
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

41917 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 05/10/2017 ทรงศกัดิ สุริโยธิน 

ราชนั  แพ่งประเสริฐ 5911217418042 ถึง 

5911217418001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งC ภทัราวลี กระแสร์ 

วรวิทย ์ประสิทธิผล 

ธชัทฤต  เทยีมธรรม 

5911217418118 ถึง 

5911217418043 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 003 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 16/10/2017 รณกร รัตนธรรมา 

กงัสดาล  สมวงษอ์ินทร์ 5911217418059 ถึง 

5910122129022 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพเพืองานนิเท 

ศศาสตร์ 

3(2-2) 3001103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการโฆษณา 3(3-0) 3051101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ยทุธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

41917 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 05/10/2017 ทรงศกัดิ สุริโยธิน 

ราชนั  แพ่งประเสริฐ 5911217418042 ถึง 

5911217418001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งC ภทัราวลี กระแสร์ 

วรวิทย ์ประสิทธิผล 

ธชัทฤต  เทียมธรรม 

5911217418118 ถึง 

5911217418043 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 004 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 16/10/2017 รณกร รัตนธรรมา 

กงัสดาล  สมวงษอ์ินทร์ 5911217418087 ถึง 

5510122124004 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 004 09:00 - 10:30 ITหอ้งC หทัญา เนตยารักษ ์

อะเคือ กุลประสูติดิลก 5911217418118 ถึง 

5911217418088 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพเพืองานนิเท 

ศศาสตร์ 

3(2-2) 3001103 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการโฆษณา 3(3-0) 3051101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ยทุธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 05/10/2017 ทรงศกัดิ สุริโยธิน 

ราชนั  แพ่งประเสริฐ 5911217418042 ถึง 

5911217418001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งC ภทัราวลี กระแสร์ 

วรวิทย ์ประสิทธิผล 

ธชัทฤต  เทียมธรรม 

5911217418118 ถึง 

5911217418043 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 003 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 16/10/2017 รณกร รัตนธรรมา 

กงัสดาล  สมวงษอ์ินทร์ 5911217418059 ถึง 

5910122129022 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพเพืองานนิเท 

ศศาสตร์ 

3(2-2) 3001103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการประชาสัมพนัธ์ 3(3-0) 3031101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ยทุธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 05/10/2017 ทรงศกัดิ สุริโยธิน 

ราชนั  แพ่งประเสริฐ 5911217418042 ถึง 

5911217418001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งC ภทัราวลี กระแสร์ 

วรวิทย ์ประสิทธิผล 

ธชัทฤต  เทียมธรรม 

5911217418118 ถึง 

5911217418043 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 004 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 16/10/2017 รณกร รัตนธรรมา 

กงัสดาล  สมวงษอ์ินทร์ 5911217418087 ถึง 

5510122124004 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 004 09:00 - 10:30 ITหอ้งC หทัญา เนตยารักษ ์

อะเคือ กุลประสูติดิลก 5911217418118 ถึง 

5911217418088 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพเพืองานนิเท 

ศศาสตร์ 

3(2-2) 3001103 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการประชาสัมพนัธ์ 3(3-0) 3031101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ยทุธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 5 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวารสารศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

42117 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 05/10/2017 ทรงศกัดิ สุริโยธิน 

ราชนั  แพ่งประเสริฐ 5911217418042 ถึง 

5911217418001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งC ภทัราวลี กระแสร์ 

วรวิทย ์ประสิทธิผล 

ธชัทฤต  เทียมธรรม 

5911217418118 ถึง 

5911217418043 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 003 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 16/10/2017 รณกร รัตนธรรมา 

กงัสดาล  สมวงษอ์ินทร์ 5911217418059 ถึง 

5910122129022 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพเพืองานนิเท 

ศศาสตร์ 

3(2-2) 3001103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัวารสารศาสตร์ 3(3-0) 3021102 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ยทุธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 6 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวารสารศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

