
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 16 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: นิเทศศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :61 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

41817 นิเทศศาสตรบัณฑติ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 007 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 27/02/2019 เกรียงไกร โพธ์ิมณี 

วฒิุชยั แพงาม 6110125437027 ถึง 
6110125437001 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 007 13:30 - 15:00 ITหอ้งC ลดัดา สรรพคุณ 

สมคิด สุทธิธารธวชั 

สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

6111217418052 ถึง 
6110125437028 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 021 11:00 - 12:30 ITหอ้งD 04/03/2019 สุภิญโญ วงศ์เพม 

สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 6110111251019 ถึง 
6110111251001 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 021 11:00 - 12:30 ITหอ้งE รัชฎาพร บุญเรือง 
6111217418035 ถึง 
6110111251020 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 021 11:00 - 12:30 ITหอ้งF บณัฑิต ประสานตรี 
6111217418052 ถึง 
6111217418036 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 015 11:00 - 12:30 ITหอ้งD 05/03/2019 นฤนาท  จัน่กลา้ 

เจษฎา ประทุมสิทธ์ิ 6010111226024 ถึง 
6010111226002 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 015 11:00 - 12:30 ITหอ้งE ศิริชยัชาญ  ณ สงขลา 
6111217418034 ถึง 
6010111226026 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 015 11:00 - 12:30 ITหอ้งF ชชัญาภา วฒันธรรม 
6111217418052 ถึง 
6111217418035 จาก 

การพูดเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 3011201 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การเขียนเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 3011202 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การถ่ายภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 3061101 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 3592110 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 16 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: นิเทศศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :61 2 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

41817 นิเทศศาสตรบัณฑติ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 27/02/2019 ลดัดา สรรพคุณ 

สมคิด สุทธิธารธวชั 

สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

6111217418064 ถึง 
6110125437032 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งD พวงผกา ภูยาดาว 

นฤมล  วิถีธรรมศกัด์ิ 6111217418105 ถึง 
6111217418065 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 019 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 04/03/2019 วีรพล ดิษเกษม 

ชนิศา  เพ็งวิชยั 

อจัฉรา  ประไพพกัตร์ 

6111214433002 ถึง 
5910123325003 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 019 15:30 - 17:00 ITหอ้งD สราวธุ ณ พทัลุง 

ปัณณ์ณัช ธนทัพรรษ 6111217418105 ถึง 
6111214433003 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 016 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 05/03/2019 วรรณพร บุญญาสถิตย ์

พิชาติ แกว้พวง 6111217418088 ถึง 
5910125437038 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 016 13:30 - 15:00 ITหอ้งF พชัราภรณ์  พุทธิกลุ 
6111217418105 ถึง 
6111217418089 จาก 

การพูดเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 3011201 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การเขียนเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 3011202 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การถ่ายภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 3061101 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 3592110 002 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 16 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: นิเทศศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :61 3 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

41817 นิเทศศาสตรบัณฑติ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 014 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 27/02/2019 ส่ือกญัญา จารุพินทุโสภ 

ปิณฑิรา ตั้งศุภธวชั 6111217418117 ถึง 
6010111219001 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 014 09:00 - 10:30 ITหอ้งC ปรีชา จัน่กลา้ 

วรวดี  สุชยัยะ 

กลุภสัร  โภชนกลุ 

6111217418156 ถึง 
6111217418118 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 024 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 04/03/2019 วรรณภา ฐิติธนานนท ์

ภทัรพล  วรประชา 6110111252023 ถึง 
6110111252001 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 024 13:30 - 15:00 ITหอ้งE มลฤดี กี่เอี่ยน 
6111217418139 ถึง 
6110111252024 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 024 13:30 - 15:00 ITหอ้งF สุพตัรา  กนันุช 
6111217418156 ถึง 
6111217418140 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 05/03/2019 เพ็ญศรี  บางบอน 

