
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 16 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:16) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :61 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

41817 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 025 13:30 - 15:00 5764 11/10/2018 นนัทนิ์ธิ  พงศโ์พธิธรร 

6111311538016 ถึง 

6111217418050 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 025 13:30 - 15:00 ITหอ้งH กมล ตนัจินวฒันกุล 

6111217418049 ถึง 

5711217418061 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 021 09:00 - 10:30 5764 17/10/2018 อนันตกุล อินทรผดุง 

6111217418052 ถึง 

6111217418046 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 021 09:00 - 10:30 ITหอ้งF บณัฑิต ประสานตรี 

6111217418004 ถึง 

6010122126001 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 021 09:00 - 10:30 ITหอ้งG ณกมล  ปุญชเขตต์ทิกุล 

6111217418045 ถึง 

6111217418005 จาก 

หลกัและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 3011104 001 - 

- ถึง 

- จาก 

จริยธรรมและกฎหมายสือสารมว 

ลชน 

3(3-0-6) 3012102 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการจดัการและองค์การ 3(3-0-6) 3561108 009 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 16 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:16) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :61 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

41817 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 028 15:30 - 17:00 ITหอ้งB 11/10/2018 อนุวฒัน์  คชวรรณ 

วรภพ ประสานตรี 6111217418084 ถึง 

5910122507002 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 028 15:30 - 17:00 ITหอ้งC เพญ็รุ่ง แป้งใส 

อุเทน ทองทิพย ์

สุกิจ  ลดัดากลม 

6111217418156 ถึง 

6111217418085 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 020 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 17/10/2018 รอ. หญิง กาญจนา จินด 

ภาณุพงศ ์สามารถ 

ศศิวิมล  พลายชุม 

6111217418156 ถึง 

6111217418053 จาก 

หลกัและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 3011104 002 - 

- ถึง 

- จาก 

จริยธรรมและกฎหมายสือสารมว 

ลชน 

3(3-0-6) 3012102 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการจดัการและองค์การ 3(3-0-6) 3561108 010 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 16 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:16) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: นิเทศศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :61 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

41817 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 028 15:30 - 17:00 ITหอ้งB 11/10/2018 อนุวฒัน์  คชวรรณ 

วรภพ ประสานตรี 6111217418084 ถึง 

5910122507002 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 028 15:30 - 17:00 ITหอ้งC เพญ็รุ่ง แป้งใส 

อุเทน ทองทิพย ์

สุกิจ  ลดัดากลม 

6111217418156 ถึง 

6111217418085 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 020 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 17/10/2018 รอ. หญิง กาญจนา จินด 

ภาณุพงศ ์สามารถ 

ศศิวิมล  พลายชุม 

6111217418156 ถึง 

6111217418053 จาก 

หลกัและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 3011104 002 - 

- ถึง 

- จาก 

จริยธรรมและกฎหมายสือสารมว 

ลชน 

3(3-0-6) 3012102 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการจดัการและองค์การ 3(3-0-6) 3561108 010 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 16 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:16) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :61 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 004 15:30 - 17:00 4251 09/10/2018 กฤษณ์ชาคริตส  ณ วฒั 

6110123433036 ถึง 

6110123433008 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 004 15:30 - 17:00 5765 วีรพล ดิษเกษม 

6110116520033 ถึง 

5710122507010 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 004 15:30 - 17:00 5773 ศิรดา เทียนขาว 

6110123433007 ถึง 

6110116520034 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 004 15:30 - 17:00 834 ณัฐพล  อน้อารีย ์

6111216316055 ถึง 

6110123433037 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 014 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 17/10/2018 รอ. หญิง กาญจนา จินด 

ภาณุพงศ ์สามารถ 

ศศิวิมล  พลายชุม 

6110122338007 ถึง 

6110122338001 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 014 09:00 - 10:30 ITหอ้งB สุพจน์ พนัธนียะ 

ชลธี  เสมอเชือ 6110123433046 ถึง 

6110122338008 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 014 09:00 - 10:30 ITหอ้งC อดิศกัดิ นาคนาวา 

สุมนัตรินี ณัจฉริยามาศ 

ศิรดา เทียนขาว 

6110123433057 ถึง 

6110123433047 จาก 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัอุตสาหกร 

รมท่องเทียว 

3(3-0-6) 3571106 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัธุรกิจทีพ ั