42117 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 05/10/2017 ทรงศกัดิ สุริโยธิน 

ราชนั  แพ่งประเสริฐ 5911217418042 ถึง 

5911217418001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งC ภทัราวลี กระแสร์ 

วรวิทย ์ประสิทธิผล 

ธชัทฤต  เทียมธรรม 

5911217418118 ถึง 

5911217418043 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 004 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 16/10/2017 รณกร รัตนธรรมา 

กงัสดาล  สมวงษอ์ินทร์ 5911217418087 ถึง 

5510122124004 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 004 09:00 - 10:30 ITหอ้งC หทัญา เนตยารักษ ์

อะเคือ กุลประสูติดิลก 5911217418118 ถึง 

5911217418088 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพเพืองานนิเท 

ศศาสตร์ 

3(2-2) 3001103 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัวารสารศาสตร์ 3(3-0) 3021102 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ยทุธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 7 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

42217 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 05/10/2017 ทรงศกัดิ สุริโยธิน 

ราชนั  แพ่งประเสริฐ 5911217418042 ถึง 

5911217418001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งC ภทัราวลี กระแสร์ 

วรวิทย ์ประสิทธิผล 

ธชัทฤต  เทียมธรรม 

5911217418118 ถึง 

5911217418043 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 003 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 16/10/2017 รณกร รัตนธรรมา 

กงัสดาล  สมวงษอ์ินทร์ 5911217418059 ถึง 

5910122129022 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพเพืองานนิเท 

ศศาสตร์ 

3(2-2) 3001103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการวิทยกุระจายเสียงและวิท 

ยโุทรทศัน์ 

3(3-0) 3041101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ยทุธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 8 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

42217 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 05/10/2017 ทรงศกัดิ สุริโยธิน 

ราชนั  แพ่งประเสริฐ 5911217418042 ถึง 

5911217418001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งC ภทัราวลี กระแสร์ 

วรวิทย ์ประสิทธิผล 

ธชัทฤต  เทียมธรรม 

5911217418118 ถึง 

5911217418043 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 004 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 16/10/2017 รณกร รัตนธรรมา 

กงัสดาล  สมวงษอ์ินทร์ 5911217418087 ถึง 

5510122124004 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 004 09:00 - 10:30 ITหอ้งC หทัญา เนตยารักษ ์

อะเคือ กุลประสูติดิลก 5911217418118 ถึง 

5911217418088 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพเพืองานนิเท 

ศศาสตร์ 

3(2-2) 3001103 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการวิทยกุระจายเสียงและวิท 

ยโุทรทศัน์ 

3(3-0) 3041101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ยทุธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 9 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 022 11:00 - 12:30 ITหอ้งD 05/10/2017 สุภิญโญ วงศเ์พม 

พรเทพย ์แสงภกัดี 5910123433052 ถึง 

5910123433001 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 019 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 16/10/2017 ธงชยั ขาํมี 

วชิราภรณ์  ฟูนนั 5910123433030 ถึง 

5910123433001 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 019 11:00 - 12:30 ITหอ้งC องัคณา จารุพินทุโสภณ 

อภิรดี สุขมิลินท์ 

สือกญัญา จารุพินทุโสภ 

5911213436110 ถึง 

5910123433031 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการท่องเทียวแล 

ะการโรงแรม  

3(3-0) 3562002 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การตลาดเพือการท่องเทียว 3(3-0) 3562134 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การตลาดเพือการโรงแรม 3(3-0) 3562135 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับกา 

รท่องเทียว 

3(2-2) 3562210 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการอา 

หารและเครืองดืม 

3(2-2) 3562309 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 10 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 020 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 05/10/2017 อภิชาติ มาศมาลยั 

กฤชนนท ์บึงไกร 

สุพจน์ พนัธนียะ 

5910123433104 ถึง 

5910123433054 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 023 11:00 - 12:30 ITหอ้งD 16/10/2017 บุญชยั อารีเอือ 

