
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

41917 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 022 15:30 - 17:00 ITหอ้งD 10/10/2018 เสาวรส พวงแกว้ 

ชนะศึก วิเศษชยั 5911217418057 ถึง 

5911213436116 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 022 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 22/10/2018 ธนันญดา  บวัเผือน 

สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

กลิุสรา  เผ่าพนัธ์ 

5911217418057 ถึง 

5910122526001 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 013 15:30 - 17:00 ITหอ้งD อานนท ์ ขนัโท 

5911217418057 ถึง 

5810123312011 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 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

41917 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 025 15:30 - 17:00 5764 10/10/2018 พลิสา สุนทรเศวต 

5911217418106 ถึง 

5911217418076 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 025 15:30 - 17:00 5765 โกเมศ จงเจริญ 

5911217418118 ถึง 

5911217418107 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 025 15:30 - 17:00 ITหอ้งH ภูมิใจ ณัฏฐช์าภา 

5911217418075 ถึง 

5911217418061 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 019 11:00 - 12:30 5764 22/10/2018 เจษฎา ประทุมสิทธิ 

5911217418063 ถึง 

5910122530003 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 019 11:00 - 12:30 5765 พชัรพงษ ์ตรีวิริยานุภาพ 

5911217418094 ถึง 

5911217418066 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 019 11:00 - 12:30 5773 โสภณา จิรวงศน์ุสรณ์ 

5911217418118 ถึง 

5911217418095 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 014 15:30 - 17:00 ITหอ้งH นราวดี พนัธ์ุนรา 

5911217418118 ถึง 

5911217418061 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 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 022 15:30 - 17:00 ITหอ้งD 10/10/2018 เสาวรส พวงแกว้ 

ชนะศึก วิเศษชยั 5911217418057 ถึง 

5911213436116 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 022 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 22/10/2018 ธนันญดา  บวัเผือน 

สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

กลิุสรา  เผ่าพนัธ์ 

5911217418057 ถึง 

5910122526001 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 013 15:30 - 17:00 ITหอ้งD อานนท ์ ขนัโท 

5911217418057 ถึง 

5810123312011 จาก 

การวิจยันิเทศศาสตร์ 3(3-0) 3003101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การผลิตสือสิงพิมพ ์ 3(2-2) 3023401 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การประชาสมัพนัธ์และสารสนเท 

ศทางวฒันธรรม 

3(2-2) 3033506 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การสือสารเพือการโนม้นา้วใจ 3(2-2) 3033603 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 025 15:30 - 17:00 5764 10/10/2018 พลิสา สุนทรเศวต 

5911217418106 ถึง 

5911217418076 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 025 15:30 - 17:00 5765 โกเมศ จงเจริญ 

5911217418118 ถึง 

5911217418107 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 025 15:30 - 17:00 ITหอ้งH ภูมิใจ ณัฏฐช์าภา 

5911217418075 ถึง 

5911217418061 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 019 11:00 - 12:30 5764 22/10/2018 เจษฎา ประทุมสิทธิ 

5911217418063 ถึง 

5910122530003 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 019 11:00 - 12:30 5765 พชัรพงษ ์ตรีวิริยานุภาพ 

5911217418094 ถึง 

5911217418066 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 019 11:00 - 12:30 5773 โสภณา จิรวงศน์ุสรณ์ 

5911217418118 ถึง 

5911217418095 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 014 15:30 - 17:00 ITหอ้งH นราวดี พนัธ์ุนรา 

5911217418118 ถึง 

5911217418061 จาก 

การวิจยันิเทศศาสตร์ 3(3-0) 3003101 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การผลิตสือสิงพิมพ ์ 3(2-2) 3023401 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การประชาสมัพนัธ์และสารสนเท 

ศทางวฒันธรรม 

3(2-2) 3033506 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การสือสารเพือการโนม้นา้วใจ 3(2-2) 3033603 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 5 จาก 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวารสารศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

42117 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 022 15:30 - 17:00 ITหอ้งD 10/10/2018 เสาวรส พวงแกว้ 

ชนะศึก วิเศษชยั 5911217418057 ถึง 

5911213436116 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 022 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 22/10/2018 ธนันญดา  บวัเผือน 

สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

กลิุสรา  เผ่าพนัธ์ 

5911217418057 ถึง 

5910122526001 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 013 15:30 - 17:00 ITหอ้งD อานนท ์ ขนัโท 

5911217418057 ถึง 

5810123312011 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 

การถ่ายภาพสารคดี 3(2-2) 3063202 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 6 จาก 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวารสารศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

42117 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 025 15:30 - 17:00 5764 10/10/2018 พลิสา สุนทรเศวต 