ศิริรัตน ์ ทองมีศรี 

กญัจณ์ปภสัส์  สุวรรณว 

6111217418108 ถึง 
6010111228001 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งB ปริยาภร เอี่ยมสาํลี 
นนัทวรรณ  แกว้โชติ 6111217418156 ถึง 

6111217418109 จาก 

การพูดเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 3011201 003 - 
- ถึง 
- จาก 

การเขียนเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 3011202 003 - 
- ถึง 
- จาก 

การถ่ายภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 3061101 003 - 
- ถึง 
- จาก 

หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 3592110 003 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 16 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี 4 ปี :61 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 010 13:30 - 15:00 ITหอ้งD 27/02/2019 พวงผกา ภูยาดาว 

นฤมล  วิถีธรรมศกัด์ิ 6110123433019 ถึง 
6010123337001 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 010 13:30 - 15:00 ITหอ้งE อมฤตา ฤทธิภกัดี 
6110123433057 ถึง 
6110123433020 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 010 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 01/03/2019 เกษม ช่วยพนงั 

กฤษณ์ชาคริตส  ณ วฒั 

ณรงคฤ์ทธ์ิ  หลา้พนัธ์ 

6110123433053 ถึง 
5910122115011 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 010 11:00 - 12:30 ITหอ้งD กสุุมา ผลาพรม 

ภูมิใจ ณัฏฐ์ชาภา 6115922702048 ถึง 
6110123433054 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 010 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 05/03/2019 กษศรณ์ นุชประสพ 

อดิเทพ ณ  พทัลุง 

ชญาพสัว ์ สกุลชยัสิทฐ์ิ 

6110123433024 ถึง 
5910123314039 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 010 09:00 - 10:30 ITหอ้งD สุทธิเดือน ชุณหกานต ์

กอบแกว้  บุญบุตร 6111216316055 ถึง 
6110123433025 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพในอุตสาหก 

รรมบริการ 

3(2-2-5) 3571109 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการบริ 

การส่วนหนา้ 

3(2-2-5) 3572604 004 - 
- ถึง 
- จาก 

มรดกไทยเพ่ือการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 3573212 001 - 
- ถึง 
- จาก 

ภูมิศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 3573214 001 - 
- ถึง 
- จาก 

เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับกา 

รท่องเท่ียวและการโรงแรม 

3(2-2-5) 3573504 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 5 จาก 16 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี 4 ปี :61 2 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 009 11:00 - 12:30 ITหอ้งA 27/02/2019 พงศธร กล่อมสกลุ 

พนิดา  แสนประกอบ 

วนัทนา  ลีบ่อนอ้ย 

6010111251026 ถึง 
5911215334163 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 009 11:00 - 12:30 ITหอ้งB รัศมี แสงศิริมงคลย่ิง 

กลุิสรา  เผ่าพนัธ์ 6110123433113 ถึง 
6010111251028 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

เรียน 

3(3-0-6) 0010202 012 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 01/03/2019 อวยชยั วงศ์รัตน ์

ณัฏฐ ์มากลุ 

ลกัขณา ฤกษเ์กษม 

6110123433113 ถึง 
6010122115007 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 009 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 05/03/2019 ปริยาภร เอี่ยมสาํลี 
นนัทวรรณ  แกว้โชติ 6010111251031 ถึง 

6010111251001 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 009 13:30 - 15:00 ITหอ้งC เจนศึก โพธิศาสตร์ 

กฤตพล  วงัภูสิต 

เกรียงศกัด์ิ  ชยมัภร 

6110123433113 ถึง 
6010111251032 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพในอุตสาหก 

รรมบริการ 

3(2-2-5) 3571109 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการบริ 

การส่วนหนา้ 

3(2-2-5) 3572604 005 - 
- ถึง 
- จาก 

มรดกไทยเพ่ือการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 3573212 002 - 
- ถึง 
- จาก 

ภูมิศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 3573214 002 - 
- ถึง 
- จาก 

เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับกา 

รท่องเท่ียวและการโรงแรม 

3(2-2-5) 3573504 002 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 6 จาก 16 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: เศรษฐศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :61 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43314 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 004 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 27/02/2019 นฐัพงศ์ ส่งเนียม 

