
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 17 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:10) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

41817 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 007 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 05/10/2017 ภทัราวลี กระแสร์ 

วรวิทย ์ประสิทธิผล 

ธชัทฤต  เทียมธรรม 

6011217418042 ถึง 

6011217418001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 007 09:00 - 10:30 ITหอ้งD สุรางครั์ตน์ แสงศรี 

ปรัชญา  ใจภกัดี 6011217418093 ถึง 

6011217418043 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 001 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 10/10/2017 วีรพล ดิษเกษม 

ณัฐนนัท ์วิริยะวิทย ์

พฑัรา สืบศิริ 

6011217418093 ถึง 

6011217418001 จาก 

หลกัและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ 3(3-0) 3011104 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัและทฤษฎีการสือสารมวลช 

น 

3(3-0) 3011105 001 - 

- ถึง 

- จาก 

จริยธรรมและกฎหมายสือสารมว 

ลชน 

3(3-0) 3012102 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 17 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:10) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

41817 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 007 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 05/10/2017 ภทัราวลี กระแสร์ 

วรวิทย ์ประสิทธิผล 

ธชัทฤต  เทียมธรรม 

6011217418042 ถึง 

6011217418001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 007 09:00 - 10:30 ITหอ้งD สุรางครั์ตน์ แสงศรี 

ปรัชญา  ใจภกัดี 6011217418093 ถึง 

6011217418043 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 001 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 10/10/2017 วีรพล ดิษเกษม 

ณัฐนนัท ์วิริยะวิทย ์

พฑัรา สืบศิริ 

6011217418093 ถึง 

6011217418001 จาก 

หลกัและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ 3(3-0) 3011104 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัและทฤษฎีการสือสารมวลช 

น 

3(3-0) 3011105 002 - 

- ถึง 

- จาก 

จริยธรรมและกฎหมายสือสารมว 

ลชน 

3(3-0) 3012102 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 17 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:10) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 004 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 03/10/2017 ณัฐกานต ์ เรือนคาํ 

โรเวนา เอม็ บูเนียล 6010123433051 ถึง 

6010123433001 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 007 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 10/10/2017 อภิศกัดิ คู่กระสังข ์

รุ่งเรือง  มุศิริ 6011213436036 ถึง 

5811214433012 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 007 09:00 - 10:30 ITหอ้งE ภาณุพงศ ์สามารถ 

6011213436046 ถึง 

6011213436037 จาก 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัอุตสาหกร 

รมท่องเทียว 

3(3-0-6) 3571106 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัธุรกิจทีพ  ั

ก 

3(3-0-6) 3571107 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพสาํหรับอุตส 

าหกรรมบริการ 

3(2-2-5) 3571109 001 - 

- ถึง 

- จาก 

จิตวิทยาบริการ 3(3-0-6) 3571303 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การตลาดเพือการท่องเทียวและกา 

รโรงแรม 

3(3-0-6) 3573310 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 17 
วนัทีพมิพ ์ 16/09/2017 (10:10) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 016 09:00 - 10:30 834 03/10/2017 ปฐมชนก ศิริพชัระ 

6010123433076 ถึง 

6010123433052 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 016 09:00 - 10:30 835 อรุณ ไชยนิตย ์

6010123433101 ถึง 

6010123433077 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 009 09:00 - 10:30 ITหอ้งE 10/10/2017 ภาณุพงศ ์สามารถ 

6010123433083 ถึง 

6010123433052 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 009 09:00 - 10:30 ITหอ้งF สุรสีห์  พราหมณ์แกว้ 

6011213436048 ถึง 

6010123433084 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 009 09:00 - 10:30 ITหอ้งG รวิกานต ์ อาํนวย 

6011213436091 ถึง 

6011213436049 จาก 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัอุตสาหกร 

รมท่องเทียว 

3(3-0-6) 3571106 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัธุรกิจทีพ  ั

ก 

3(3-0-6) 3571107 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพสาํหรับอุตส 

าหกรรมบริการ 

3(2-2-5) 3571109 002 - 

- ถึง 

- จาก 

จิตวิทยาบริการ 3(3-0-6) 3571303 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การตลาดเพือการท่องเทียวและกา 

รโรงแรม 

3(3-0-6) 3573310 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 5 จาก 17 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:10) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :60 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 038 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 03/10/2017 เสาวรส พวงแกว้ 

