
RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 1 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 ( 9:52) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: นิเทศศาสตร์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :44 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

41817 นิเทศศาสตรบัณฑติ 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 019 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 03/03/2019 ภทัรานิษฐ ์พรหมสุริ
เจริญพร  โชคบริบาล 6031217418044 ถึง 

5631216316017 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 019 11:00 - 12:30 ITหอ้งB ภทัรานิษฐ ์พรหมสุริ
เจริญพร  โชคบริบาล 6031217418044 ถึง 

5631216316017 จาก 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 012 13:30 - 15:00 ITหอ้งA สวา่งบุญ วงกฟ้์าเลื่อน 

วีรพล ดิษเกษม 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

6130125437011 ถึง 
6030122530001 จาก 

การพฒันาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเท 

ศศาสตร์ 

3(2-2) 3001103 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

:ปริญญาตรี 4 ปี :44 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43303 ศิลปศาสตร์ 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 011 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 02/03/2019 จนญัญา งามเนตร 

ศิรดา เทียนขาว 

ศรินรัตน ์ โคตะพนัธ์ 

6131311539009 ถึง 
5931216316022 จาก 

กฎหมายในชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 012 15:30 - 17:00 ITหอ้งA พลิสา สุนทรเศวต 

ณัฐธพงษ ์มะลิซ้อน 

ณัฐดนยั  สุภทัรากลุ 

พหลวฑัฒ์ิ อินทรบุญส 

6130125439025 ถึง 
5530123433207 จาก 

กฎหมายในชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 012 15:30 - 17:00 ITหอ้งB พูไทย วนัหากิจ 

ภูมิใจ ณัฏฐ์ชาภา 

แอนเจลีน เยา ดูเค 

6130125439043 ถึง 
6130125439026 จาก 

ภาษาองักฤษสาํหรับงานบริการอ 

าหารและเคร่ืองด่ืม 

3(3-0-6) 3571703 004 - 
- ถึง 
- จาก 

การดาํเนินงานและการจดัการอา 

หารและเคร่ืองด่ืม 

3(2-2-5) 3572601 001 - 
- ถึง 
- จาก 

ภูมิศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 3573214 003 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 2 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 ( 9:52) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: บัญชีบัณฑติ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :44 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43613 บัญชีบัณฑติ 

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพ 

ระนคร 

3(3-0-6) 0020101 014 13:30 - 15:00 ITหอ้งC 03/03/2019 ณัฐธพงษ ์มะลิซ้อน 

ชยัรัตน์ คาํลี 
พูไทย วนัหากิจ 

6031213436319 ถึง 
6030125439203 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 019 15:30 - 17:00 ITหอ้งB ชยัรัตน์ คาํลี 
พีรติ  จึงประกอบ 6131213436016 ถึง 

5730122115205 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 019 15:30 - 17:00 ITหอ้งC อภิชาติ มาศมาลยั 

ณัฐธพงษ ์มะลิซ้อน 

ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

6131213436038 ถึง 
6131213436017 จาก 

การบญัชีตน้ทุน 1 3(3-0-6) 3522107 005 - 
- ถึง 
- จาก 

การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร 3(3-0-6) 3562315 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

:ปริญญาตรี 4 ปี :44 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43705 บริหารธุรกจิ 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 013 09:00 - 10:30 ITหอ้งA 02/03/2019 จนญัญา งามเนตร 

ศิรดา เทียนขาว 

ศรินรัตน ์ โคตะพนัธ์ 

6030125437008 ถึง 
5530123433202 จาก 

ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 013 09:00 - 10:30 ITหอ้งB จงกล เกต็มะยูร 

วารุณี เกิดแสง 6031213436319 ถึง 
6030125437010 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 018 15:30 - 17:00 ITหอ้งD 03/03/2019 อกัษร สวสัดี 

วีรพล ดิษเกษม 6030125437010 ถึง 
5730125401228 จาก 

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3(3-0-6) 0020103 018 15:30 - 17:00 ITหอ้งF พูไทย วนัหากิจ 
6131311547214 ถึง 
6030125437011 จาก 

การสรรหาและการคดัเลือกทรัพย 

ากรมนุษย ์

3(3-0) 3563410 001 - 
- ถึง 
- จาก 

หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0) 3592110 006 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 3 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 ( 9:52) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การจดัการทัว่ไป 

:ปริญญาตรี 4 ปี :44 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

43905 บริหารธุรกจิ 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 019 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 03/03/2019 ภทัรานิษฐ ์พรหมสุริ
เจริญพร  โชคบริบาล 6031217418044 ถึง 

5631216316017 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 019 11:00 - 12:30 ITหอ้งB ภทัรานิษฐ ์พรหมสุริ
เจริญพร  โชคบริบาล 6031217418044 ถึง 

5631216316017 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 017 13:30 - 15:00 ITหอ้งB ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

พีรติ  จึงประกอบ 6130124309008 ถึง 
5710125401063 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 017 13:30 - 15:00 ITหอ้งC ณัฐธพงษ ์มะลิซ้อน 

ชยัรัตน์ คาํลี 
พูไทย วนัหากิจ 

6130124309017 ถึง 
6130124309009 จาก 

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

การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3561105 002 - 
- ถึง 
- จาก 



RFGA0 

รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา 

หนา้ 4 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 06/02/2019 ( 9:52) 
ผูพิ้มพ ์ 5000182 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวชิา 

ระดบัการศึกษา 

ศูนย์ :มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ. 
: การตลาด 

:ปริญญาตรี 4 ปี :44 1 :
วนัที่ รหัสวิชา Section ช่ือวิชา เวลาสอบ รหัสห้องสอบ นก. กรรมการคุมสอบ รหสันักศึกษา  

44005 บริหารธุรกจิ 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 020 09:00 - 10:30 ITหอ้งB 03/03/2019 ภทัรานิษฐ ์พรหมสุริ
เจริญพร  โชคบริบาล 6030124309212 ถึง 

6030124309201 จาก 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 020 09:00 - 10:30 ITหอ้งC จุฑาทิพย ์พหลภาคย ์

พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

นนทนนัท ์ แยม้วงษ ์

6131217418015 ถึง 
6030124309214 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 020 11:00 - 12:30 ITหอ้งB ภทัรานิษฐ ์พรหมสุริ
เจริญพร  โชคบริบาล 6030124309206 ถึง 

6030124309201 จาก 

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

2(1-2-3) 0040101 020 11:00 - 12:30 ITหอ้งC จุฑาทิพย ์พหลภาคย ์

พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

นนทนนัท ์ แยม้วงษ ์

6131217418015 ถึง 
6030124309208 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 018 15:30 - 17:00 ITหอ้งA สวา่งบุญ วงกฟ้์าเลื่อน 

สหชาติ สรรพคุณ 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

6131215334017 ถึง 
5711210326078 จาก 

คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

3(3-0-6) 0020102 018 15:30 - 17:00 ITหอ้งB ชยัรัตน์ คาํลี 
พีรติ  จึงประกอบ 6131216316025 ถึง 

6131215334018 จาก 

การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3531101 006 - 
- ถึง 
- จาก 

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