รณกร รัตนธรรมมา 

อาทิตย ์สารสมบูรณ์ 

6010123336030 ถึง 
5910125439120 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 004 13:30 - 15:00 ITหอ้งB เกรียงไกร โพธ์ิมณี 

วฒิุชยั แพงาม 6111214433019 ถึง 
6010123336031 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 019 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 04/03/2019 วีรพล ดิษเกษม 

ชนิศา  เพ็งวิชยั 

อจัฉรา  ประไพพกัตร์ 

6111214433002 ถึง 
5910123325003 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 019 15:30 - 17:00 ITหอ้งD สราวธุ ณ พทัลุง 

ปัณณ์ณัช ธนทัพรรษ 6111217418105 ถึง 
6111214433003 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 006 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 05/03/2019 โฆษิต  ขวาของ 

ศิริกญัญา  เนตรธานนท ์ 6010123336013 ถึง 
6010123336001 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 006 09:00 - 10:30 ITหอ้งC กษศรณ์ นุชประสพ 

อดิเทพ ณ  พทัลุง 

ชญาพสัว ์ สกุลชยัสิทฐ์ิ 

6111214433019 ถึง 
6010123336014 จาก 

หลกัการบญัชี 3(2-2-5) 3521103 001 - 
- ถึง 
- จาก 

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6) 3592102 001 - 
- ถึง 
- จาก 

คณิตศาสตร์สาํหรับเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 3592109 001 - 
- ถึง 
- จาก 

โลกาภิวฒันแ์ละพฒันาการเศรษฐ 

กิจโลก 

3(3-0-6) 3593223 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 7 จาก 16 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: บัญชีบัณฑติ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :61 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑติ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 003 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 27/02/2019 นฐัพงศ์ ส่งเนียม 

รณกร รัตนธรรมมา 

อาทิตย ์สารสมบูรณ์ 

6111213436051 ถึง 
6010111252002 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 020 15:30 - 17:00 ITหอ้งD 04/03/2019 สราวธุ ณ พทัลุง 

ปัณณ์ณัช ธนทัพรรษ 6110123325014 ถึง 
5810123325039 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 020 15:30 - 17:00 ITหอ้งE เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 
6111213436032 ถึง 
6110123325015 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 020 15:30 - 17:00 ITหอ้งF อรุณ  ขยนัหา 
6111213436051 ถึง 
6111213436034 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 013 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 05/03/2019 ชลลดา พึงรําพรรณ 

จิรเนตร เรืองเดช 

ประเทืองสุข ยงัเสถียร 

6010111252012 ถึง 
6010111252002 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 013 11:00 - 12:30 ITหอ้งD นฤนาท  จัน่กลา้ 

เจษฎา ประทุมสิทธ์ิ 6111213436051 ถึง 
6010111252013 จาก 

การจดัการทางการเงินสาํหรับวิชา 

ชีพการบญัชี 

3(2-2-5) 3521106 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การบญัชีชั้นกลาง 1 3(2-2-5) 3522105 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การภาษีอากร 3(3-0-6) 3522207 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หลกัเบื้องตน้เกี่ยวกบัระบบสารส 

นเทศ 

3(3-0-6) 3522301 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 8 จาก 16 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: บัญชีบัณฑติ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :61 2 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑติ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 013 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 27/02/2019 วีรยุทธ ดว้งใย 

ธนนัญดา  บวัเผ่ือน 

ศุภกฤษ  บุตรจนัทร์ 

6111213436059 ถึง 
6010123243001 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 013 09:00 - 10:30 ITหอ้งB ส่ือกญัญา จารุพินทุโสภ 

ปิณฑิรา ตั้งศุภธวชั 6111213436098 ถึง 
6111213436060 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 015 09:00 - 10:30 ITหอ้งD 04/03/2019 ชชัสรัญ รอดย้ิม 