อรรถพร พฤทธิพงษ ์

วลัภา  จนัดาเบา้ 

6010123433151 ถึง 

5610123433003 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 026 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 10/10/2017 ภทัราวลี กระแสร์ 

สุรศกัดิ แจ่มเจริญ 

สิริมณฑ ์ พึงสังวาลย ์

6010125437048 ถึง 

6010123433102 จาก 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัอุตสาหกร 

รมท่องเทียว 

3(3-0-6) 3571106 003 - 

- ถึง 

- จาก 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัธุรกิจทีพ  ั

ก 

3(3-0-6) 3571107 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพสาํหรับอุตส 

าหกรรมบริการ 

3(2-2-5) 3571109 003 - 

- ถึง 

- จาก 

จิตวิทยาบริการ 3(3-0-6) 3571303 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การตลาดเพือการท่องเทียวและกา 

รโรงแรม 

3(3-0-6) 3573310 003 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 6 จาก 17 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:10) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เศรษฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43314 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 019 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 05/10/2017 อภิชาติ มาศมาลยั 

กฤชนนท ์บึงไกร 

สุพจน์ พนัธนียะ 

6011214433042 ถึง 

6011214433001 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 003 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 10/10/2017 วีรพล ดิษเกษม 

ณัฐนนัท ์วิริยะวิทย ์

พฑัรา สืบศิริ 

6011214433016 ถึง 

5710122104010 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 003 09:00 - 10:30 ITหอ้งB บุญชยั ขจายเกียรติกาํจร 

ไฉน เลาะเงิน 6011214433042 ถึง 

6011214433017 จาก 

กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม 3(3-0-6) 2562418 005 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค  3(3-0-6) 3592101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์มหภาค  3(3-0-6) 3592102 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ประวติัลทัธิเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 3592801 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 7 จาก 17 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:10) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: บัญชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 015 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 05/10/2017 สุวพชัร วุฒิเสน 

อินทิรา จารุจินดา 

สุไม  บิลไบ 

6011213436046 ถึง 

6011211533001 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 007 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 10/10/2017 อภิศกัดิ คู่กระสังข ์

รุ่งเรือง  มุศิริ 6011213436036 ถึง 

5811214433012 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 007 09:00 - 10:30 ITหอ้งE ภาณุพงศ ์สามารถ 

6011213436046 ถึง 

6011213436037 จาก 

หลกัการบญัชีชนัตน้ 3(2-2-5) 3521105 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการตลาด 3(3-0-6) 3541101 009 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร 3(3-0-6) 3562315 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์เบืองตน้ 3(3-0-6) 3591113 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 8 จาก 17 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:10) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: บัญชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 011 09:00 - 10:30 ITหอ้งG 05/10/2017 พิชยั สิริรัตนพลกุล 

6011213436091 ถึง 

6011213436047 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 009 09:00 - 10:30 ITหอ้งE 10/10/2017 ภาณุพงศ ์สามารถ 

6010123433083 ถึง 

6010123433052 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 009 09:00 - 10:30 ITหอ้งF สุรสีห์  พราหมณ์แกว้ 

6011213436048 ถึง 

6010123433084 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 009 09:00 - 10:30 ITหอ้งG รวิกานต ์ อาํนวย 

6011213436091 ถึง 

6011213436049 จาก 

หลกัการบญัชีชนัตน้ 3(2-2-5) 3521105 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการตลาด 3(3-0-6) 3541101 010 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร 3(3-0-6) 3562315 002 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์เบืองตน้ 3(3-0-6) 3591113 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 9 จาก 17 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:10) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: บัญชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :60 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 001 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 05/10/2017 สายสุนีย ์หะหวงั 

จุฑาทิพย ์พหลภาคย ์

กษศรณ์ นุชประสพ 

6011213436136 ถึง 

6010125437022 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 10/10/2017 บุญชยั ขจายเกียรติกาํจร 

ไฉน เลาะเงิน 6010125437094 ถึง 

5710123314063 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งC ไอยเรศ ลิบลบั 

ยทุธ  ไกยวรรณ์ 

ลีเวียน  เอม็ บูเนียล 

6011213436136 ถึง 

6010125437095 จาก 

หลกัการบญัชีชนัตน้ 3(2-2-5) 3521105 003 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการตลาด 3(3-0-6) 3541101 011 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร 3(3-0-6) 3562315 003 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์เบืองตน้ 3(3-0-6) 3591113 003 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