5911217418106 ถึง 

5911217418076 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 025 15:30 - 17:00 5765 โกเมศ จงเจริญ 

5911217418118 ถึง 

5911217418107 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 025 15:30 - 17:00 ITหอ้งH ภูมิใจ ณัฏฐช์าภา 

5911217418075 ถึง 

5911217418061 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 019 11:00 - 12:30 5764 22/10/2018 เจษฎา ประทุมสิทธิ 

5911217418063 ถึง 

5910122530003 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 019 11:00 - 12:30 5765 พชัรพงษ ์ตรีวิริยานุภาพ 

5911217418094 ถึง 

5911217418066 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 019 11:00 - 12:30 5773 โสภณา จิรวงศน์ุสรณ์ 

5911217418118 ถึง 

5911217418095 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 014 15:30 - 17:00 ITหอ้งH นราวดี พนัธ์ุนรา 

5911217418118 ถึง 

5911217418061 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 

การถ่ายภาพสารคดี 3(2-2) 3063202 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 7 จาก 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

42217 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 022 15:30 - 17:00 ITหอ้งD 10/10/2018 เสาวรส พวงแกว้ 

ชนะศึก วิเศษชยั 5911217418057 ถึง 

5911213436116 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 022 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 22/10/2018 ธนันญดา  บวัเผือน 

สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

กลิุสรา  เผ่าพนัธ์ 

5911217418057 ถึง 

5910122526001 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 013 15:30 - 17:00 ITหอ้งD อานนท ์ ขนัโท 

5911217418057 ถึง 

5810123312011 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 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

42217 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 025 15:30 - 17:00 5764 10/10/2018 พลิสา สุนทรเศวต 

5911217418106 ถึง 

5911217418076 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 025 15:30 - 17:00 5765 โกเมศ จงเจริญ 

5911217418118 ถึง 

5911217418107 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 025 15:30 - 17:00 ITหอ้งH ภูมิใจ ณัฏฐช์าภา 

5911217418075 ถึง 

5911217418061 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 019 11:00 - 12:30 5764 22/10/2018 เจษฎา ประทุมสิทธิ 

5911217418063 ถึง 

5910122530003 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 019 11:00 - 12:30 5765 พชัรพงษ ์ตรีวิริยานุภาพ 

5911217418094 ถึง 

5911217418066 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 019 11:00 - 12:30 5773 โสภณา จิรวงศน์ุสรณ์ 

5911217418118 ถึง 

5911217418095 จาก 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 014 15:30 - 17:00 ITหอ้งH นราวดี พนัธ์ุนรา 

5911217418118 ถึง 

5911217418061 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 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 023 15:30 - 17:00 ITหอ้งD 10/10/2018 เสาวรส พวงแกว้ 

ชนะศึก วิเศษชยั 5910123433018 ถึง 

5910123433001 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 023 15:30 - 17:00 ITหอ้งE ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

5911214433037 ถึง 

5910123433019 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 023 15:30 - 17:00 ITหอ้งF เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 

5911214433051 ถึง 

5911214433038 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 023 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 22/10/2018 พรชนก ชโลปกรณ์ 

กลุภสัร  โภชนกุล 5911216316089 ถึง 

5910123433001 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 023 13:30 - 15:00 ITหอ้งC ธนันญดา  บวัเผือน 

สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

กลิุสรา  เผ่าพนัธ์ 

5911216316118 ถึง 

5911216316090 จาก 

การตลาดสําหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3543108 806 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษสําหรับบุคลากรดา้น 

การท่องเทียว 

3(2-2) 3563004 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวางแผนและพฒันาอุตสาหกร 

รมการท่องเทียว 

3(3-0) 3563313 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการงาน 

แม่บา้น 

3(2-2) 3563314 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษยสํ์าหรั 

บการท่องเทียว 

3(3-0) 3563406 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 10 จาก 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 026 15:30 - 17:00 4251 10/10/2018 ณัฏฐ ์มากลุ 

5911214433025 ถึง 

5911214433006 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 026 15:30 - 17:00 5765 โกเมศ จงเจริญ 

5910123433076 ถึง 

5910123433054 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 026 15:30 - 17:00 5773 ศศิวิมล  พลายชุม 

5911214433004 ถึง 

5910123433077 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 020 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 22/10/2018 โสรยา งามสนิท 

ลดา มทัธุรศ 

ศุภกฤษ  บุตรจนัทร์ 

5911219545008 ถึง 

5910122530043 จาก 

การตลาดสําหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3543108 807 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษสําหรับบุคลากรดา้น 

การท่องเทียว 

3(2-2) 3563004 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การวางแผนและพฒันาอุตสาหกร 