ราชนั  แพ่งประเสริฐ 6111213436067 ถึง 
6110111204028 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 015 09:00 - 10:30 ITหอ้งE อมัพร  ใจเด็จ 
6111213436098 ถึง 
6111213436068 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 014 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 05/03/2019 เจนศึก โพธิศาสตร์ 

กฤตพล  วงัภูสิต 

เกรียงศกัด์ิ  ชยมัภร 

6111213436077 ถึง 
6010123243001 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 014 13:30 - 15:00 ITหอ้งD วรรณพร บุญญาสถิตย ์

พิชาติ แกว้พวง 6111213436098 ถึง 
6111213436079 จาก 

การจดัการทางการเงินสาํหรับวิชา 

ชีพการบญัชี 

3(2-2-5) 3521106 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การบญัชีชั้นกลาง 2 3(2-2-5) 3522106 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การภาษีอากร 3(3-0-6) 3522207 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หลกัเบื้องตน้เกี่ยวกบัระบบสารส 

นเทศ 

3(3-0-6) 3522301 002 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 9 จาก 16 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :61 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43705 บริหารธุรกจิ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 007 13:30 - 15:00 ITหอ้งB 27/02/2019 เกรียงไกร โพธ์ิมณี 

วฒิุชยั แพงาม 6110125437027 ถึง 
6110125437001 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 007 13:30 - 15:00 ITหอ้งC ลดัดา สรรพคุณ 

สมคิด สุทธิธารธวชั 

สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

6111217418052 ถึง 
6110125437028 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 022 17:30 - 19:00 ITหอ้งA 04/03/2019 พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

แอนเจลีน เยา ดูเค 

ไทยานี  คหวาโย เด เอ 

6110125437075 ถึง 
5910123304059 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 007 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 05/03/2019 พรหมมา วิหคไพบูลย ์

พิณทิพย ์ ขาวปลื้ม 6110125437044 ถึง 
6110125437001 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 007 11:00 - 12:30 ITหอ้งC ชลลดา พึงรําพรรณ 

จิรเนตร เรืองเดช 

ประเทืองสุข ยงัเสถียร 

6110125437075 ถึง 
6110125437045 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 3531101 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หลกัการตลาดและเทคโนโลยีทาง 

การตลาดเบื้องตน้ 

3(3-0-6) 3541103 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกล 

ยุทธ์ 

3(3-0-6) 3562402 001 - 
- ถึง 
- จาก 

เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 3591113 001 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 10 จาก 16 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :61 2 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43705 บริหารธุรกจิ 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 27/02/2019 ลดัดา สรรพคุณ 

สมคิด สุทธิธารธวชั 

สุธาทิพย ์ ทองเล่ม 

6111217418064 ถึง 
6110125437032 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 008 13:30 - 15:00 ITหอ้งD พวงผกา ภูยาดาว 

นฤมล  วิถีธรรมศกัด์ิ 6111217418105 ถึง 
6111217418065 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 022 17:30 - 19:00 ITหอ้งA 04/03/2019 พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

แอนเจลีน เยา ดูเค 

ไทยานี  คหวาโย เด เอ 

6110125437075 ถึง 
5910123304059 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 007 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 05/03/2019 พรหมมา วิหคไพบูลย ์

พิณทิพย ์ ขาวปลื้ม 6110125437044 ถึง 
6110125437001 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 007 11:00 - 12:30 ITหอ้งC ชลลดา พึงรําพรรณ 

จิรเนตร เรืองเดช 

ประเทืองสุข ยงัเสถียร 

6110125437075 ถึง 
6110125437045 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 3531101 002 - 
- ถึง 
- จาก 

หลกัการตลาดและเทคโนโลยีทาง 

การตลาดเบื้องตน้ 

3(3-0-6) 3541103 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกล 

ยุทธ์ 

3(3-0-6) 3562402 002 - 
- ถึง 
- จาก 

เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 3591113 002 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 11 จาก 16 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: การจดัการทัว่ไป 

:ปริญญาตรี 4 ปี :61 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 017 15:30 - 17:00 ITหอ้งC 04/03/2019 วีรพล ดิษเกษม 

