
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 1 จาก 17 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (14:14) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: นิเทศศาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 59 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

41817 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิ 

ตประจ าวัน 

3(3-0-6) 0010201 025 11:00 - 12:30 ITห้องD 20/02/2560 รัศมี สุทธโส 

แอนเจลีน เยา ดูเค 5911217418045 ถึง 
5911217418001 จาก 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิ 

ตประจ าวัน 

3(3-0-6) 0010201 025 11:00 - 12:30 ITห้องE ณรงค์ฤทธิ์ ประสานตร ี
5911217418059 ถึง 
5911217418046 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 023 11:00 - 12:30 4251 21/02/2560 ชลธี  เสมอเชื้อ 
5911217418059 ถึง 
5911217418029 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 023 11:00 - 12:30 5765 เดชา  ชาติวรรณ 
5911217418028 ถึง 
5911217418001 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 0020104 016 09:00 - 10:30 844 23/02/2560 กษิดิศ วัชรพรรณ 
5911217418029 ถึง 
5911217418001 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 0020104 016 09:00 - 10:30 845 พลิสา สุนทรเศวต 
5911217418059 ถึง 
5911217418030 จาก 

ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศ 

าสตร์ 
3(2-2) 3011103 001 - 

- ถึง 
- จาก 

การถ่ายภาพเบื้องต้น 3(2-2) 3061101 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0) 3561105 007 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 2 จาก 17 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (14:14) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: นิเทศศาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 59 2 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

41817 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิ 

ตประจ าวัน 

3(3-0-6) 0010201 026 11:00 - 12:30 ITห้องE 20/02/2560 ณรงค์ฤทธิ์ ประสานตร ี
5911217418087 ถึง 
5911217418060 จาก 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิ 

ตประจ าวัน 

3(3-0-6) 0010201 026 11:00 - 12:30 ITห้องF จิรเนตร เรืองเดช 
5911217418103 ถึง 
5911217418088 จาก 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิ 

ตประจ าวัน 

3(3-0-6) 0010201 026 11:00 - 12:30 ITห้องG สิริพร พงศ์หิรัญสกุล 
5911217418118 ถึง 
5911217418104 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 021 13:30 - 15:00 ITห้องF 21/02/2560 สายสวาท  ธนะภูมิ 
5911217418096 ถึง 
5911217418079 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 021 13:30 - 15:00 ITห้องG ปรียา สมพืช 
5911217418078 ถึง 
5911217418060 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 021 13:30 - 15:00 ITห้องH อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน ์
5911217418118 ถึง 
5911217418097 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 0020104 017 11:00 - 12:30 ITห้องA 23/02/2560 สราวุธ ณ พัทลุง 

ณรงค์ฤทธิ์  เชาว์กรรม 

โอแฟเลีย ด.อคอสตา 

5911217418118 ถึง 
5911217418060 จาก 

ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศ 

าสตร์ 
3(2-2) 3011103 002 - 

- ถึง 
- จาก 

การถ่ายภาพเบื้องต้น 3(2-2) 3061101 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0) 3561105 008 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 3 จาก 17 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (14:14) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 59 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 001 11:00 - 12:30 ITห้องA 15/02/2560 จิตราภา กุณฑลบุตร 

ไพรัช สู่แสนสุข 

อัจฉราวรรณ  จันทร์เพ 

5910125440046 ถึง 
5910123433001 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 024 11:00 - 12:30 834 21/02/2560 นฤมล ติบวงษา 
5910123433027 ถึง 
5910123433001 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 024 11:00 - 12:30 835 ภราดร กาญจนสุธรรม 
5910123433052 ถึง 
5910123433028 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 0020104 004 09:00 - 10:30 ITห้องB 23/02/2560 ภัทราวลี กระแสร์ 
บุญวงศ์ วงศ์วิรัตน ์ 5910111219028 ถึง 

5910111219001 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 0020104 004 09:00 - 10:30 ITห้องC อินทิรา จารุจินดา 
ณัฐพร ยวงเงิน 