รมการท่องเทียว 

3(3-0) 3563313 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการงาน 

แม่บา้น 

3(2-2) 3563314 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษยสํ์าหรั 

บการท่องเทียว 

3(3-0) 3563406 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 11 จาก 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เศรษฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43314 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 026 15:30 - 17:00 4251 10/10/2018 ณัฏฐ ์มากลุ 

5911214433025 ถึง 

5911214433006 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 026 15:30 - 17:00 5765 โกเมศ จงเจริญ 

5910123433076 ถึง 

5910123433054 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 026 15:30 - 17:00 5773 ศศิวิมล  พลายชุม 

5911214433004 ถึง 

5910123433077 จาก 

การตระหนกัรูแ้ละปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 007 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 22/10/2018 สาวิตรี รุจิธนพาณิช 

อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ 

อนรรฆนง  ลิมสุวรรณ 

6010122104033 ถึง 

5911213436058 จาก 

สถิติเพือการวิจยัทางเศรษฐศาสต 

ร์ 

3(3-0) 3591112 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษสําหรับนกัเศรษฐศา 

สตร์ 

3(3-0) 3591401 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3592407 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 3(3-0) 3593202 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 12 จาก 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เศรษฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43314 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 023 15:30 - 17:00 ITหอ้งD 10/10/2018 เสาวรส พวงแกว้ 

ชนะศึก วิเศษชยั 5910123433018 ถึง 

5910123433001 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 023 15:30 - 17:00 ITหอ้งE ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

5911214433037 ถึง 

5910123433019 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 023 15:30 - 17:00 ITหอ้งF เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 

5911214433051 ถึง 

5911214433038 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 008 09:00 - 10:30 5764 22/10/2018 ธชัชา รัมมะศกัดิ 

6111214433017 ถึง 

6010122105033 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 008 09:00 - 10:30 ITหอ้งG เติมยศ เสนีวงศ ์ณ 
6010122105032 ถึง 

5911214433026 จาก 

สถิติเพือการวิจยัทางเศรษฐศาสต 

ร์ 

3(3-0) 3591112 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษสําหรับนกัเศรษฐศา 

สตร์ 

3(3-0) 3591401 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3592407 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 3(3-0) 3593202 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 13 จาก 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: บญัชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43613 บญัชีบัณฑิต 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 024 15:30 - 17:00 ITหอ้งF 10/10/2018 เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 

5911213436007 ถึง 

5711213436018 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 024 15:30 - 17:00 ITหอ้งG สราวุธ ณ พทัลุง 

6110123312043 ถึง 

5911213436008 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 024 15:30 - 17:00 ITหอ้งH ภูมิใจ ณัฏฐช์าภา 

6110123312084 ถึง 

6110123312045 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 024 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 22/10/2018 ธนันญดา  บวัเผือน 

สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

กลิุสรา  เผ่าพนัธ์ 

5911213436038 ถึง 

5911213436002 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 024 13:30 - 15:00 ITหอ้งE นฤมล  วิถึธรรมศกัดิ 

5911216316159 ถึง 

5911213436039 จาก 

ภาษาองักฤษสําหรับนกับญัชี 3(3-0) 3521001 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การภาษีอากร  3(3-0) 3522205 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การบญัชีชนัสูง  3(3-0) 3524101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การสอบบญัชี 3(3-0) 3524303 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 14 จาก 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: บญัชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43613 บญัชีบัณฑิต 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 027 15:30 - 17:00 834 10/10/2018 สุมนัตรินี ณัจฉริยามาศ 

5911213436080 ถึง 

5710122105084 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 027 15:30 - 17:00 835 ศราวุฒิ  บุญรักษ์ 
6110123312001 ถึง 

5911213436081 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 027 15:30 - 17:00 844 จตุพร  อินทร์สุวรรณ 

6110123312023 ถึง 

6110123312002 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 027 15:30 - 17:00 845 ชนิศา  เพง็วิชัย 

6110123312086 ถึง 

6110123312024 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 021 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 22/10/2018 โสรยา งามสนิท 

ลดา มทัธุรศ 

ศุภกฤษ  บุตรจนัทร์ 

5911216316008 ถึง 

5911213436056 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 021 13:30 - 15:00 ITหอ้งB พรชนก ชโลปกรณ์ 

กลุภสัร  โภชนกุล 5911216316040 ถึง 

5911216316009 จาก 

ภาษาองักฤษสําหรับนกับญัชี 3(3-0) 3521001 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การภาษีอากร  3(3-0) 3522205 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การบญัชีชนัสูง  3(3-0) 3524101 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การสอบบญัชี 3(3-0) 3524303 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 15 จาก 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: บญัชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :59 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43613 บญัชีบัณฑิต 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 010 13:30 - 15:00 ITหอ้งE 10/10/2018 บุญวงศ ์วงศว์ิรัตน์ 