ก 

3(3-0-6) 3571107 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการมคัคุเทศก์ 3(3-0-6) 3571204 001 - 

- ถึง 

- จาก 

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

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายสําหรับการท่องเทียวแล 

ะการโรงแรม 

3(3-0-6) 3571501 004 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 5 จาก 16 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:16) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :61 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 010 09:00 - 10:30 ITหอ้งE 10/10/2018 โรจนี พิริยะเวชากุล 

6110123433058 ถึง 

6110122129001 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 010 09:00 - 10:30 ITหอ้งF บณัฑิต  พึงสาระ 

6110123433075 ถึง 

6110123433059 จาก 

ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 010 09:00 - 10:30 ITหอ้งG วรัญ ู ศิริวรรณ์ 

6110123433113 ถึง 

6110123433076 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 022 09:00 - 10:30 4251 17/10/2018 ประณต บุญไชยอภิสิ 

6110123433113 ถึง 

6110123433096 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 022 09:00 - 10:30 5764 อนันตกุล อินทรผดุง 

6010122137026 ถึง 

6010122137001 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 022 09:00 - 10:30 5765 ชนิศา  เพง็วิชัย 

6110123433070 ถึง 

6010122137028 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 022 09:00 - 10:30 5773 วรรณพร บุญญาสถิตย ์

6110123433095 ถึง 

6110123433071 จาก 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัอุตสาหกร 

รมท่องเทียว 

3(3-0-6) 3571106 002 - 

- ถึง 

- จาก 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัธุรกิจทีพ ั

ก 

3(3-0-6) 3571107 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการมคัคุเทศก์ 3(3-0-6) 3571204 002 - 

- ถึง 

- จาก 

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

- ถึง 

- จาก 

กฎหมายสําหรับการท่องเทียวแล 

ะการโรงแรม 

3(3-0-6) 3571501 005 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 6 จาก 16 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:16) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: เศรษฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :61 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43314 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 023 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 11/10/2018 ภาวินีย ์มีผดุง 

รัศมี สุทธโส 6111213436049 ถึง 

5710125401091 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 023 13:30 - 15:00 ITหอ้งE จิรเนตร เรืองเดช 

6111214433019 ถึง 

6111213436050 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 015 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 17/10/2018 อดิศกัดิ นาคนาวา 

สุมนัตรินี ณัจฉริยามาศ 

ศิรดา เทียนขาว 

6111214433019 ถึง 

5811215334080 จาก 

กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม 3(3-0-6) 2562418 002 13:30 - 16:30 22202 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

6111214433019 ถึง 

5811214433031 จาก 

การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-6) 3591111 001 - 

- ถึง 

- จาก 

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

- ถึง 

- จาก 

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

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 7 จาก 16 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:16) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: บญัชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :61 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43613 บญัชีบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 023 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 11/10/2018 ภาวินีย ์มีผดุง 

รัศมี สุทธโส 6111213436049 ถึง 

5710125401091 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 023 13:30 - 15:00 ITหอ้งE จิรเนตร เรืองเดช 

6111214433019 ถึง 

6111213436050 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 016 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 17/10/2018 อดิศกัดิ นาคนาวา 

สุมนัตรินี ณัจฉริยามาศ 

ศิรดา เทียนขาว 

6111213436021 ถึง 

6110111248001 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 016 09:00 - 10:30 ITหอ้งD ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 

ศราวุฒิ  บุญรักษ์ 6111213436051 ถึง 

6111213436022 จาก 

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

- ถึง 

- จาก 

หลกัการตลาด 3(3-0-6) 3541101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

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

- ถึง 

- จาก 

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

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 8 จาก 16 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:16) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: บญัชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :61 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43613 บญัชีบัณฑิต 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 007 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 11/10/2018 ภาวิณี พนมวนั ณ อยุธ 

ณัฐ จนัทโรทยั 

พีรติ  จึงประกอบ 

6111213436094 ถึง 

5811210326115 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 007 11:00 - 12:30 ITหอ้งB สุวพชัร วฒิุเสน 

ธงชยั ทองอยู่ 6111311547012 ถึง 

6111213436095 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 017 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 17/10/2018 ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 