อุเทน ทองทิพย์ 

5911311538040 ถึง 
5910111219029 จาก 

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวแล 

ะการโรงแรม 1 
3(3-0) 3561001 001 - 

- ถึง 
- จาก 

จิตวิทยาการบริการ 3(3-0) 3561212 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การด าเนินงานและการจัดการห้อ 

งพัก 

3(2-2) 3561308 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ย 

วไทยอย่างยั่งยืน 

3(3-0) 3561314 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การด าเนินงานและการจัดการบร ิ

การส่วนหน้า 

3(2-2) 3561316 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 4 จาก 17 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (14:14) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 59 2 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 002 11:00 - 12:30 ITห้องA 15/02/2560 จิตราภา กุณฑลบุตร 

ไพรัช สู่แสนสุข 

อัจฉราวรรณ  จันทร์เพ 

5910123433104 ถึง 
5910123433053 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 020 13:30 - 15:00 ITห้องE 21/02/2560 ศุภกาญจน์ วิชานาติ 
5910123433077 ถึง 
5910123433053 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 020 13:30 - 15:00 ITห้องG ปรียา สมพืช 
5910123433104 ถึง 
5910123433078 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 0020104 005 09:00 - 10:30 ITห้องC 23/02/2560 อินทิรา จารุจินดา 
ณัฐพร ยวงเงิน 

อุเทน ทองทิพย์ 

5910123433104 ถึง 
5610123312013 จาก 

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวแล 

ะการโรงแรม 1 
3(3-0) 3561001 002 - 

- ถึง 
- จาก 

จิตวิทยาการบริการ 3(3-0) 3561212 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การด าเนินงานและการจัดการห้อ 

งพัก 

3(2-2) 3561308 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ย 

วไทยอย่างยั่งยืน 

3(3-0) 3561314 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การด าเนินงานและการจัดการบร ิ

การส่วนหน้า 

3(2-2) 3561316 002 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 5 จาก 17 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (14:14) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: เศรษฐศาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 59 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43314 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 008 11:00 - 12:30 ITห้องD 15/02/2560 มัลลิกา จุฑามณี 

สุพจน์ พันธนียะ 5911214433025 ถึง 
5911214433001 จาก 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 008 11:00 - 12:30 ITห้องE อดิเทพ ณ  พัทลุง 
5911214433051 ถึง 
5911214433026 จาก 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0) 1551605 005 09:00 - 10:30 150708-9 17/02/2560 ณรงค์ฤทธิ์  เชาว์กรรม 

เสถียรพันธุ์  ขุนมนตร ี 5911214433025 ถึง 
5710125401232 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 003 11:00 - 12:30 ITห้องA 21/02/2560 เสาวรส พวงแก้ว 

วริยา ปานปรุง 

ทรงยศ  สาโรจน ์

5911214433051 ถึง 
5911214433001 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 0020104 003 09:00 - 10:30 ITห้องB 23/02/2560 ภัทราวลี กระแสร์ 
บุญวงศ์ วงศ์วิรัตน ์ 5911214433051 ถึง 

5910122115047 จาก 

หลักการตลาด 3(3-0) 3541101 001 - 
- ถึง 
- จาก 

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0) 3592102 001 - 
- ถึง 
- จาก 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0) 3593101 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 6 จาก 17 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (14:14) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: เศรษฐศาสตร์ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 59 2 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43314 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 008 11:00 - 12:30 ITห้องD 15/02/2560 มัลลิกา จุฑามณี 

สุพจน์ พันธนียะ 5911214433025 ถึง 
5911214433001 จาก 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 008 11:00 - 12:30 ITห้องE อดิเทพ ณ  พัทลุง 
5911214433051 ถึง 
5911214433026 จาก 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0) 1551605 006 09:00 - 10:30 150907 17/02/2560 จตุพร  อินทร์สุวรรณ 

ณัฐดนัย  สุภัทรากุล 5911214433051 ถึง 
5911214433026 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 003 11:00 - 12:30 ITห้องA 21/02/2560 เสาวรส พวงแก้ว 