จกัรพงศ ์ วงศสุ์ขวิวฒัน 5911214433051 ถึง 

5910123433054 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการท่องเทียวแล 

ะการโรงแรม  

3(3-0) 3562002 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การตลาดเพือการท่องเทียว 3(3-0) 3562134 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การตลาดเพือการโรงแรม 3(3-0) 3562135 002 - 

- ถึง 

- จาก 

เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับกา 

รท่องเทียว 

3(2-2) 3562210 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการอา 

หารและเครืองดืม 

3(2-2) 3562309 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 11 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เศรษฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43314 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 034 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 03/10/2017 มงคล นาฏกระสูตร 

ขวญัมิง คาํประเสริฐ 

เกรียงไกร โพธิมณี 

5911214433051 ถึง 

5611214433028 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 023 11:00 - 12:30 ITหอ้งD 16/10/2017 บุญชยั อารีเอือ 

จกัรพงศ ์ วงศสุ์ขวิวฒัน 5911214433051 ถึง 

5910123433054 จาก 

คณิตศาสตร์สาํหรับเศรษฐศาสตร์ 3(3-0) 3592109 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์เพือการพฒันาทียงัย ื

น 

3(3-0) 3592406 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์มหภาค  3(3-0) 3593102 001 - 

- ถึง 

- จาก 

โลกาภิวฒัน์และพฒันาการเศรษฐ 

กิจโลก 

3(3-0) 3593223 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เศรษฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43314 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 034 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 03/10/2017 มงคล นาฏกระสูตร 

ขวญัมิง คาํประเสริฐ 

เกรียงไกร โพธิมณี 

5911214433051 ถึง 

5611214433028 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 023 11:00 - 12:30 ITหอ้งD 16/10/2017 บุญชยั อารีเอือ 

จกัรพงศ ์ วงศสุ์ขวิวฒัน 5911214433051 ถึง 

5910123433054 จาก 

คณิตศาสตร์สาํหรับเศรษฐศาสตร์ 3(3-0) 3592109 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์เพือการพฒันาทียงัย ื

น 

3(3-0) 3592406 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์มหภาค  3(3-0) 3593102 002 - 

- ถึง 

- จาก 

โลกาภิวฒัน์และพฒันาการเศรษฐ 

กิจโลก 

3(3-0) 3593223 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 12 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: บัญชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 015 09:00 - 10:30 ITหอ้งH 09/10/2017 ฉันทสั เพียรธรรม 

5911213436055 ถึง 

5911213436002 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 018 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 16/10/2017 ธงชยั ขาํมี 

วชิราภรณ์  ฟูนนั 5911213436055 ถึง 

5911213436002 จาก 

กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม 3(3-0) 2562418 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การบญัชีชนักลาง  3(2-2) 3522105 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การภาษีอากร  3(3-0) 3522204 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0) 3562205 005 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 13 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: บัญชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 026 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 09/10/2017 ปาริฉัตร แก่นสม 

เสวียน เจนเขวา้ 

ปัทมา สารสุข 

5911213436110 ถึง 

5911213436056 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 019 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 16/10/2017 ธงชยั ขาํมี 

วชิราภรณ์  ฟูนนั 5910123433030 ถึง 

5910123433001 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 019 11:00 - 12:30 ITหอ้งC องัคณา จารุพินทุโสภณ 

อภิรดี สุขมิลินท์ 

สือกญัญา จารุพินทุโสภ 

5911213436110 ถึง 

5910123433031 จาก 

กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม 3(3-0) 2562418 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การบญัชีชนักลาง  3(2-2) 3522106 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การภาษีอากร  3(3-0) 3522204 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0) 3562205 006 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 14 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: บัญชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :59 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 020 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 09/10/2017 ธรรมนูญ จิตตรีบุตร 

โสพิศ สืบศกัดิ 

กอบแกว้  บุญบุตร 

5911213436165 ถึง 

5911213436111 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 025 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 16/10/2017 องัคณา จารุพินทุโสภณ 

