
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 01/02/2018 (14:50) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: นิเทศศาสตร์ วชิาเอกการประชาสัมพนัธ์ 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 41 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 017 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 24/02/2018 ศศิพร รัตนสุวรรณ์ 

วชิราภรณ์  ฟนูนั 5931217418047 ถึง 
5530122113223 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปล่ียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 030 13:30 - 15:00 ITหอ้งC ธนนัญดา  บวัเผื่อน 

นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 

พิชามญชุ ์จ ารัสศรี 

5931217418019 ถึง 
5930122530001 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปล่ียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 030 13:30 - 15:00 ITหอ้งD จนญัญา งามเนตร 

พหลวฑัฒ์ิ อินทรบุญส 

วรัทยา  วรรณกลดั 

5931217418047 ถึง 
5931217418020 จาก 

การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 024 15:30 - 17:00 ITหอ้งA ศรุดา นิติวรการ 

อดิเทพ ณ  พทัลุง 

วชิราภรณ์  ฟนูนั 

6031216316002 ถึง 
5930122530001 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพเพื่องานนิเท 

ศศาสตร์ 

3(2-2) 3001103 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 41 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 018 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 24/02/2018 เปมิกา ข าวรีะ 

ณรงคฤ์ทธ์ิ  หลา้พนัธ์ 

นพวรรณ์  พรศิริ 

5930123433206 ถึง 
5630123433003 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 017 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 25/02/2018 ประยรู ป้อมสุวรรณ์ 

ฉตัรศิริ กลัง่เนียม 

ณฐัธพงษ ์มะลิซอ้น 

นราศกัด์ิ บุญมี 

5930123433209 ถึง 
5930122530001 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวแล 

ะการโรงแรม 2 
3(3-0) 3562002 002 - 

- ถึง 
- จาก 

การด าเนินงานและการจดัการอา 

หารและเคร่ืองด่ืม 

3(2-2) 3562309 003 - 
- ถึง 
- จาก 

ศิลปะการตอ้นรับและการพฒันา 

บุคลิกภาพส าหรับ 

3(2-2) 3562312 004 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 01/02/2018 (14:50) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: บัญชีบัณฑิต 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 41 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑิต 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปล่ียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 026 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 24/02/2018 พรเทพย ์แสงภกัดี 

สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 5930125440031 ถึง 
5930125440001 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปล่ียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 026 13:30 - 15:00 ITหอ้งC ธนนัญดา  บวัเผื่อน 

นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 

พิชามญชุ ์จ ารัสศรี 

5931213436209 ถึง 
5930125440032 จาก 

การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 020 15:30 - 17:00 ITหอ้งB พรเทพย ์แสงภกัดี 

สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 5931213436209 ถึง 
5930122113312 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 019 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 25/02/2018 ประยรู ป้อมสุวรรณ์ 

ขจิตพรรณ อมรปาน 

อ าพล บุดดาสาร 

6031213436203 ถึง 
5931213436001 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 019 09:00 - 10:30 ITหอ้งE ณฐัธพงษ ์มะลิซอ้น 
6031213436219 ถึง 
6031213436204 จาก 

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

การบญัชีตน้ทุน 1 3(3-0) 3522107 006 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 01/02/2018 (14:50) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การจดัการทัว่ไป 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 41 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปล่ียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 028 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 24/02/2018 วไิลจิตร นิลสวสัด์ิ 

อดิเทพ ณ  พทัลุง 

ฐิติภรณ์ พงษป์ระเสริฐ 

5931213436319 ถึง 
5930125439001 จาก 

การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 022 15:30 - 17:00 ITหอ้งC ธนนัญดา  บวัเผื่อน 

เปมิกา ข าวรีะ 

นพวรรณ์  พรศิริ 

5930125439076 ถึง 
5930125439001 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 022 15:30 - 17:00 ITหอ้งA 25/02/2018 อุมาพร ยวุชิต 

โกเมศ จงเจริญ 

ณรงคฤ์ทธ์ิ  เชาวก์รรม 

5930125439022 ถึง 
5530123433202 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 022 15:30 - 17:00 ITหอ้งB วรีพล ดิษเกษม 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 5930125439076 ถึง 
5930125439023 จาก 

จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 004 - 
- ถึง 
- จาก 

การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0) 3524301 010 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 01/02/2018 (14:50) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ : มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การตลาด 

: ปริญญาตรี 4 ปี : 41 1 : 

วนัที ่ รหัสวชิา 
  

Section ช่ือวชิา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44005 บริหารธุรกจิ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปล่ียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 026 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 24/02/2018 พรเทพย ์แสงภกัดี 

สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 5930125440031 ถึง 
5930125440001 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปล่ียนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 026 13:30 - 15:00 ITหอ้งC ธนนัญดา  บวัเผื่อน 

นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 

พิชามญชุ ์จ ารัสศรี 

5931213436209 ถึง 
5930125440032 จาก 

การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 020 15:30 - 17:00 ITหอ้งB พรเทพย ์แสงภกัดี 

สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 5931213436209 ถึง 
5930122113312 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 024 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 25/02/2018 พรชยั ตามถ่ินไทย 

โรเวนา เอม็ บูเนียล 

นภพร  เช้ือข า 

6030124309012 ถึง 
5731213436047 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3531101 008 - 
- ถึง 
- จาก 

การจดัการช่องทางการตลาด 3(3-0) 3542302 001 - 
- ถึง 
- จาก 