วริยา ปานปรุง 

ทรงยศ  สาโรจน ์

5911214433051 ถึง 
5911214433001 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 0020104 003 09:00 - 10:30 ITห้องB 23/02/2560 ภัทราวลี กระแสร์ 
บุญวงศ์ วงศ์วิรัตน ์ 5911214433051 ถึง 

5910122115047 จาก 

หลักการตลาด 3(3-0) 3541101 002 - 
- ถึง 
- จาก 

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0) 3592102 002 - 
- ถึง 
- จาก 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0) 3593101 002 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 7 จาก 17 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (14:14) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: บัญชีบัณฑิต 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 59 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 003 11:00 - 12:30 ITห้องA 15/02/2560 จิตราภา กุณฑลบุตร 

ไพรัช สู่แสนสุข 

อัจฉราวรรณ  จันทร์เพ 

5911213436015 ถึง 
5910123304060 จาก 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 003 11:00 - 12:30 ITห้องB ศุภวรรณ์ เล็กวิไล 

ชุลีกร เลิศประเสริฐ 5911213436055 ถึง 
5911213436016 จาก 

หลักสถิติ 3(3-0) 4111101 002 13:30 - 15:30 2036 กฤษณะ  โสขุมา 

พัชรพงษ์ ตรีวิริยานุภาพ 5911213436055 ถึง 
5911213436002 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 001 11:00 - 12:30 ITห้องC 21/02/2560 ภัทราวลี กระแสร์ 
โอแฟเลีย ด.อคอสตา 

โรเวนา เอ็ม บูเนียล 

5911213436055 ถึง 
5911213436002 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 0020104 006 09:00 - 10:30 ITห้องC 23/02/2560 อินทิรา จารุจินดา 
ณัฐพร ยวงเงิน 

อุเทน ทองทิพย์ 

5911213436009 ถึง 
5911213436002 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 0020104 006 09:00 - 10:30 ITห้องD สว่างบุญ วงก์ฟ้าเลื่อน 

สุมิตรา พรรณกุลบดี 5911213436055 ถึง 
5911213436011 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3521101 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การบัญชีช้ันต้น 2 3(2-2) 3522104 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารส 

นเทศ 

3(2-2) 3522301 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 8 จาก 17 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (14:14) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: บัญชีบัณฑิต 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 59 2 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 004 11:00 - 12:30 ITห้องB 15/02/2560 ศุภวรรณ์ เล็กวิไล 

ชุลีกร เลิศประเสริฐ 5911213436091 ถึง 
5911213436056 จาก 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 004 11:00 - 12:30 ITห้องC รจกร จันทรเจริญ 

ภาคี วงษ์พานิชย ์

ปิยลักษณ์ อัครรัตน ์

5911213436110 ถึง 
5911213436092 จาก 

หลักสถิติ 3(3-0) 4111101 003 13:30 - 15:30 2035 มณฑป์กาญจณ์ โพธ์ิ 

ชุติมา สังคะหะ 5911213436110 ถึง 
5711213436018 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 004 11:00 - 12:30 ITห้องC 21/02/2560 ภัทราวลี กระแสร์ 
โอแฟเลีย ด.อคอสตา 

โรเวนา เอ็ม บูเนียล 

5911213436085 ถึง 
5810125440034 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 004 11:00 - 12:30 ITห้องD สราวุธ ณ พัทลุง 

เมตตา ศรีโพธ์ิชัย 5911213436110 ถึง 
5911213436086 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 0020104 007 09:00 - 10:30 ITห้องE 23/02/2560 มงคล เจริญโต 
5911213436098 ถึง 
5911213436056 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 0020104 007 09:00 - 10:30 ITห้องF สราวุฒิ เขียวพฤกษ์ 
5911213436110 ถึง 
5911213436099 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3521101 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การบัญชีช้ันต้น 2 3(2-2) 3522104 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารส 

นเทศ 

3(2-2) 3522301 002 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 9 จาก 17 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (14:14) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: บัญชีบัณฑิต 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 59 3 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 007 11:00 - 12:30 ITห้องD 15/02/2560 มัลลิกา จุฑามณี 