ชนิศา  เพ็งวิชยั 

อจัฉรา  ประไพพกัตร์ 

6110125439051 ถึง 
6110123304001 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 004 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 07/03/2019 ศุภลกัษณ์ ใจเรือง 

ปาริฉตัร แก่นสม 

ลีเวียน  เอม็ บูเนียล 

6111215334048 ถึง 
5810123336011 จาก 

การจดัการการผลิตและการดาํเนิ 

นงาน 

3(3-0-6) 3562317 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การจดัการสาํหรับการเป็นผูป้ระก 

อบการ 

3(3-0-6) 3562408 001 - 
- ถึง 
- จาก 

ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทีม 3(3-0-6) 3563502 009 - 
- ถึง 
- จาก 

เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 3591113 003 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 12 จาก 16 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: การจดัการทัว่ไป 

:ปริญญาตรี 4 ปี :61 2 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 016 15:30 - 17:00 ITหอ้งB 04/03/2019 กมลพทัธ์ ใจเยือกเยน็ 

ณัฏฐา  เกิดทรัพย ์ 6110125439067 ถึง 
5610122124005 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 016 15:30 - 17:00 ITหอ้งC วีรพล ดิษเกษม 

ชนิศา  เพ็งวิชยั 

อจัฉรา  ประไพพกัตร์ 

6110125439102 ถึง 
6110125439068 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 012 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 07/03/2019 สุชาติ วิภูษณะพนัธ์ุ 

พลิสา สุนทรเศวต 

เดชา  ชาติวรรณ 

6110125439088 ถึง 
6011213436070 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 012 13:30 - 15:00 ITหอ้งD ปรารถนา ผดุงพจน ์

ชาคริต  อ่องทุน 6110125439102 ถึง 
6110125439089 จาก 

การจดัการการผลิตและการดาํเนิ 

นงาน 

3(3-0-6) 3562317 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การจดัการสาํหรับการเป็นผูป้ระก 

อบการ 

3(3-0-6) 3562408 002 - 
- ถึง 
- จาก 

ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทีม 3(3-0-6) 3563502 010 - 
- ถึง 
- จาก 

เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 3591113 004 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 13 จาก 16 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: การจดัการทัว่ไป 

:ปริญญาตรี 4 ปี :61 3 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 018 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 04/03/2019 สุรางครั์ตน ์แสงศรี 

ปิยลกัษณ์ อคัรรัตน ์

พิชยั สิริรัตนพลกลุ 

6110125439143 ถึง 
6110122530043 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 018 09:00 - 10:30 ITหอ้งD ชชัสรัญ รอดย้ิม 

ราชนั  แพ่งประเสริฐ 6111210326032 ถึง 
6110125439144 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 010 11:00 - 12:30 ITหอ้งC 07/03/2019 อธัยานนัท ์จิตรโรจน
บณัฑิต  พ่ึงสาระ 

ประเสริฐ  โ ยธิคาร์ 

6110125439113 ถึง 
6010124309002 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 010 11:00 - 12:30 ITหอ้งD ปัญญา บุญญาภิวฒัน ์

วงศ์วิภา  โถสุวรรณ 6110125439152 ถึง 
6110125439114 จาก 

การจดัการการผลิตและการดาํเนิ 

นงาน 

3(3-0-6) 3562317 003 - 
- ถึง 
- จาก 

การจดัการสาํหรับการเป็นผูป้ระก 

อบการ 

3(3-0-6) 3562408 003 - 
- ถึง 
- จาก 

ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทีม 3(3-0-6) 3563502 011 - 
- ถึง 
- จาก 

เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 3591113 005 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 14 จาก 16 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: การตลาด 

:ปริญญาตรี 4 ปี :61 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44005 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 003 13:30 - 15:00 ITหอ้งA 04/03/2019 พรสิน สุภวาลย ์

สุนี โชติดิลก 

สุรสีห์  พราหมณ์แกว้ 

6110125440026 ถึง 
5811215334026 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 003 13:30 - 15:00 ITหอ้งB จรรยา อุทารสวสัด์ิ 

