
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

41917 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 036 15:30 - 17:00 ITหอ้งA 09/10/2018 พไูทย วนัหากิจ 

ธนกฤต มีสมจิตร 

เดชา  ชาติวรรณ 

6011217418026 ถึง 

6010111204001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 036 15:30 - 17:00 ITหอ้งC ศุภกาญจน์ วชิานาติ 

มนพทัธ์  สีขาว 

สุธิดา  สัจจะหฤทยั 

6011217418046 ถึง 

6011217418028 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 026 13:30 - 15:00 ITหอ้งH 16/10/2018 ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 

6011217418046 ถึง 

6011217418001 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพเพืองานนิเท 

ศศาสตร์ 

3(2-2) 3001103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการโฆษณา 3(3-0) 3051101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ยุทธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 005 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

41917 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 038 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 09/10/2018 ศุภกาญจน์ วชิานาติ 

มนพทัธ์  สีขาว 

สุธิดา  สัจจะหฤทยั 

6011217418072 ถึง 

6010111215001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 038 15:30 - 17:00 ITหอ้งF กมลพทัธ์ ใจเยือกเยน็ 

6011217418093 ถึง 

6011217418074 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 023 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 16/10/2018 ปัญญา บุญญาภิวฒัน์ 

รัศมี สุทธโส 

อุเทน ทองทิพย ์

6011217418049 ถึง 

5910122105002 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 023 13:30 - 15:00 ITหอ้งD ประวิทย ์ขาวปลืม 

ปาณรดา วชัรสินธ์ุ 6011217418093 ถึง 

6011217418050 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพเพืองานนิเท 

ศศาสตร์ 

3(2-2) 3001103 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการโฆษณา 3(3-0) 3051101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ยุทธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 006 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 036 15:30 - 17:00 ITหอ้งA 09/10/2018 พไูทย วนัหากิจ 

ธนกฤต มีสมจิตร 

เดชา  ชาติวรรณ 

6011217418026 ถึง 

6010111204001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 036 15:30 - 17:00 ITหอ้งC ศุภกาญจน์ วชิานาติ 

มนพทัธ์  สีขาว 

สุธิดา  สัจจะหฤทยั 

6011217418046 ถึง 

6011217418028 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 026 13:30 - 15:00 ITหอ้งH 16/10/2018 ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 

6011217418046 ถึง 

6011217418001 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพเพืองานนิเท 

ศศาสตร์ 

3(2-2) 3001103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการประชาสัมพนัธ์ 3(3-0) 3031101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ยุทธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 005 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 038 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 09/10/2018 ศุภกาญจน์ วชิานาติ 

มนพทัธ์  สีขาว 

สุธิดา  สัจจะหฤทยั 

6011217418072 ถึง 

6010111215001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 038 15:30 - 17:00 ITหอ้งF กมลพทัธ์ ใจเยือกเยน็ 

6011217418093 ถึง 

6011217418074 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 023 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 16/10/2018 ปัญญา บุญญาภิวฒัน์ 

รัศมี สุทธโส 

อุเทน ทองทิพย ์

6011217418049 ถึง 

5910122105002 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 023 13:30 - 15:00 ITหอ้งD ประวิทย ์ขาวปลืม 

ปาณรดา วชัรสินธ์ุ 6011217418093 ถึง 

6011217418050 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพเพืองานนิเท 

ศศาสตร์ 

3(2-2) 3001103 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการประชาสัมพนัธ์ 3(3-0) 3031101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ยุทธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 006 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 5 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวารสารศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

42117 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 036 15:30 - 17:00 ITหอ้งA 09/10/2018 พไูทย วนัหากิจ 

ธนกฤต มีสมจิตร 

เดชา  ชาติวรรณ 

6011217418026 ถึง 

6010111204001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 036 15:30 - 17:00 ITหอ้งC ศุภกาญจน์ วชิานาติ 

มนพทัธ์  สีขาว 

สุธิดา  สัจจะหฤทยั 

6011217418046 ถึง 

6011217418028 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 026 13:30 - 15:00 ITหอ้งH 16/10/2018 ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 

6011217418046 ถึง 

6011217418001 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพเพืองานนิเท 

ศศาสตร์ 

3(2-2) 3001103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัวารสารศาสตร์ 3(3-0) 3021102 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ยุทธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 005 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 6 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวารสารศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

42117 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 038 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 09/10/2018 ศุภกาญจน์ วชิานาติ 

มนพทัธ์  สีขาว 

สุธิดา  สัจจะหฤทยั 

6011217418072 ถึง 

6010111215001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 038 15:30 - 17:00 ITหอ้งF กมลพทัธ์ ใจเยือกเยน็ 