สุพจน์ พันธนียะ 5911213436165 ถึง 
5911213436111 จาก 

หลักสถิติ 3(3-0) 4111101 004 13:30 - 15:30 2074 สหชาติ สรรพคุณ 

วชิราภรณ์  ฟูนัน 5911213436165 ถึง 
5911213436111 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 019 13:30 - 15:00 ITห้องD 21/02/2560 กาญจนา จินดานิล 

วัชรินทร์ อินทพรหม 5911213436148 ถึง 
5911213436111 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 019 13:30 - 15:00 ITห้องE ศุภกาญจน์ วิชานาติ 
5911213436165 ถึง 
5911213436149 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 0020104 001 09:00 - 10:30 ITห้องA 23/02/2560 ฉันทนา สุรัสวดี 
วิชยานนท์ สุทธโส 

ณัฐดนัย  สุภัทรากุล 

5911213436165 ถึง 
5911213436111 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3521101 003 - 
- ถึง 
- จาก 

การบัญชีช้ันต้น 2 3(2-2) 3522104 003 - 
- ถึง 
- จาก 

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารส 

นเทศ 

3(2-2) 3522301 003 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 10 จาก 17 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (14:14) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 59 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43705 บริหารธุรกจิ 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 005 11:00 - 12:30 ITห้องC 15/02/2560 รจกร จันทรเจริญ 

ภาคี วงษ์พานิชย ์

ปิยลักษณ์ อัครรัตน ์

5910125437053 ถึง 
5910125437001 จาก 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิ 

ตประจ าวัน 

3(3-0-6) 0010201 012 09:00 - 10:30 ITห้องH 20/02/2560 นัชส์ณภัทร์ เจียมวิจิตร 
5910125437053 ถึง 
5910125437001 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 013 13:30 - 15:00 ITห้องB 21/02/2560 ภัสชา น้อยสอาด 

นิศรารัตน์  วิไลลักษณ์ 5910125437053 ถึง 
5910125437001 จาก 

จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หลักการบัญชี 3(2-2) 3521103 001 - 
- ถึง 
- จาก 

พฤติกรรมองค์การ 3(3-0) 3562306 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การวิเคราะห์งาน 3(3-0) 3563406 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 11 จาก 17 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (14:14) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 59 2 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43705 บริหารธุรกจิ 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 006 11:00 - 12:30 ITห้องC 15/02/2560 รจกร จันทรเจริญ 

ภาคี วงษ์พานิชย ์

ปิยลักษณ์ อัครรัตน ์

5910125437095 ถึง 
5910125437054 จาก 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 006 11:00 - 12:30 ITห้องD มัลลิกา จุฑามณี 

สุพจน์ พันธนียะ 5910125437106 ถึง 
5910125437096 จาก 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิ 

ตประจ าวัน 

3(3-0-6) 0010201 011 09:00 - 10:30 ITห้องF 20/02/2560 วรวลัญช์ วุฒิ 
5910125437069 ถึง 
5910125437054 จาก 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิ 

ตประจ าวัน 

3(3-0-6) 0010201 011 09:00 - 10:30 ITห้องG สุกัญญา ตั้งประเสริฐ 
5910125437106 ถึง 
5910125437070 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 014 13:30 - 15:00 ITห้องA 21/02/2560 อินทิรา จารุจินดา 
ณัฐนันท์ วิริยะวิทย ์

ทรงยศ  สาโรจน ์

5910125437106 ถึง 
5910125437054 จาก 

จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หลักการบัญชี 3(2-2) 3521103 002 - 
- ถึง 
- จาก 