ประณต บุญไชยอภิสิ 6110125440095 ถึง 
6110125440027 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 009 11:00 - 12:30 ITหอ้งB 07/03/2019 อภิศกัด์ิ คู่กระสงัข ์

รุจิราภา งามสระคู 6010122104021 ถึง 
5810123301045 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 009 11:00 - 12:30 ITหอ้งC อธัยานนัท ์จิตรโรจน
บณัฑิต  พ่ึงสาระ 

ประเสริฐ  โ ยธิคาร์ 

6110125440095 ถึง 
6010122104022 จาก 

การบญัชีและการเงินสาํหรับธุรกิ 
จ 

3(2-2-5) 3521107 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การจดัการผลิตภณัฑ ์ 3(3-0-6) 3542110 001 - 
- ถึง 
- จาก 

เทคนิคการนาํเสนอในงานการตล 

าด 

3(2-2-5) 3543202 001 - 
- ถึง 
- จาก 

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



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 15 จาก 16 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: การตลาด 

:ปริญญาตรี 4 ปี :61 2 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44005 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 023 17:30 - 19:00 ITหอ้งA 04/03/2019 พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

แอนเจลีน เยา ดูเค 

ไทยานี  คหวาโย เด เอ 

6110111226029 ถึง 
6110111226002 จาก 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 023 17:30 - 19:00 ITหอ้งB สุวรรณ มาศเมฆ 

มงคล เจริญโต 6110125440093 ถึง 
6110111226030 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 011 09:00 - 10:30 ITหอ้งC 07/03/2019 ศุภินธนก์ารย ์ระวงัวงศ 

มณภร มนุญศาสตรสาท 

พรเทพย ์แสงภกัดี 

6110123314066 ถึง 
5810123301043 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 011 09:00 - 10:30 ITหอ้งD สมใจ กลิ่นงาม 

นวิน  ครุธวีร์ 6110125440093 ถึง 
6110125440045 จาก 

การบญัชีและการเงินสาํหรับธุรกิ 
จ 

3(2-2-5) 3521107 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การจดัการผลิตภณัฑ ์ 3(3-0-6) 3542110 002 - 
- ถึง 
- จาก 

เทคนิคการนาํเสนอในงานการตล 

าด 

3(2-2-5) 3543202 002 - 
- ถึง 
- จาก 

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



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 16 จาก 16 
วนัท่ีพิมพ ์ 12/02/2019 (11:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: การจดัการธุรกจิค้าปลกี 

:ปริญญาตรี 4 ปี :61 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44105 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 025 - 
- ถึง 
- จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 019 - 
- ถึง 
- จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 3531101 003 - 
- ถึง 
- จาก 

การเรียนรู้ภาคปฏิบติัดา้นการจดัก 

ารธุรกิจคา้ปลีก 2 

2(90) 3611201 001 - 
- ถึง 
- จาก 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาก 

ารในธุรกิจคา้ปลีก 

3(3-0-6) 3611301 001 - 
- ถึง 
- จาก 

องคก์ารและการจดัการทรัพยากร 

มนุษย ์

3(3-0-6) 3612102 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : ปกติ 
: การจดัการธุรกจิค้าปลกี 

:ปริญญาตรี 4 ปี :61 2 :
วนัที ่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44105 บริหารธุรกจิ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิ 

ตประจาํวนั 

3(3-0-6) 0010201 026 - 
- ถึง 
- จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 020 - 
- ถึง 
- จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 3531101 004 - 
- ถึง 
- จาก 

การเรียนรู้ภาคปฏิบติัดา้นการจดัก 

ารธุรกิจคา้ปลีก 2 

2(90) 3611201 002 - 
- ถึง 
- จาก 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาก 

ารในธุรกิจคา้ปลีก 

3(3-0-6) 3611301 002 - 
- ถึง 
- จาก 

องคก์ารและการจดัการทรัพยากร 

มนุษย ์

3(3-0-6) 3612102 002 - 
- ถึง 
- จาก 