6011217418093 ถึง 

6011217418074 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 023 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 16/10/2018 ปัญญา บุญญาภิวฒัน์ 

รัศมี สุทธโส 

อุเทน ทองทิพย ์

6011217418049 ถึง 

5910122105002 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 023 13:30 - 15:00 ITหอ้งD ประวิทย ์ขาวปลืม 

ปาณรดา วชัรสินธ์ุ 6011217418093 ถึง 

6011217418050 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพเพืองานนิเท 

ศศาสตร์ 

3(2-2) 3001103 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัวารสารศาสตร์ 3(3-0) 3021102 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ยุทธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 006 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 7 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

42217 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 036 15:30 - 17:00 ITหอ้งA 09/10/2018 พไูทย วนัหากิจ 

ธนกฤต มีสมจิตร 

เดชา  ชาติวรรณ 

6011217418026 ถึง 

6010111204001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 036 15:30 - 17:00 ITหอ้งC ศุภกาญจน์ วชิานาติ 

มนพทัธ์  สีขาว 

สุธิดา  สัจจะหฤทยั 

6011217418046 ถึง 

6011217418028 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 026 13:30 - 15:00 ITหอ้งH 16/10/2018 ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 

6011217418046 ถึง 

6011217418001 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพเพืองานนิเท 

ศศาสตร์ 

3(2-2) 3001103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการวิทยุกระจายเสียงและวิท 

ยุโทรทศัน ์

3(3-0) 3041101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ยุทธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 005 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 8 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

42217 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 038 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 09/10/2018 ศุภกาญจน์ วชิานาติ 

มนพทัธ์  สีขาว 

สุธิดา  สัจจะหฤทยั 

6011217418072 ถึง 

6010111215001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 038 15:30 - 17:00 ITหอ้งF กมลพทัธ์ ใจเยือกเยน็ 

6011217418093 ถึง 

6011217418074 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 023 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 16/10/2018 ปัญญา บุญญาภิวฒัน์ 

รัศมี สุทธโส 

อุเทน ทองทิพย ์

6011217418049 ถึง 

5910122105002 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 023 13:30 - 15:00 ITหอ้งD ประวิทย ์ขาวปลืม 

ปาณรดา วชัรสินธ์ุ 6011217418093 ถึง 

6011217418050 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพเพืองานนิเท 

ศศาสตร์ 

3(2-2) 3001103 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการวิทยุกระจายเสียงและวิท 

ยุโทรทศัน ์

3(3-0) 3041101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ยุทธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 006 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 9 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 031 15:30 - 17:00 ITหอ้งE 11/10/2018 สายพิณ แกว้ชินดวง 

6010122137073 ถึง 

6010122137007 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 031 15:30 - 17:00 ITหอ้งF จิราพร  เนตรสมบติัผล 

6010123433022 ถึง 

6010122137080 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 031 15:30 - 17:00 ITหอ้งG ชลธี  เสมอเชือ 

6111211537009 ถึง 

6010123433023 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 012 15:30 - 17:00 ITหอ้งA 17/10/2018 ปัณณ์ณัช ธนทัพรรษ

รัตนเมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 

ทรงยศ  สาโรจน์ 

6010123433043 ถึง 

6010123433001 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 012 15:30 - 17:00 ITหอ้งB นนัทนิ์ธิ  พงศโ์พธิธรร 

รวิกานต์  อาํนวย 6110111252025 ถึง 

6010123433044 จาก 

กฎหมายสําหรับการท่องเทียวแล 

ะการโรงแรม 

3(3-0-6) 3571501 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การบญัชีและการเงินสําหรับการ 

ท่องเทียวและการโรงแรม 

3(3-0-6) 3571601 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษสําหรับบริษทัตวัแท 

นท่องเทียว 

3(3-0-6) 3571702 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการการท่องเทียวเฉพาะทา 

ง 

3(2-2-5) 3572503 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการอา 

หารและเครืองดืม 

3(2-2-5) 3572601 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 10 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 027 15:30 - 17:00 ITหอ้งA 11/10/2018 ภสัชา นอ้ยสอาด 

ภราดร กาญจนสุธรรม 

กิตติศกัดิ คงพนู 

6010123433077 ถึง 

5910122518001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 027 15:30 - 17:00 ITหอ้งB อนุวฒัน์  คชวรรณ 

วรภพ ประสานตรี 6010123433101 ถึง 

6010123433078 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 006 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 17/10/2018 วิไลจิตร นิลสวสัดิ 