5911213436164 ถึง 

5910122108002 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 006 09:00 - 10:30 ITหอ้งE 22/10/2018 นวิน  ครุธวีร์ 

6010122113058 ถึง 

5911213436111 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 006 09:00 - 10:30 ITหอ้งF สิทธิพงศ ์ พรอุด

มทรัพย 6010122113086 ถึง 

6010122113059 จาก 

ภาษาองักฤษสําหรับนกับญัชี 3(3-0) 3521001 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การภาษีอากร  3(3-0) 3522205 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การบญัชีชนัสูง  3(3-0) 3524101 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การสอบบญัชี 3(3-0) 3524303 003 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 16 จาก 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43705 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551605 001 - 

- ถึง 

- จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 018 13:30 - 15:00 5764 10/10/2018 สาวิตรี คุม้ทะยาย 

5910125437053 ถึง 

5910125437024 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 018 13:30 - 15:00 ITหอ้งF รินทร์ลภสั  ชินวฒิุกุลก 

5910125437022 ถึง 

5910125437001 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 004 09:00 - 10:30 5764 18/10/2018 นพวรรณ์  พรศิริ 

5910125439202 ถึง 

5910125439177 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 004 09:00 - 10:30 ITหอ้งF โองการ วณิชาชีวะ 

5910125437022 ถึง 

5910125437001 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 004 09:00 - 10:30 ITหอ้งG อรพรรณ  สุวรรณเสน 

5910125439176 ถึง 

5910125437024 จาก 

การบญัชีเพือการจดัการ 3(3-0) 3524301 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาวะผูน้ําและการทาํงานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 17 จาก 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43705 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551605 002 - 

- ถึง 

- จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 021 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 10/10/2018 ปัณณ์ณัช ธนทัพรรษ

อาทิตย ์ศรีจนัทร์ 

วรพรรณ  สุรัสวดี 

5910125437078 ถึง 

5910122129001 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 021 15:30 - 17:00 ITหอ้งD เสาวรส พวงแกว้ 

ชนะศึก วิเศษชยั 5910125437106 ถึง 

5910125437079 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 013 11:00 - 12:30 4251 18/10/2018 วนัทนา  ลีบ่อนอ้ย 

5910123301038 ถึง 

5910123301001 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 013 11:00 - 12:30 834 สุทธิเดือน ชุณหกานต์ 

5910125437072 ถึง 

5910123301040 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 013 11:00 - 12:30 844 อริสรา เอียมสืบทบั 

6111214433017 ถึง 

5910125437074 จาก 

การบญัชีเพือการจดัการ 3(3-0) 3524301 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาวะผูน้ําและการทาํงานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 18 จาก 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551606 001 - 

- ถึง 

- จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 019 15:30 - 17:00 ITหอ้งB 10/10/2018 มุกดา ลิบลบั 

อรุณ ไชยนิตย  ์ 5910125439013 ถึง 

5910122118004 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 019 15:30 - 17:00 ITหอ้งC ปัณณ์ณัช ธนทัพรรษ

อาทิตย ์ศรีจนัทร์ 

วรพรรณ  สุรัสวดี 

5910125439052 ถึง 

5910125439014 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 002 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 18/10/2018 สุกญัญา ตงัประเสริฐ 

ปิยลกัษณ์ อคัรรัตน์ 

ศรินรัตน์  โคตะพนัธ์ 

5910125439043 ถึง 

5910125439001 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 002 09:00 - 10:30 ITหอ้งD ชโนภาส ชนลกัษณ์ดาว 

วรวดี  สุชยัยะ 5911219545008 ถึง 

5910125439044 จาก 

การภาษีอากร  3(3-0) 3522204 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ยุทธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การพฒันาประสิทธิภาพในการทาํ 

งาน 

3(3-0) 3562404 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 003 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 19 จาก 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551606 002 - 

- ถึง 

- จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 020 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 10/10/2018 ปัณณ์ณัช ธนทัพรรษ

อาทิตย ์ศรีจนัทร์ 

วรพรรณ  สุรัสวดี 

5910125439103 ถึง 

5910122124001 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 014 11:00 - 12:30 5764 18/10/2018 กนตธี์ร์  กิจเกียรติพงษ ์

5910123336032 ถึง 

5910123302001 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 014 11:00 - 12:30 5765 อมฤตา ฤทธิภกัดี 

