

5810125437014 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 017 13:30 - 15:00 5774 โองการ วณิชาชีวะ 

5810125437087 ถึง 

5810125437053 จาก 

ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551605 005 09:00 - 10:30 2064 10/10/2017 ภทัราวลี กระแสร์ 

JUNE 

M.CHANTARAT

5810125437116 ถึง 

5610125437102 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 014 13:30 - 15:00 4251 11/10/2017 ภสัชา นอ้ยสอาด 

5810125437177 ถึง 

5810125437151 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 014 13:30 - 15:00 5764 เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 

5810125437075 ถึง 

5810125437059 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 014 13:30 - 15:00 5765 เพญ็รุ่ง แป้งใส 

5810125437108 ถึง 

5810125437076 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 014 13:30 - 15:00 5774 พลัยมน สินหนงั 

5810125437150 ถึง 

5810125437110 จาก 

ยทุธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 010 - 

- ถึง 

- จาก 

ระบบสารสนเทศการจดัการทรัพ 

ยากรมนุษย ์

3(3-0) 3563208 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 008 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 19 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี  ปี :58 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43705 บริหารธุรกิจ 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 003 11:00 - 12:30 4251 05/10/2017 นฐัพงศ ์ส่งเนียม 

5810125437158 ถึง 

5810125437118 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 003 11:00 - 12:30 834 เสาวลกัษณ์ ชาญ

ชยัฤกษ 5811213436013 ถึง 

5810125437159 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 003 11:00 - 12:30 835 ศุทธวดี เววา 

5811213436044 ถึง 

5811213436014 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 003 11:00 - 12:30 844 ชุติมา สังคะหะ 

5811213436050 ถึง 

5811213436045 จาก 

ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551605 006 09:00 - 10:30 2062 10/10/2017 จตุพร  อินทร์สุวรรณ 

5810125437177 ถึง 

5710125401327 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 014 13:30 - 15:00 4251 11/10/2017 ภสัชา นอ้ยสอาด 

5810125437177 ถึง 

5810125437151 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 014 13:30 - 15:00 5764 เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 

5810125437075 ถึง 

5810125437059 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 014 13:30 - 15:00 5765 เพญ็รุ่ง แป้งใส 

5810125437108 ถึง 

5810125437076 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0) 2500116 014 13:30 - 15:00 5774 พลัยมน สินหนงั 

5810125437150 ถึง 

5810125437110 จาก 

ยทุธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 011 - 

- ถึง 

- จาก 

ระบบสารสนเทศการจดัการทรัพ 

ยากรมนุษย ์

3(3-0) 3563208 003 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 009 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 20 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกิจ 

ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551606 001 09:00 - 10:30 2038 04/10/2017 สว่างบุญ วงกฟ้์าเลือน 

เสถียรพนัธุ์  ขนุมนตรี 5810125439052 ถึง 

5810125439001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 010 13:30 - 15:00 ITหอ้งF 09/10/2017 ศิรดา เทียนขาว 

5810125439017 ถึง 

5611217418185 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 010 13:30 - 15:00 ITหอ้งG กญัณภทัร นิธิศวราภาก 

5810125439067 ถึง 

5810125439019 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 010 13:30 - 15:00 ITหอ้งH สราวุฒิ เขียวพฤกษ ์

5810125439104 ถึง 

5810125439068 จาก 

ภาษากบัวฒันธรรม 3(3-0) 1500112 010 15:30 - 17:00 ITหอ้งA 10/10/2017 กิตติศกัดิ คงพูน 

ณรงคฤ์ทธิ  เชาวก์รรม 

ทรงยศ  สาโรจน ์

5811216316110 ถึง 

5610122124005 จาก 

การภาษีอากร  3(3-0) 3522204 004 - 

- ถึง 

- จาก 

จิตวิทยาองคก์าร 3(3-0) 3562211 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3562402 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 004 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 21 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกิจ 

ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551606 002 09:00 - 10:30 2038 04/10/2017 สว่างบุญ วงกฟ้์าเลือน 

เสถียรพนัธุ์  ขนุมนตรี 5810125439104 ถึง 

5810125439053 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 010 13:30 - 15:00 ITหอ้งF 09/10/2017 ศิรดา เทียนขาว 

5810125439017 ถึง 

5611217418185 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 010 13:30 - 15:00 ITหอ้งG กญัณภทัร นิธิศวราภาก 

5810125439067 ถึง 

5810125439019 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 010 13:30 - 15:00 ITหอ้งH สราวุฒิ เขียวพฤกษ ์

5810125439104 ถึง 

5810125439068 จาก 

ภาษากบัวฒันธรรม 3(3-0) 1500112 011 15:30 - 17:00 ITหอ้งA 10/10/2017 กิตติศกัดิ คงพูน 

