
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 6 
วนัทีพมิพ ์ 19/09/2018 (16:00) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :วิทยาลยันานาชาติพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการธรุกจิสายการบิน 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

70105 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 059 15:30 - 17:00 ITหอ้งB 09/10/2018 สว่างบุญ วงก์ฟ้าเลือน 

ณัฐดนยั  สุภทัรากุล 6015925701036 ถึง 

6015922702001 จาก 

ภาษาองักฤษธุรกิจสายการบิน  3(3-0) 6012003 001 09:00 - 12:00 2033 10/10/2018 ทิพาพรรณ  พิมพาพนัธ์ุ 

กลุภสัร  โภชนกุล 6115925701008 ถึง 

5915925701010 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 035 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 11/10/2018 สุชาติ วิภษูณะพนัธ์ุ 

จตุพร  อินทร์สุวรรณ 

เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 

6115920730007 ถึง 

6015922702001 จาก 

การจดัการการตลาดและกลยุทธ์ธุ 

รกิจสายการบิน 

3(3-0) 6012103 001 09:00 - 12:00 2063 16/10/2018 ศุภกฤษ  บุตรจนัทร์ 

ทิพาพรรณ  พิมพาพนัธ์ุ 6015925701049 ถึง 

6015925701005 จาก 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจดั 

การธุรกิจสายการบิน 

3(3-0) 6012202 001 13:00 - 16:00 2033 17/10/2018 พงศพี์ระ  ชูพรมแกว้ 

เบญจพร  รัตนะ 6015925701049 ถึง 

6015925701005 จาก 

การจดัการธุรกิจเพือการสือสารผ ่

านสือใหม่ 

3(2-2-5) 6051505 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 6 
วนัทีพมิพ ์ 19/09/2018 (16:00) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :วิทยาลยันานาชาติพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการธรุกจิสายการบิน 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

70105 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 060 15:30 - 17:00 ITหอ้งE 09/10/2018 จนัญญา งามเนตร 

6015925701049 ถึง 

6015923705011 จาก 

ภาษาองักฤษธุรกิจสายการบิน  3(3-0) 6012003 001 09:00 - 12:00 2033 10/10/2018 ทิพาพรรณ  พิมพาพนัธ์ุ 

กลุภสัร  โภชนกุล 6115925701008 ถึง 

5915925701010 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 036 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 11/10/2018 สุชาติ วิภษูณะพนัธ์ุ 

จตุพร  อินทร์สุวรรณ 

เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 

6015923705015 ถึง 

6015922702060 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 036 09:00 - 10:30 ITหอ้งF ชาคริต  อ่องทุน 

6015925701049 ถึง 

6015923705016 จาก 

การจดัการการตลาดและกลยุทธ์ธุ 

รกิจสายการบิน 

3(3-0) 6012103 001 09:00 - 12:00 2063 16/10/2018 ศุภกฤษ  บุตรจนัทร์ 

ทิพาพรรณ  พิมพาพนัธ์ุ 6015925701049 ถึง 

6015925701005 จาก 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจดั 

การธุรกิจสายการบิน 

3(3-0) 6012202 001 13:00 - 16:00 2033 17/10/2018 พงศพี์ระ  ชูพรมแกว้ 

เบญจพร  รัตนะ 6015925701049 ถึง 

6015925701005 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 047 15:30 - 17:00 ITหอ้งB 18/10/2018 ศรินรัตน์  โคตะพนัธ์ 

กลุนนัทน ์ จงนิมิต

ไพบูล

6115925701013 ถึง 

6015922702060 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3521101 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 6 
วนัทีพมิพ ์ 19/09/2018 (16:00) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :วิทยาลยันานาชาติพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการโลจิสติกส์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

70202 วิทยาศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 059 15:30 - 17:00 ITหอ้งB 09/10/2018 สว่างบุญ วงก์ฟ้าเลือน 

ณัฐดนยั  สุภทัรากุล 6015925701036 ถึง 

6015922702001 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 035 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 11/10/2018 สุชาติ วิภษูณะพนัธ์ุ 

จตุพร  อินทร์สุวรรณ 

เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 

6115920730007 ถึง 

6015922702001 จาก 

การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศเ 

พือโลจิสติกส์ 

3(2-2) 6513202 001 13:00 - 16:00 2083 เศรษฐภูมิ  เถาชารี 

ศุภกฤษ  บุตรจนัทร์ 6015922702058 ถึง 

6015922702001 จาก 

การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(2-2) 6513201 001 13:00 - 16:00 2034 17/10/2018 กลุนนัทน ์ จงนิมิต