พฤติกรรมองค์การ 3(3-0) 3562306 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การวิเคราะห์งาน 3(3-0) 3563406 002 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 12 จาก 17 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (14:14) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: การจดัการทัว่ไป 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 59 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 009 11:00 - 12:30 ITห้องE 15/02/2560 อดิเทพ ณ  พัทลุง 
5910125439021 ถึง 
5910125439001 จาก 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 009 11:00 - 12:30 ITห้องF นันทวรรณ  แก้วโชติ 
5910125439039 ถึง 
5910125439022 จาก 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 009 11:00 - 12:30 ITห้องG พัชราภรณ์  พุทธิกุล 
5910125439052 ถึง 
5910125439040 จาก 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 005 13:30 - 15:00 ITห้องD วีระศักดิ์ บรรณาธรรม 

มณภร มนุญศาสตรสาท 5910125439052 ถึง 
5910125439001 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 008 11:00 - 12:30 ITห้องE 21/02/2560 โสรยา งามสนิท 
5910125439016 ถึง 
5710111219020 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 008 11:00 - 12:30 ITห้องF จักรพันธ์ กิตตินรรัตน ์
5910125439035 ถึง 
5910125439017 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 008 11:00 - 12:30 ITห้องG อ าพล บุดดาสาร 
5910125439052 ถึง 
5910125439036 จาก 

หลักการบัญชี 3(2-2) 3521103 003 - 
- ถึง 
- จาก 

หลักการตลาด 3(3-0) 3541101 003 - 
- ถึง 
- จาก 

การพัฒนาและออกแบบองค์การ 3(3-0) 3562310 008 - 
- ถึง 
- จาก 

กฎหมายธุรกิจส าหรับผู้ประกอบ 

การ 

3(3-0) 3563117 008 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 13 จาก 17 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (14:14) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: การจดัการทัว่ไป 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 59 2 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 010 11:00 - 12:30 ITห้องG 15/02/2560 พัชราภรณ์  พุทธิกุล 
5910125439082 ถึง 
5910125439053 จาก 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 010 11:00 - 12:30 ITห้องH ทรงศักดิ์ สุริโยธิน 
5910125439103 ถึง 
5910125439083 จาก 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 006 13:30 - 15:00 ITห้องD วีระศักดิ์ บรรณาธรรม 

มณภร มนุญศาสตรสาท 5910125439063 ถึง 
5910125439053 จาก 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 006 13:30 - 15:00 ITห้องG คฑาวุฒิ สังฆมาศ 
5910125439103 ถึง 
5910125439064 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 007 11:00 - 12:30 ITห้องD 21/02/2560 สราวุธ ณ พัทลุง 

เมตตา ศรีโพธ์ิชัย 5910125439077 ถึง 
5910125439053 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 007 11:00 - 12:30 ITห้องE โสรยา งามสนิท 
5910125439103 ถึง 
5910125439078 จาก 

หลักการบัญชี 3(2-2) 3521103 004 - 
- ถึง 
- จาก 

หลักการตลาด 3(3-0) 3541101 004 - 
- ถึง 
- จาก 

การพัฒนาและออกแบบองค์การ 3(3-0) 3562310 009 - 
- ถึง 
- จาก 

กฎหมายธุรกิจส าหรับผู้ประกอบ 

การ 

3(3-0) 3563117 009 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 14 จาก 17 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (14:14) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: การจดัการทัว่ไป 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 59 3 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 011 11:00 - 12:30 5764 15/02/2560 สุไม  บิลไบ 
5910125439154 ถึง 
5910125439133 จาก 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 011 11:00 - 12:30 ITห้องH ทรงศักดิ์ สุริโยธิน 
5910125439132 ถึง 
5910125439104 จาก 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 003 13:30 - 15:00 ITห้องH ขวัญมิ่ง ค าประเสริฐ 
5910125439154 ถึง 
5910125439104 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 018 13:30 - 15:00 ITห้องD 21/02/2560 กาญจนา จินดานิล 