วริยา ปานปรุง 

มงคล เจริญโต 

6010125440104 ถึง 

5815922702002 จาก 

กฎหมายสําหรับการท่องเทียวแล 

ะการโรงแรม 

3(3-0-6) 3571501 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การบญัชีและการเงินสําหรับการ 

ท่องเทียวและการโรงแรม 

3(3-0-6) 3571601 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษสําหรับบริษทัตวัแท 

นท่องเทียว 

3(3-0-6) 3571702 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการอา 

หารและเครืองดืม 

3(2-2-5) 3572601 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการห้อ 

งพกั 

3(2-2-5) 3573118 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 11 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :60 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 024 13:30 - 15:00 ITหอ้งE 11/10/2018 จิรเนตร เรืองเดช 

6010123433123 ถึง 

5810111203088 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 024 13:30 - 15:00 ITหอ้งF สิริพร พงศ์หิรัญสกุล 

6010123433148 ถึง 

6010123433125 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 024 13:30 - 15:00 ITหอ้งG มาลินี เลิศไธสง 

6110125437075 ถึง 

6010123433149 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 017 15:30 - 17:00 5764 17/10/2018 ฉนัทสั เพียรธรรม 

6111215334104 ถึง 

6111215334087 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 017 15:30 - 17:00 ITหอ้งG ชาติเมธี หงษา 

6010123433127 ถึง 

6010123433102 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 017 15:30 - 17:00 ITหอ้งH สว่างบุญ วงก์ฟ้าเลือน 

6111215334086 ถึง 

6010123433131 จาก 

กฎหมายสําหรับการท่องเทียวแล 

ะการโรงแรม 

3(3-0-6) 3571501 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การบญัชีและการเงินสําหรับการ 

ท่องเทียวและการโรงแรม 

3(3-0-6) 3571601 003 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษสําหรับบริษทัตวัแท 

นท่องเทียว 

3(3-0-6) 3571702 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการอา 

หารและเครืองดืม 

3(2-2-5) 3572601 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการห้อ 

งพกั 

3(2-2-5) 3573118 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 12 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เศรษฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43314 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 037 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 09/10/2018 ศุภกาญจน์ วชิานาติ 

มนพทัธ์  สีขาว 

สุธิดา  สัจจะหฤทยั 

6011214433042 ถึง 

6010111219001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 018 11:00 - 12:30 4251 16/10/2018 อินทิรา จารุจินดา 

6110123314066 ถึง 

6110123314006 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 018 11:00 - 12:30 5765 ประยูร ป้อมสุวรรณ์ 

6011214433010 ถึง 

6011214433001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 018 11:00 - 12:30 5773 ศราวุฒิ  บุญรักษ์ 
6110123314005 ถึง 

6011214433011 จาก 

การคลงัสาธารณะ 3(3-0-6) 3591301 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 3(3-0-6) 3592201 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค  3(3-0-6) 3593101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 3593305 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 13 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: บญัชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43613 บญัชีบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 020 11:00 - 12:30 ITหอ้งG 09/10/2018 นนัทชัพร ปานะรัตน์ 

6011213436009 ถึง 

6010111248001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 020 11:00 - 12:30 ITหอ้งH อาทิตย ์ศรีจนัทร์ 

6011213436046 ถึง 

6011213436011 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 008 09:00 - 10:30 4251 16/10/2018 สิทธตัถ ์ มาดี 

6111215334102 ถึง 

6111215334038 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 008 09:00 - 10:30 5764 ณัฐพล  อน้อารีย ์

6011213436033 ถึง 

6011213436002 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 008 09:00 - 10:30 5765 ศศิวิมล  พลายชุม 

6111215334012 ถึง 

6011213436034 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 008 09:00 - 10:30 5773 สุมนัตรินี ณัจฉริยามาศ 

6111215334037 ถึง 

6111215334013 จาก 

กฎหมายเกียวกบัวิชาชีพการบญัชี 3(2-2-5) 3521301 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการบริหารการปฏิบติัการ 3(3-0-6) 3521302 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การบญัชีชนักลาง  3(2-2-5) 3522106 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การพฒันาภาวะผูน้ ําและทีมงาน 3(3-0-6) 3563502 801 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 14 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: บญัชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43613 บญัชีบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 001 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 09/10/2018 เสาวรส พวงแกว้ 

วชิยานนท ์สุทธโส 

แอนเจลีน เยา ดูเค 

6011213436091 ถึง 

5910122323020 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 016 11:00 - 12:30 ITหอ้งG 16/10/2018 พรหมบญัชา  พรหมมา 