จิรวดี  อินทกาญจน์ 6015922702058 ถึง 

5815922702086 จาก 

การจดัการบรรจุภณัฑแ์ละการลาํเ 

ลียงวสัดุ 

3(2-2) 6513103 001 13:00 - 16:00 2083 22/10/2018 เศรษฐภูมิ  เถาชารี 

จิรวฒัน์  ตงัจิตโสมนสั 6015922702058 ถึง 

5815922702065 จาก 

การจดัการการขนส่ง 3(2-2) 6513102 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 6 
วนัทีพมิพ ์ 19/09/2018 (16:00) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :วิทยาลยันานาชาติพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การจัดการโลจสิติกส์ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

70202 วิทยาศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 061 15:30 - 17:00 ITหอ้งE 09/10/2018 จนัญญา งามเนตร 

6015922702090 ถึง 

6015922702060 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 036 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 11/10/2018 สุชาติ วิภษูณะพนัธ์ุ 

จตุพร  อินทร์สุวรรณ 

เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 

6015923705015 ถึง 

6015922702060 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 036 09:00 - 10:30 ITหอ้งF ชาคริต  อ่องทุน 

6015925701049 ถึง 

6015923705016 จาก 

การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(2-2) 6513201 002 13:00 - 16:00 2034 17/10/2018 กลุนนัทน ์ จงนิมิต

จิรวดี  อินทกาญจน์ 6015922702087 ถึง 

6015922702060 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 047 15:30 - 17:00 ITหอ้งB 18/10/2018 ศรินรัตน์  โคตะพนัธ์ 

กลุนนัทน ์ จงนิมิต 6115925701013 ถึง 

6015922702060 จาก 

การจดัการการขนส่ง 3(2-2) 6513102 002 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศเ 

พือโลจิสติกส์ 

3(2-2) 6513202 002 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 5 จาก 6 
วนัทีพมิพ ์ 19/09/2018 (16:00) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :วิทยาลยันานาชาติพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การสือสารผ่านสือใหม่ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

70503 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 059 15:30 - 17:00 ITหอ้งB 09/10/2018 สว่างบุญ วงก์ฟ้าเลือน 

ณัฐดนยั  สุภทัรากุล 6015925701036 ถึง 

6015922702001 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 035 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 11/10/2018 สุชาติ วิภษูณะพนัธ์ุ 

จตุพร  อินทร์สุวรรณ 

เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 

6115920730007 ถึง 

6015922702001 จาก 

การตดัต่อและลาํดบัภาพเพือการ 

สือสารผ่านสือใหม  ่

3(2-2-5) 6051105 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การสร้างสรรคใ์นการสือสารผา่น 

สือใหม ่

3(2-2-5) 6051304 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการธุรกิจเพือการสือสารผ ่

านสือใหม่ 

3(2-2-5) 6051505 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพืองานการสือสารท 

างสือใหม่  

3(2-2-5) 6051601 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การสร้างภาพเสมือนดว้ยกราฟิกส 

◌ํ าหรับการสือสารผา่นสือใหม่  

3(2-2-5) 6054101 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 6 จาก 6 
วนัทีพมิพ ์ 19/09/2018 (16:00) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :วิทยาลยันานาชาติพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 

: การสือสารผ่านสือใหม่ 

:ปริญญาตรี  ปี :60 2 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

70503 ศิลปศาสตร์ 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 060 15:30 - 17:00 ITหอ้งE 09/10/2018 จนัญญา งามเนตร 

6015925701049 ถึง 

6015923705011 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 036 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 11/10/2018 สุชาติ วิภษูณะพนัธ์ุ 

จตุพร  อินทร์สุวรรณ 

เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 

6015923705015 ถึง 

6015922702060 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 036 09:00 - 10:30 ITหอ้งF ชาคริต  อ่องทุน 

6015925701049 ถึง 

6015923705016 จาก 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 047 15:30 - 17:00 ITหอ้งB 18/10/2018 ศรินรัตน์  โคตะพนัธ์ 

กลุนนัทน ์ จงนิมิต 6115925701013 ถึง 

6015922702060 จาก 

ศิลปะและการออกแบบเพือสือให 

ม ่

3(2-2-5) 6051103 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการธุรกิจเพือการสือสารผ ่

านสือใหม่ 

3(2-2-5) 6051505 001 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษเพืองานการสือสารท 

างสือใหม่  

3(2-2-5) 6051601 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การสร้างภาพเสมือนดว้ยกราฟิกส 

◌ํ าหรับการสือสารผา่นสือใหม่  

3(2-2-5) 6054101 001 - 

- ถึง 

- จาก 