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

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43705 บริหารธุรกิจ 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 009 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 05/10/2017 สุรางครั์ตน์ แสงศรี 

ปรัชญา  ใจภกัดี 6010125437037 ถึง 

6010125437001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 009 09:00 - 10:30 ITหอ้งE อวยพร  แสงคาํ 

6010125437048 ถึง 

6010125437038 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 026 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 10/10/2017 ภทัราวลี กระแสร์ 

สุรศกัดิ แจ่มเจริญ 

สิริมณฑ ์ พึงสังวาลย ์

6010125437048 ถึง 

6010123433102 จาก 

หลกัการตลาด 3(3-0) 3541101 002 - 

- ถึง 

- จาก 

องคก์ารและการจดัการ 3(3-0) 3561101 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3562402 011 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0) 3592110 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 11 จาก 17 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:10) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43705 บริหารธุรกิจ 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 001 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 05/10/2017 สายสุนีย ์หะหวงั 

จุฑาทิพย ์พหลภาคย ์

กษศรณ์ นุชประสพ 

6011213436136 ถึง 

6010125437022 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 10/10/2017 บุญชยั ขจายเกียรติกาํจร 

ไฉน เลาะเงิน 6010125437094 ถึง 

5710123314063 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งC ไอยเรศ ลิบลบั 

ยทุธ  ไกยวรรณ์ 

ลีเวียน  เอม็ บูเนียล 

6011213436136 ถึง 

6010125437095 จาก 

หลกัการตลาด 3(3-0) 3541101 003 - 

- ถึง 

- จาก 

องคก์ารและการจดัการ 3(3-0) 3561101 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3562402 012 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0) 3592110 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 12 จาก 17 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:10) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกิจ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 032 11:00 - 12:30 4251 04/10/2017 วีรพล ดิษเกษม 

6010125439014 ถึง 

6010125439001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 032 11:00 - 12:30 834 จนญัญา งามเนตร 

6010125439038 ถึง 

6010125439015 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 032 11:00 - 12:30 835 นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 

6010125439062 ถึง 

6010125439039 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 032 11:00 - 12:30 844 ธนกฤต มีสมจิตร 

6010125439086 ถึง 

6010125439063 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 032 11:00 - 12:30 845 พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

6010125439111 ถึง 

6010125439087 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 027 11:00 - 12:30 ITหอ้งE 16/10/2017 ประกายดาว ยงิสง่า 

6010125439040 ถึง 

6010125439001 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 027 11:00 - 12:30 ITหอ้งF พิชยช์ยั ทองนวรัตน์ 

6010125439055 ถึง 

6010125439041 จาก 

จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 009 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการบญัชี 3(2-2) 3521103 004 - 

- ถึง 

- จาก 

องคก์ารและการจดัการ 3(3-0) 3561101 006 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 13 จาก 17 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:10) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกิจ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 032 11:00 - 12:30 4251 04/10/2017 วีรพล ดิษเกษม 

6010125439014 ถึง 

6010125439001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 032 11:00 - 12:30 834 จนญัญา งามเนตร 

6010125439038 ถึง 

6010125439015 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 032 11:00 - 12:30 835 นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 

6010125439062 ถึง 

6010125439039 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 032 11:00 - 12:30 844 ธนกฤต มีสมจิตร 

6010125439086 ถึง 

6010125439063 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 032 11:00 - 12:30 845 พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

6010125439111 ถึง 

6010125439087 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 028 11:00 - 12:30 834 16/10/2017 ลดา มทัธุรศ 

6010125439081 ถึง 

6010125439056 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 028 11:00 - 12:30 844 วิสุทธนา สมุทรศรี 

6010125439111 ถึง 

6010125439082 จาก 

จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 010 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการบญัชี 3(2-2) 3521103 005 - 

- ถึง 

- จาก 

องคก์ารและการจดัการ 3(3-0) 3561101 007 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 14 จาก 17 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:10) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :60 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกิจ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 028 11:00 - 12:30 4251 04/10/2017 วีรพล ดิษเกษม 

6010125439221 ถึง 

6010125439206 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 028 11:00 - 12:30 5764 เพญ็รุ่ง แป้งใส 