ศราวุฒิ  บุญรักษ์ 6111213436098 ถึง 

5910123337034 จาก 

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

- ถึง 

- จาก 

หลกัการตลาด 3(3-0-6) 3541101 002 - 

- ถึง 

- จาก 

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

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์เบืองตน้ 3(3-0-6) 3591113 004 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 9 จาก 16 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:16) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี  ปี :61 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43705 บริหารธุรกจิ 

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 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 010 15:30 - 17:00 ITหอ้งE 16/10/2018 วชัรินทร์ อินทพรหม 

6110125437007 ถึง 

5810125437043 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 010 15:30 - 17:00 ITหอ้งG รวิกานต์  อาํนวย 

6110125437075 ถึง 

6110125437008 จาก 

หลกัการบญัชี 3(2-2-5) 3521103 004 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการจดัการและองค์การ 3(3-0-6) 3561108 005 - 

- ถึง 

- จาก 

พฤติกรรมองคก์าร 3(3-0-6) 3562306 006 - 

- ถึง 

- จาก 

พืนฐานเกียวกบัการจดัการทรัพยา 

กรมนุษย ์

3(3-0-6) 3562318 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 10 จาก 16 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:16) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี  ปี :61 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43705 บริหารธุรกจิ 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 026 15:30 - 17:00 ITหอ้งA 11/10/2018 ภสัชา นอ้ยสอาด 

ภราดร กาญจนสุธรรม 

กิตติศกัดิ คงพนู 

6110125437072 ถึง 

5810125439142 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 008 15:30 - 17:00 ITหอ้งD 16/10/2018 เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 

สุธิดา  สัจจะหฤทยั 6111219545014 ถึง 

5811215334015 จาก 

หลกัการบญัชี 3(2-2-5) 3521103 005 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการจดัการและองค์การ 3(3-0-6) 3561108 006 - 

- ถึง 

- จาก 

พฤติกรรมองคก์าร 3(3-0-6) 3562306 007 - 

- ถึง 

- จาก 

พืนฐานเกียวกบัการจดัการทรัพยา 

กรมนุษย ์

3(3-0-6) 3562318 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

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

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :61 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 010 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 16/10/2018 สมพร เหลาฉลาด 

ศิรดา เทียนขาว 

ศรัณ ู  อินทร์อุริศ 

6110125439022 ถึง 

6010111215001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 010 11:00 - 12:30 ITหอ้งB พไูทย วนัหากิจ 

ภูมิใจ ณัฏฐช์าภา 6110125439051 ถึง 

6110125439023 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 006 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 18/10/2018 สุนี โชติดิลก 

ไพรัช สู่แสนสุข 

เกรียงไกร โพธิมณี 

6110125439051 ถึง 

6010122124002 จาก 

การบญัชีและการเงินสําหรับธุรกิ 

จ 

3(2-2-5) 3521107 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการตลาดและเทคโนโลยีทาง 

การตลาดเบืองตน้ 

3(3-0-6) 3541103 003 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการจดัการและองค์การ 3(3-0-6) 3561108 011 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทุนมนุษย ์ 3(3-0-6) 3562407 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

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

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :61 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 007 09:00 - 10:30 ITหอ้งH 16/10/2018 บุญวงศ ์วงศว์ิรัตน์ 

6110125439102 ถึง 

6011215334159 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 009 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 18/10/2018 ลดัดา สรรพคุณ 

อรรถพร พฤทธิพงษ ์

อภิชาติ  พยคัฆิน 

6110125439095 ถึง 

6010122126001 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 009 11:00 - 12:30 ITหอ้งD กิตติพงษ ์ แกว้ประเสริ 

กอบแกว้  บุญบุตร 6110125439102 ถึง 

6110125439096 จาก 

การบญัชีและการเงินสําหรับธุรกิ 

จ 

3(2-2-5) 3521107 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการตลาดและเทคโนโลยีทาง 

การตลาดเบืองตน้ 

3(3-0-6) 3541103 004 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการจดัการและองค์การ 3(3-0-6) 3561108 012 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทุนมนุษย ์ 3(3-0-6) 3562407 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 13 จาก 16 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:16) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :61 3 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 011 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 16/10/2018 พไูทย วนัหากิจ 

ภูมิใจ ณัฏฐช์าภา 6110125439111 ถึง 

6010122526009 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 011 11:00 - 12:30 ITหอ้งC สุรางครั์ตน์ แสงศรี 