วัชรินทร์ อินทพรหม 5910125439154 ถึง 
5910125439104 จาก 

หลักการบัญชี 3(2-2) 3521103 005 - 
- ถึง 
- จาก 

หลักการตลาด 3(3-0) 3541101 005 - 
- ถึง 
- จาก 

การพัฒนาและออกแบบองค์การ 3(3-0) 3562310 010 - 
- ถึง 
- จาก 

กฎหมายธุรกิจส าหรับผู้ประกอบ 

การ 

3(3-0) 3563117 010 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 15 จาก 17 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (14:14) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: การจดัการทัว่ไป 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 59 4 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 012 11:00 - 12:30 4251 15/02/2560 ชัยรัตน์ ค าล ี
5910125439203 ถึง 
5910125439180 จาก 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 012 11:00 - 12:30 5765 นฤนาท  จั่นกล้า 
5910125439179 ถึง 
5910125439155 จาก 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 004 13:30 - 15:00 ITห้องC นงนุช ไพบูลย์รัตนาน
นท พัชรี ฉลาดธัญกิจ 

เกรียงไกร โพธ์ิมณี 

5910125439172 ถึง 
5910125439155 จาก 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 004 13:30 - 15:00 ITห้องD วีระศักดิ์ บรรณาธรรม 

มณภร มนุญศาสตรสาท 5910125439203 ถึง 
5910125439173 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 017 13:30 - 15:00 ITห้องC 21/02/2560 สุมิตรา พรรณกุลบดี 
พูไทย วันหากิจ 

สิริมณฑ์  พ่ึงสังวาลย์ 

5910125439203 ถึง 
5910125439155 จาก 

หลักการบัญชี 3(2-2) 3521103 006 - 
- ถึง 
- จาก 

หลักการตลาด 3(3-0) 3541101 006 - 
- ถึง 
- จาก 

การพัฒนาและออกแบบองค์การ 3(3-0) 3562310 011 - 
- ถึง 
- จาก 

กฎหมายธุรกิจส าหรับผู้ประกอบ 

การ 

3(3-0) 3563117 011 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 16 จาก 17 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (14:14) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: การตลาด 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 59 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

44005 บริหารธุรกจิ 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 022 13:30 - 15:00 5764 21/02/2560 ปาณรดา วัชรสินธุ์ 
5910125440063 ถึง 
5910125440033 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 022 13:30 - 15:00 ITห้องH อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน ์
5910125440032 ถึง 
5910125440001 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 0020104 008 09:00 - 10:30 ITห้องF 23/02/2560 สราวุฒิ เขียวพฤกษ์ 
5910125440005 ถึง 
5810123314059 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 0020104 008 09:00 - 10:30 ITห้องH นฤมล ติบวงษา 
5910125440063 ถึง 
5910125440006 จาก 

หลักการบัญชี 3(2-2) 3521103 007 - 
- ถึง 
- จาก 

การจัดการค้าส่งและค้าปลีก 3(3-0) 3541302 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0) 3561105 009 - 
- ถึง 
- จาก 

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3562402 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หน้า 17 จาก 17 
วันที่พิมพ ์ 24/01/2560 (14:14) 
ผู้พิมพ ์ 5000182 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกต ิ

: การตลาด 

: ปริญญาตรี 4 ป ี : 59 2 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหัสนักศึกษา  

44005 บริหารธุรกจิ 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 002 11:00 - 12:30 ITห้องB 21/02/2560 จงกล เก็ตมะยูร 

จรรยา อุทารสวัสดิ์ 5910125440090 ถึง 
5910125440064 จาก 

การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 002 11:00 - 12:30 ITห้องC ภัทราวลี กระแสร์ 
โอแฟเลีย ด.อคอสตา 

โรเวนา เอ็ม บูเนียล 

5910125440123 ถึง 
5910125440091 จาก 

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 0020104 002 09:00 - 10:30 ITห้องA 23/02/2560 ฉันทนา สุรัสวดี 
วิชยานนท์ สุทธโส 

ณัฐดนัย  สุภัทรากุล 

5911215334190 ถึง 
5910125440064 จาก 

หลักการบัญชี 3(2-2) 3521103 008 - 
- ถึง 
- จาก 

การจัดการค้าส่งและค้าปลีก 3(3-0) 3541302 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0) 3561105 010 - 
- ถึง 
- จาก 

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3562402 002 - 
- ถึง 
- จาก 