6010125439146 ถึง 

6010125439112 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 028 11:00 - 12:30 5765 พรเพชร  ชลศกัดิตระก 

6010125439178 ถึง 

6010125439147 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 028 11:00 - 12:30 5774 ณัฐดนยั  สุภทัรากุล 

6010125439227 ถึง 

6010125439179 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 029 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 16/10/2017 ศุทธวดี เววา 

ชุติมา สังคะหะ 

วนัทนา  ลีบ่อนอ้ย 

6010125439226 ถึง 

5611211537024 จาก 

จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 011 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการบญัชี 3(2-2) 3521103 006 - 

- ถึง 

- จาก 

องคก์ารและการจดัการ 3(3-0) 3561101 008 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 15 จาก 17 
วนัทีพิมพ ์ 16/09/2017 (10:10) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :60 4 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกิจ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 028 11:00 - 12:30 4251 04/10/2017 วีรพล ดิษเกษม 

6010125439221 ถึง 

6010125439206 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 028 11:00 - 12:30 5764 เพญ็รุ่ง แป้งใส 

6010125439146 ถึง 

6010125439112 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 028 11:00 - 12:30 5765 พรเพชร  ชลศกัดิตระก 

6010125439178 ถึง 

6010125439147 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 028 11:00 - 12:30 5774 ณัฐดนยั  สุภทัรากุล 

6010125439227 ถึง 

6010125439179 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 030 11:00 - 12:30 5764 16/10/2017 ศรินรัตน์  โคตะพนัธ ์

6010125439227 ถึง 

6010125439209 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 030 11:00 - 12:30 ITหอ้งG ณรงคฤ์ทธิ  หลา้พนัธ์ 

6010125439208 ถึง 

6010125439169 จาก 

จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 012 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการบญัชี 3(2-2) 3521103 007 - 

- ถึง 

- จาก 

องคก์ารและการจดัการ 3(3-0) 3561101 009 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

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

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การตลาด 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44005 บริหารธุรกิจ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 026 11:00 - 12:30 ITหอ้งH 04/10/2017 ปาณรดา วชัรสินธุ ์

6010125440052 ถึง 

6010125440001 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 017 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 16/10/2017 ศุทธวดี เววา 

ชุติมา สังคะหะ 

วนัทนา  ลีบ่อนอ้ย 

6010125440052 ถึง 

6010125440001 จาก 

หลกัการตลาด 3(3-0) 3541101 004 - 

- ถึง 

- จาก 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(3-0) 3542105 001 - 

- ถึง 

- จาก 

องคก์ารและการจดัการ 3(3-0) 3561101 004 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0) 3592110 003 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การตลาด 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44005 บริหารธุรกิจ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 019 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 04/10/2017 จิรเนตร เรืองเดช 

ประเทืองสุข ยงัเสถียร 6010125440104 ถึง 

6010125440053 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 021 11:00 - 12:30 ITหอ้งH 16/10/2017 สุนี โชติดิลก 

6010125440104 ถึง 

6010125440053 จาก 

หลกัการตลาด 3(3-0) 3541101 005 - 

- ถึง 

- จาก 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(3-0) 3542105 002 - 

- ถึง 

- จาก 

องคก์ารและการจดัการ 3(3-0) 3561101 005 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0) 3592110 004 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

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

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการธุรกิจค้าปลีก 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44105 บริหารธุรกิจ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 040 - 

- ถึง 

- จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 034 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการบญัชี 3(2-2-5) 3521103 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการตลาด 3(3-0-6) 3541101 007 - 

- ถึง 

- จาก 

การเรียนรู้ภาคปฏิบติัดา้นการจดัก 

ารธุรกิจคา้ปลีก  

2(90) 3611101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ความรู้พืนฐานธุรกิจการคา้ปลีก 3(3-0-6) 3611102 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการธุรกิจค้าปลีก 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44105 บริหารธุรกิจ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 041 - 

- ถึง 

- จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 035 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการบญัชี 3(2-2-5) 3521103 003 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการตลาด 3(3-0-6) 3541101 008 - 

- ถึง 

- จาก 

การเรียนรู้ภาคปฏิบติัดา้นการจดัก 

ารธุรกิจคา้ปลีก  

2(90) 3611101 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ความรู้พืนฐานธุรกิจการคา้ปลีก 3(3-0-6) 3611102 002 - 

- ถึง 

- จาก 