มาลินี เลิศไธสง 

รินทร์ลภสั  ชินวฒิุกุลก 

6110125439152 ถึง 

6110125439112 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 007 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 18/10/2018 สุนี โชติดิลก 

ไพรัช สู่แสนสุข 

เกรียงไกร โพธิมณี 

6110125439117 ถึง 

5810125437036 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 007 11:00 - 12:30 ITหอ้งB พิชาติ แกว้พวง 

กงัสดาล  สมวงษอิ์นทร์ 6110125439152 ถึง 

6110125439118 จาก 

การบญัชีและการเงินสําหรับธุรกิ 

จ 

3(2-2-5) 3521107 003 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการตลาดและเทคโนโลยีทาง 

การตลาดเบืองตน้ 

3(3-0-6) 3541103 005 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการจดัการและองค์การ 3(3-0-6) 3561108 013 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทุนมนุษย ์ 3(3-0-6) 3562407 003 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

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

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การตลาด 

:ปริญญาตรี  ปี :61 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

44005 บริหารธุรกจิ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 024 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 16/10/2018 ประวิทย ์ขาวปลืม 

ปาณรดา วชัรสินธ์ุ 6110125440027 ถึง 

6010111204034 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 024 13:30 - 15:00 ITหอ้งE เพญ็รุ่ง แป้งใส 

6110125440095 ถึง 

6110125440028 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 008 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 18/10/2018 พิชาติ แกว้พวง 

กงัสดาล  สมวงษอิ์นทร์ 6110122115041 ถึง 

6110122115001 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 008 11:00 - 12:30 ITหอ้งC ลดัดา สรรพคุณ 

อรรถพร พฤทธิพงษ ์

อภิชาติ  พยคัฆิน 

6110125440095 ถึง 

6110122115042 จาก 

หลกัการตลาดและเทคโนโลยีทาง 

การตลาดเบืองตน้ 

3(3-0-6) 3541103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(3-0-6) 3542105 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการจดัการและองค์การ 3(3-0-6) 3561108 001 - 

- ถึง 

- จาก 

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

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนกัศึกษา 

หนา้ 15 จาก 16 
วนัทีพมิพ ์ 12/09/2018 (11:16) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การตลาด 

:ปริญญาตรี  ปี :61 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

44005 บริหารธุรกจิ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 006 09:00 - 10:30 ITหอ้งE 16/10/2018 อภิรดี สุขมิลินท์ 

6110125440057 ถึง 

6010111219001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 006 09:00 - 10:30 ITหอ้งG บุญชยั อารีเอือ 

6110125440093 ถึง 

6110125440058 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 010 11:00 - 12:30 ITหอ้งD 18/10/2018 กิตติพงษ ์ แกว้ประเสริ 

กอบแกว้  บุญบุตร 6110125440093 ถึง 

5711214433036 จาก 

หลกัการตลาดและเทคโนโลยีทาง 

การตลาดเบืองตน้ 

3(3-0-6) 3541103 002 - 

- ถึง 

- จาก 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(3-0-6) 3542105 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการจดัการและองค์การ 3(3-0-6) 3561108 002 - 

- ถึง 

- จาก 

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

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการธรุกจิค้าปลกี 

:ปริญญาตรี  ปี :61 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

44105 บริหารธุรกจิ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 027 - 

- ถึง 

- จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 026 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการบญัชี 3(2-2-5) 3521103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการตลาด 3(3-0-6) 3541101 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การเรียนรู้ภาคปฏิบติัดา้นการจดัก 

ารธุรกิจคา้ปลีก  

2(90) 3611101 001 - 

- ถึง 

- จาก 

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

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

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

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการธรุกจิค้าปลกี 

:ปริญญาตรี  ปี :61 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

44105 บริหารธุรกจิ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 028 - 

- ถึง 

- จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 027 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการบญัชี 3(2-2-5) 3521103 002 - 

- ถึง 

- จาก 

หลกัการตลาด 3(3-0-6) 3541101 004 - 

- ถึง 

- จาก 

การเรียนรู้ภาคปฏิบติัดา้นการจดัก 

ารธุรกิจคา้ปลีก  

2(90) 3611101 002 - 

- ถึง 

- จาก 

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

- ถึง 

- จาก 