6011213436068 ถึง 

5910122108002 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 016 11:00 - 12:30 ITหอ้งH ชยัรัตน ์คาํลี 

6110123314061 ถึง 

6011213436069 จาก 

กฎหมายเกียวกบัวิชาชีพการบญัชี 3(2-2-5) 3521301 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการบริหารการปฏิบติัการ 3(3-0-6) 3521302 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การบญัชีชนักลาง  3(2-2-5) 3522105 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การพฒันาภาวะผูน้ ําและทีมงาน 3(3-0-6) 3563502 802 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 15 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: บญัชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :60 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43613 บญัชีบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 027 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 09/10/2018 มงคล นาฏกระสูตร 

นงนุช ไพบูลยรั์ตนาน 6010111221010 ถึง 

5910123336046 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 027 13:30 - 15:00 ITหอ้งC อมุาพร ยวุชิต 

ประวิทย ์ขาวปลืม 

พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

6011213436136 ถึง 

6010111221011 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 16/10/2018 ชาติเมธี หงษา 

มณภร มนุญศาสตรสาท 6011213436118 ถึง 

6010125437001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งF อาํพล บุดดาสาร 

6011213436136 ถึง 

6011213436119 จาก 

กฎหมายเกียวกบัวิชาชีพการบญัชี 3(2-2-5) 3521301 003 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการบริหารการปฏิบติัการ 3(3-0-6) 3521302 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การบญัชีชนักลาง  3(2-2-5) 3522106 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การพฒันาภาวะผูน้ ําและทีมงาน 3(3-0-6) 3563502 803 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 16 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43705 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 002 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 09/10/2018 มุกดา ลิบลบั 

พอตา วุฒิพรชัย 6010125437079 ถึง 

5910123315063 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 16/10/2018 ชาติเมธี หงษา 

มณภร มนุญศาสตรสาท 6011213436118 ถึง 

6010125437001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 005 09:00 - 10:30 ITหอ้งF อาํพล บุดดาสาร 

6011213436136 ถึง 

6011213436119 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 17 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43705 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 011 09:00 - 10:30 4251 09/10/2018 อภิสิทธิ อุปกิจ 

6010125437081 ถึง 

6010125437022 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 011 09:00 - 10:30 5773 รวิกานต์  อาํนวย 

5910111251032 ถึง 

5910111251001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 011 09:00 - 10:30 834 รัศมี สุทธโส 

6010125437097 ถึง 

6010125437084 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 019 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 16/10/2018 สมใจ กลินงาม 

วเิชษฐ ์สุดใด 

วรภพ ประสานตรี 

6010125437097 ถึง 

6010111203001 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 18 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 007 09:00 - 10:30 ITหอ้งE 09/10/2018 ณัฐนนัท์ วิริยะวิทย ์

6010125439049 ถึง 

5910116520068 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 007 09:00 - 10:30 ITหอ้งG พชัรี  กล่อมเมือง 

6110125437039 ถึง 

6010125439050 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 003 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 17/10/2018 ปานตา พิริยะจิตตะ 

รุ่งทิพย ์ ศรีโสภา 

ววิฒัน์  จึงธนศิริกลู 

6010125439050 ถึง 

6010125437042 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 003 13:30 - 15:00 ITหอ้งB เพชรา ศรีคาํภา 

ศรัณ ู  อินทร์อุริศ 6111219545014 ถึง 

6010125439051 จาก 

การภาษีอากร  3(3-0) 3522204 005 - 

- ถึง 

- จาก 

พฤติกรรมองคก์าร 3(3-0) 3562306 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การพฒันาและออกแบบองค์การ 3(3-0) 3562310 004 - 

- ถึง 

- จาก 

ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ 3(3-0) 3563204 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 19 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 003 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 09/10/2018 มุกดา ลิบลบั 

พอตา วุฒิพรชัย 6010125439087 ถึง 

5910122137010 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 003 09:00 - 10:30 ITหอ้งC จงกล เก็ตมะยรู 

วิไลจิตร นิลสวสัดิ 

มงคล เจริญโต 

6010125439111 ถึง 

6010125439088 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 005 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 17/10/2018 เพชรา ศรีคาํภา 

ศรัณ ู  อินทร์อุริศ 6010125439090 ถึง 

5815925701003 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 005 13:30 - 15:00 ITหอ้งC วิไลจิตร นิลสวสัดิ 

วริยา ปานปรุง 

มงคล เจริญโต 

6010125439111 ถึง 

6010125439091 จาก 

การภาษีอากร  3(3-0) 3522204 006 - 

- ถึง 

- จาก 

พฤติกรรมองคก์าร 3(3-0) 3562306 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การพฒันาและออกแบบองค์การ 3(3-0) 3562310 005 - 

