
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 3 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:00) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: นิเทศศาสตร์ 

:ปริญญาตรี  ปี :44 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

41817 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 056 15:30 - 17:00 ITหอ้งA 13/10/2018 นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 

โกเมศ จงเจริญ 

รินทร์ลภสั  ชินวฒิุกุลก 

6031217418044 ถึง 

6031217418002 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 039 15:30 - 17:00 ITหอ้งA 14/10/2018 อกัษร สวสัดี 

วีรพล ดิษเกษม 6031217418044 ถึง 

5730122115242 จาก 

การเขียนเพือการประชาสมัพนัธ์  

1 

3(2-2) 3033202 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3561105 008 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การท่องเทียวและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี  ปี :44 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 040 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 13/10/2018 ศศิพร รัตนสุวรรณ์ 

อาํพล บุดดาสาร 6130122113020 ถึง 

6030123433001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 040 11:00 - 12:30 ITหอ้งC ศรุดา นิติวรการ 

ณัฐธพงษ ์มะลิซ้อน 

ศุภกาญจน์ วชิานาติ 

6130122115022 ถึง 

6130122113021 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 041 15:30 - 17:00 ITหอ้งB 14/10/2018 ภาณุพงศ ์สามารถ 

Gary Ambito Torremu 6131213436038 ถึง 

5731215334022 จาก 

กฎหมายสําหรับการท่องเทียวแล 

ะการโรงแรม 

3(3-0-6) 3571501 006 - 

- ถึง 

- จาก 

ภาษาองักฤษสําหรับฝ่ายห้องพกั 3(3-0-6) 3571705 001 - 

- ถึง 

- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการบริ 

การส่วนหนา้ 

3(2-2-5) 3572604 001 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 3 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:00) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: บญัชีบัณฑิต 

:ปริญญาตรี  ปี :44 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43613 บญัชีบัณฑิต 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 037 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 13/10/2018 ธนันญดา  บวัเผือน 

พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

6031213436016 ถึง 

5930123433201 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 037 15:30 - 17:00 ITหอ้งD พลิสา สุนทรเศวต 

มาลินี เลิศไธสง 

เจริญพร  โชคบริบาล 

6031216316313 ถึง 

6031213436017 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 046 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 14/10/2018 ภาวิณี พนมวนั ณ อยุธ 

ภทัรานิษฐ์ พรหมสุริ 6131217418015 ถึง 

5730122115243 จาก 

การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 028 13:30 - 15:00 ITหอ้งA พรเทพย ์แสงภกัดี 

วีรพล ดิษเกษม 6131311538017 ถึง 

5930123433201 จาก 

การจดัการทางการเงินสําหรับวิชา 

ชีพการบญัชี 

3(2-2-5) 3521106 001 - 

- ถึง 

- จาก 

เศรษฐศาสตร์เบืองตน้ 3(3-0-6) 3591113 005 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี  ปี :44 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43705 บริหารธุรกจิ 

คุณค่าแห่งความงาม  

คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 028 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 13/10/2018 ธนันญดา  บวัเผือน 

นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 

รินทร์ลภสั  ชินวฒิุกุลก 

6131217418015 ถึง 

5731217418035 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 038 15:30 - 17:00 ITหอ้งD พลิสา สุนทรเศวต 

มาลินี เลิศไธสง 

เจริญพร  โชคบริบาล 

6030125437013 ถึง 

5930125437301 จาก 

การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 029 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 14/10/2018 พรเทพย ์แสงภกัดี 

วีรพล ดิษเกษม 6030125437013 ถึง 

5930125437301 จาก 

การบญัชีเพือการจดัการ 3(3-0) 3524301 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การวิเคราะห์งาน 3(3-0) 3563406 004 - 

- ถึง 

- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 3 
วนัทีพมิพ ์ 17/09/2018 (14:00) 
ผูพ้มิพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา  

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การจัดการทัวไป 

:ปริญญาตรี  ปี :44 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 039 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 13/10/2018 ศศิพร รัตนสุวรรณ์ 

อาํพล บุดดาสาร 6130122137015 ถึง 

6030125439001 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 049 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 14/10/2018 จนัญญา งามเนตร 

สลิลพชัร์  ผดุงเอกธนา

กา

6030125439008 ถึง 

5730125401011 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 049 09:00 - 10:30 ITหอ้งC ณัฐ จนัทโรทยั 

อรสุดา  แสงกาํ 6131311539010 ถึง 

6030125439010 จาก 

การภาษีอากร  3(3-0) 3522204 012 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3562402 001 - 

- ถึง 

- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 

: การตลาด 

:ปริญญาตรี  ปี :44 1 :

วันที รหัสวิชา 

  

Section ชือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

44005 บริหารธุรกจิ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 042 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 13/10/2018 ศรุดา นิติวรการ 

ณัฐธพงษ ์มะลิซ้อน 

ศุภกาญจน์ วชิานาติ 

6030125440029 ถึง 

5930123315321 จาก 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 048 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 14/10/2018 จนัญญา งามเนตร 

สลิลพชัร์  ผดุงเอกธนา 6131311547018 ถึง 

5730122113037 จาก 

หลกัการบญัชี 3(2-2) 3521103 003 - 

- ถึง 

- จาก 

การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา 3(3-0) 3542109 003 - 

- ถึง 

- จาก 