อภิรดี สุขมิลินท์ 

สือกญัญา จารุพินทุโสภ 

5911213436165 ถึง 

5911213436111 จาก 

กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม 3(3-0) 2562418 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การบญัชีชนักลาง  3(2-2) 3522105 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การภาษีอากร  3(3-0) 3522204 003 - 

- ถึง 

- จาก 

ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0) 3562205 007 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 003 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 15 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43705 บริหารธุรกิจ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 021 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 04/10/2017 จกัรพงษ ์หรังเจริญ 

เจริญพร  โชคบริบาล 

แว่นใจ  นาคะสุวรรณ 

5910125437053 ถึง 

5910125437001 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 006 09:00 - 10:30 ITหอ้งE 11/10/2017 รุจิราภา งามสระค ู

5910125437015 ถึง 

5910125437001 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 006 09:00 - 10:30 ITหอ้งF พลิสา สุนทรเศวต 

5910125437034 ถึง 

5910125437016 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 006 09:00 - 10:30 ITหอ้งG ปรารถนา ผดุงพจน ์

5910125437083 ถึง 

5910125437037 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 006 09:00 - 10:30 ITหอ้งH มงคล เจริญโต 

5910125437106 ถึง 

5910125437087 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3531101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3561105 004 - 

- ถึง 

- จาก 

การสรรหาและการคดัเลือกทรัพย 

ากรมนุษย ์

3(3-0) 3563410 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการผลงาน 3(3-0) 3563412 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 16 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43705 บริหารธุรกิจ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 025 15:30 - 17:00 ITหอ้งE 04/10/2017 อรพรรณ อนุรักษว์รกุล 

5910125437067 ถึง 

5910125437054 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 025 15:30 - 17:00 ITหอ้งG พิชยช์ยั ทองนวรัตน์ 

5910125437106 ถึง 

5910125437068 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 006 09:00 - 10:30 ITหอ้งE 11/10/2017 รุจิราภา งามสระค ู

5910125437015 ถึง 

5910125437001 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 006 09:00 - 10:30 ITหอ้งF พลิสา สุนทรเศวต 

5910125437034 ถึง 

5910125437016 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 006 09:00 - 10:30 ITหอ้งG ปรารถนา ผดุงพจน ์

5910125437083 ถึง 

5910125437037 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 006 09:00 - 10:30 ITหอ้งH มงคล เจริญโต 

5910125437106 ถึง 

5910125437087 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3531101 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3561105 005 - 

- ถึง 

- จาก 

การสรรหาและการคดัเลือกทรัพย 

ากรมนุษย ์

3(3-0) 3563410 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการผลงาน 3(3-0) 3563412 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 17 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกิจ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 001 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 04/10/2017 กฤษณะ  โสขมุา 

แว่นใจ  นาคะสุวรรณ 5910125439040 ถึง 

5910125439001 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 001 13:30 - 15:00 ITหอ้งC ศรุดา นิติวรการ 

สาวิตรี รุจิธนพานิช 

เศรษฐภูมิ  เถาชารี 

5910125439103 ถึง 

5910125439041 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 031 11:00 - 12:30 ITหอ้งE 09/10/2017 ธญัภพ  ศิริมาศเกษม 

5910125439052 ถึง 

5910125439001 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3531101 003 - 

- ถึง 

- จาก 

พฤติกรรมองคก์าร 3(3-0) 3562306 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การบริหารการผลิต 3(3-0) 3562307 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3562402 005 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 18 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกิจ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 001 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 04/10/2017 กฤษณะ  โสขมุา 

แว่นใจ  นาคะสุวรรณ 5910125439040 ถึง 

5910125439001 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 001 13:30 - 15:00 ITหอ้งC ศรุดา นิติวรการ 

สาวิตรี รุจิธนพานิช 

เศรษฐภูมิ  เถาชารี 

5910125439103 ถึง 

5910125439041 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 032 11:00 - 12:30 ITหอ้งH 09/10/2017 ธนกฤต มีสมจิตร 