- ถึง 

- จาก 

ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ 3(3-0) 3563204 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 20 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :60 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 018 11:00 - 12:30 ITหอ้งD 09/10/2018 เสวียน เจนเขวา้ 

เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 6010125439226 ถึง 

6010125439112 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 009 13:30 - 15:00 ITหอ้งG 17/10/2018 อจัฉรา  ประไพพกัตร์ 

5910111223024 ถึง 

5910111223001 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 009 13:30 - 15:00 ITหอ้งH สมพร เหลาฉลาด 

6010125439226 ถึง 

5910111223025 จาก 

การภาษีอากร  3(3-0) 3522204 007 - 

- ถึง 

- จาก 

พฤติกรรมองคก์าร 3(3-0) 3562306 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การพฒันาและออกแบบองค์การ 3(3-0) 3562310 006 - 

- ถึง 

- จาก 

ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ 3(3-0) 3563204 003 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 21 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :60 4 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 012 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 09/10/2018 ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศ 

ภาวินีย ์มีผดุง 

เพชรา ศรีคาํภา 

6010125439222 ถึง 

5911214433006 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 010 13:30 - 15:00 5764 17/10/2018 อาํพล บุดดาสาร 

6010123314082 ถึง 

5810123314064 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 010 13:30 - 15:00 5765 อรุณ ไชยนิตย  ์

6010125439192 ถึง 

6010123314083 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 010 13:30 - 15:00 5773 วีระศกัดิ พุ่มเพช็ร 

6011210326069 ถึง 

6010125439193 จาก 

การภาษีอากร  3(3-0) 3522204 008 - 

- ถึง 

- จาก 

พฤติกรรมองคก์าร 3(3-0) 3562306 004 - 

- ถึง 

- จาก 

การพฒันาและออกแบบองค์การ 3(3-0) 3562310 007 - 

- ถึง 

- จาก 

ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ 3(3-0) 3563204 004 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 22 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การตลาด 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

44005 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 008 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 09/10/2018 อินทิรา จารุจินดา 

ยทุธ  ไกยวรรณ์ 6010125440032 ถึง 

6010123308031 จาก 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 008 09:00 - 10:30 ITหอ้งF ปรัชญา  ทองชุม 

6010125440051 ถึง 

6010125440033 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 004 11:00 - 12:30 5764 17/10/2018 สุภิญโญ วงศ์เพม 

6011211537017 ถึง 

6010125440034 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 004 11:00 - 12:30 ITหอ้งH เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 

6010125440032 ถึง 

5810123304007 จาก 

จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 005 - 

- ถึง 

- จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3531101 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา 3(3-0) 3542109 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการช่องทางการตลาด 3(3-0) 3542302 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 23 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การตลาด 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

44005 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 004 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 09/10/2018 จงกล เก็ตมะยรู 

วิไลจิตร นิลสวสัดิ 

มงคล เจริญโต 

6010125440104 ถึง 

5911213436002 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 006 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 17/10/2018 วิไลจิตร นิลสวสัดิ 

วริยา ปานปรุง 

มงคล เจริญโต 

6010125440104 ถึง 

5815922702002 จาก 

จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 006 - 

- ถึง 

- จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3531101 004 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา 3(3-0) 3542109 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการช่องทางการตลาด 3(3-0) 3542302 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการธรุกจิค้าปลกี 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

44105 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 039 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 022 - 

- ถึง 

- จาก 

จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 3504101 007 - 

- ถึง 

- จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 3561105 006 - 

- ถึง 

- จาก 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพือการบริหา 

รสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีก 

3(3-0-6) 3611505 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเรียนรู้ภาคปฏิบติัดา้นการจดัก 

ารธุรกิจคา้ปลีก  

2(90) 3612101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการขายในธุรกิจคา้ปลีก 3(3-0-6) 3612103 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 24 จาก 24 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:14) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการธรุกจิค้าปลกี 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

44105 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 040 - 

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 023 - 

- ถึง 

- จาก 

จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 3504101 008 - 

- ถึง 

- จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 3561105 007 - 

- ถึง 

- จาก 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพือการบริหา 

รสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีก 

3(3-0-6) 3611505 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การเรียนรู้ภาคปฏิบติัดา้นการจดัก 

ารธุรกิจคา้ปลีก  

2(90) 3612101 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการขายในธุรกิจคา้ปลีก 3(3-0-6) 3612103 002 - 

- ถึง 

- จาก 