ณรงคฤ์ทธิ  เชาวก์รรม 

ทรงยศ  สาโรจน ์

5810125439083 ถึง 

5610125401176 จาก 

ภาษากบัวฒันธรรม 3(3-0) 1500112 011 15:30 - 17:00 ITหอ้งB วิชยานนท ์สุทธโส 

วิเชษฐ์ สุดใด 5810125439104 ถึง 

5810125439084 จาก 

การภาษีอากร  3(3-0) 3522204 005 - 

- ถึง 

- จาก 

จิตวิทยาองคก์าร 3(3-0) 3562211 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3562402 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 005 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 22 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :58 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกิจ 

ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551606 003 09:00 - 10:30 2073 04/10/2017 ภทัราวลี กระแสร์ 

5810125439155 ถึง 

5710125401266 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 012 13:30 - 15:00 5764 09/10/2017 จิราพร  เนตรสมบติัผล 

5810125439172 ถึง 

5810125439132 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 012 13:30 - 15:00 5765 ณัฐพร ยวงเงิน 

5810125439206 ถึง 

5810125439173 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 012 13:30 - 15:00 ITหอ้งH สราวุฒิ เขียวพฤกษ ์

5810125439131 ถึง 

5810125439105 จาก 

ภาษากบัวฒันธรรม 3(3-0) 1500112 004 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 10/10/2017 เสาวรส พวงแกว้ 

หสัพร  ทองแดง 5810125439173 ถึง 

5710122115023 จาก 

ภาษากบัวฒันธรรม 3(3-0) 1500112 004 13:30 - 15:00 ITหอ้งE ปรัชญา  ทองชุม 

5810125439206 ถึง 

5810125439174 จาก 

การภาษีอากร  3(3-0) 3522204 006 - 

- ถึง 

- จาก 

จิตวิทยาองคก์าร 3(3-0) 3562211 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3562402 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 006 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 23 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :58 4 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกิจ 

ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551606 004 09:00 - 10:30 2083 04/10/2017 นุช สิทธิธูรณ์ 

5810125439206 ถึง 

5610125401153 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 012 13:30 - 15:00 5764 09/10/2017 จิราพร  เนตรสมบติัผล 

5810125439172 ถึง 

5810125439132 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 012 13:30 - 15:00 5765 ณัฐพร ยวงเงิน 

5810125439206 ถึง 

5810125439173 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 012 13:30 - 15:00 ITหอ้งH สราวุฒิ เขียวพฤกษ ์

5810125439131 ถึง 

5810125439105 จาก 

ภาษากบัวฒันธรรม 3(3-0) 1500112 004 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 10/10/2017 เสาวรส พวงแกว้ 

หสัพร  ทองแดง 5810125439173 ถึง 

5710122115023 จาก 

ภาษากบัวฒันธรรม 3(3-0) 1500112 004 13:30 - 15:00 ITหอ้งE ปรัชญา  ทองชุม 

5810125439206 ถึง 

5810125439174 จาก 

การภาษีอากร  3(3-0) 3522204 007 - 

- ถึง 

- จาก 

จิตวิทยาองคก์าร 3(3-0) 3562211 004 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3562402 004 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 007 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 24 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การตลาด 

:ปริญญาตรี  ปี :58 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44005 บริหารธุรกิจ 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 015 13:30 - 15:00 5764 05/10/2017 ธชัชา รัมมะศกัดิ 

5810125440100 ถึง 

5810125440071 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 015 13:30 - 15:00 ITหอ้งH อะเคือ กุลประสูติดิลก 

5810125440070 ถึง 

5631217418007 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 001 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 09/10/2017 มุกดา ลิบลบั 

สุมิตรา พรรณกุลบดี 

นิพนธ์ สุวรรณกูฎ 

5810125440045 ถึง 

5610125437113 จาก 

ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551605 007 09:00 - 10:30 2063 10/10/2017 ศศิวิมล  พลายชุม 

5810125440084 ถึง 

5810125440001 จาก 

การสือสารทางการตลาดแบบบูร 

ณาการ 

3(3-0) 3542403 001 - 

- ถึง 

- จาก 

กลยทุธ์การตลาด 3(3-0) 3543103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 008 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 25 จาก 25 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:07) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การตลาด 

:ปริญญาตรี  ปี :58 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44005 บริหารธุรกิจ 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 015 13:30 - 15:00 5764 05/10/2017 ธชัชา รัมมะศกัดิ 

5810125440100 ถึง 

5810125440071 จาก 

การแกปั้ญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 4000116 015 13:30 - 15:00 ITหอ้งH อะเคือ กุลประสูติดิลก 

5810125440070 ถึง 

5631217418007 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือความหมาย 3(3-0) 1500110 005 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 09/10/2017 สายพิณ แกว้ชินดวง 

จงกล เกต็มะยรู 5810125440100 ถึง 

5611216316011 จาก 

ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551605 008 09:00 - 10:30 2064 10/10/2017 ภทัราวลี กระแสร์ 

JUNE 

M.CHANTARAT

5810125440100 ถึง 

5610125437113 จาก 

การสือสารทางการตลาดแบบบูร 

ณาการ 

3(3-0) 3542403 002 - 

- ถึง 

- จาก 

กลยทุธ์การตลาด 3(3-0) 3543103 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 009 - 

- ถึง 

- จาก 