5910125439103 ถึง 

5910125439053 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3531101 004 - 

- ถึง 

- จาก 

พฤติกรรมองคก์าร 3(3-0) 3562306 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การบริหารการผลิต 3(3-0) 3562307 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3562402 006 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 19 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :59 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกิจ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 005 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 04/10/2017 เพียงพบ มนตน์วล

ปรางคชาญเวทย ์อิงคเวทย ์ 5910125439192 ถึง 

5910125439107 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 005 13:30 - 15:00 ITหอ้งE เจษฎา ประทุมสิทธิ 

5910125439202 ถึง 

5910125439193 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 028 11:00 - 12:30 ITหอ้งD 09/10/2017 สุชาติ วิภูษณะพนัธุ์ 

กลัยา นาคลงักา 5910125439154 ถึง 

5910125439107 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3531101 005 - 

- ถึง 

- จาก 

พฤติกรรมองคก์าร 3(3-0) 3562306 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การบริหารการผลิต 3(3-0) 3562307 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3562402 007 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 20 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :59 4 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกิจ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 005 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 04/10/2017 เพียงพบ มนตน์วล

ปรางคชาญเวทย ์อิงคเวทย ์ 5910125439192 ถึง 

5910125439107 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 005 13:30 - 15:00 ITหอ้งE เจษฎา ประทุมสิทธิ 

5910125439202 ถึง 

5910125439193 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 029 11:00 - 12:30 ITหอ้งF 09/10/2017 บุญวงศ ์วงศว์ิรัตน์ 

5910125439173 ถึง 

5910125439155 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 029 11:00 - 12:30 ITหอ้งG วิชยานนท ์สุทธโส 

5910125439202 ถึง 

5910125439176 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3531101 006 - 

- ถึง 

- จาก 

พฤติกรรมองคก์าร 3(3-0) 3562306 004 - 

- ถึง 

- จาก 

การบริหารการผลิต 3(3-0) 3562307 004 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3562402 008 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 21 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การตลาด 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44005 บริหารธุรกิจ 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 026 11:00 - 12:30 ITหอ้งE 03/10/2017 พิทกัษ ์ เผือกมี 

5910125440036 ถึง 

5710122105001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 026 11:00 - 12:30 ITหอ้งF วิเชษฐ์ สุดใด 

5910125440063 ถึง 

5910125440037 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 022 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 04/10/2017 จกัรพงษ ์หรังเจริญ 

เจริญพร  โชคบริบาล 

แว่นใจ  นาคะสุวรรณ 

5910125440024 ถึง 

5910125440001 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 022 15:30 - 17:00 ITหอ้งD สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

ศุภกฤษ  บุตรจนัทร์ 5910125440063 ถึง 

5910125440025 จาก 

จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 004 - 

- ถึง 

- จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3531101 007 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา 3(3-0) 3542109 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการช่องทางการตลาด 3(3-0) 3542302 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 22 จาก 22 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:08) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การตลาด 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44005 บริหารธุรกิจ 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 045 13:30 - 15:00 5764 03/10/2017 ไทยานี  คหวาโย เด เอ 

5910125440092 ถึง 

5910125440005 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 045 13:30 - 15:00 5765 พลิสา สุนทรเศวต 

5910125440123 ถึง 

5910125440093 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 026 15:30 - 17:00 ITหอ้งG 04/10/2017 พิชยช์ยั ทองนวรัตน์ 

5910125440069 ถึง 

5910125440005 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 026 15:30 - 17:00 ITหอ้งH กุลภสัร  โภชนกุล 

5910125440123 ถึง 

5910125440070 จาก 

จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 005 - 

- ถึง 

- จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3531101 008 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา 3(3-0) 3542109 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการช่องทางการตลาด 3(3-0) 3542302 002 - 

- ถึง 

- จาก 