5910125439074 ถึง 

5910123336034 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 014 11:00 - 12:30 5773 อญัชลี นิลสุวรรณ 

5910125439103 ถึง 

5910125439075 จาก 

การภาษีอากร  3(3-0) 3522204 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ยุทธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การพฒันาประสิทธิภาพในการทาํ 

งาน 

3(3-0) 3562404 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 004 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 20 จาก 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :59 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551606 003 - 

- ถึง 

- จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 016 15:30 - 17:00 ITหอ้งA 10/10/2018 จงกล เก็ตมะยรู 

นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 

ปฐมชนก ศิริพชัระ 

5910125439154 ถึง 

5910122126001 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 012 11:00 - 12:30 ITหอ้งG 18/10/2018 นฐัพงศ ์ส่งเนียม 

5910125439138 ถึง 

5910125439107 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 012 11:00 - 12:30 ITหอ้งH รณกร รัตนธรรมมา 

6110122105034 ถึง 

5910125439139 จาก 

การภาษีอากร  3(3-0) 3522204 003 - 

- ถึง 

- จาก 

ยุทธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การพฒันาประสิทธิภาพในการทาํ 

งาน 

3(3-0) 3562404 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 005 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 21 จาก 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :59 4 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551606 004 - 

- ถึง 

- จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 017 15:30 - 17:00 ITหอ้งA 10/10/2018 จงกล เก็ตมะยรู 

นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 

ปฐมชนก ศิริพชัระ 

5910122134010 ถึง 

5910122134002 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 017 15:30 - 17:00 ITหอ้งB มุกดา ลิบลบั 

อรุณ ไชยนิตย  ์ 5910125439202 ถึง 

5910122134011 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 004 09:00 - 10:30 5764 18/10/2018 นพวรรณ์  พรศิริ 

5910125439202 ถึง 

5910125439177 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 004 09:00 - 10:30 ITหอ้งF โองการ วณิชาชีวะ 

5910125437022 ถึง 

5910125437001 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 004 09:00 - 10:30 ITหอ้งG อรพรรณ  สุวรรณเสน 

5910125439176 ถึง 

5910125437024 จาก 

การภาษีอากร  3(3-0) 3522204 004 - 

- ถึง 

- จาก 

ยุทธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 004 - 

- ถึง 

- จาก 

การพฒันาประสิทธิภาพในการทาํ 

งาน 

3(3-0) 3562404 004 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 006 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 22 จาก 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การตลาด 

:ปริญญาตรี  ปี :59 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

44005 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551605 003 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 030 15:30 - 17:00 ITหอ้งD 11/10/2018 ณัฐพร ยวงเงิน 

วเิชษฐ ์สุดใด 6011219545021 ถึง 

5910125440001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 030 15:30 - 17:00 ITหอ้งE สายพิณ แกว้ชินดวง 

6011219545033 ถึง 

6011219545022 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 025 15:30 - 17:00 ITหอ้งA 18/10/2018 องัคณา จารุพินทุโสภณ 

ประกายดาว ยงิสง่า 

เสาวลกัษณ์ ชาญ

5910125440062 ถึง 

5910125440001 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 025 15:30 - 17:00 ITหอ้งB ศรินรัตน์  โคตะพนัธ์ 

กลุนนัทน ์ จงนิมิต

ไพบูล

6110122118018 ถึง 

5910125440063 จาก 

การสือสารทางการตลาดแบบบูร 

ณาการ 

3(3-0) 3542403 001 - 

- ถึง 

- จาก 

กลยทุธ์การตลาด 3(3-0) 3543103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 007 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 23 จาก 23 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:11) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การตลาด 

:ปริญญาตรี  ปี :59 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

44005 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551605 004 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 029 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 11/10/2018 เพญ็รุ่ง แป้งใส 

อุเทน ทองทิพย ์

สุกิจ  ลดัดากลม 

5910125440079 ถึง 

5910111219032 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 029 15:30 - 17:00 ITหอ้งD ณัฐพร ยวงเงิน 

วเิชษฐ ์สุดใด 5910125440121 ถึง 

5910125440080 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 003 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 18/10/2018 ชโนภาส ชนลกัษณ์ดาว 

วรวดี  สุชยัยะ 5910125440069 ถึง 

5910123312001 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 003 09:00 - 10:30 ITหอ้งE วารุณี เกิดแสง 

5910125440123 ถึง 

5910125440070 จาก 

การสือสารทางการตลาดแบบบูร 

ณาการ 

3(3-0) 3542403 002 - 

- ถึง 

- จาก 

กลยทุธ์การตลาด 3(3-0) 3543103 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 008 - 

- ถึง 

- จาก 


