RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
1
จาก 2
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (15:06)
ผู้พิมพ์
5000182

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2
ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 30904
นิตศิ าสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 39 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
25/02/2560 13:30 - 15:00 ITห้องB 2500114 017 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
26/02/2560 09:00 - 10:30 ITห้องC

-

2562201 003 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ 3(3-0)
ดิน

13:30 - 15:00 ITห้องA

-

4000116 013 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ

1500109 013 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

2552304 001 องค์การและการจัดการภาครัฐ

รหัสนักศึกษา

นก.

กรรมการคุมสอบ
3(3-0) ณรงค์ฤทธิ์ เชาว์กรรม
เอมอร วิศุภกาญจน์
4000116 013 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0) ศุภินธน์การย์ ระวังวงศ
วารุณี เกิดแสง
แอนเจลีน เยา ดูเค
สาลินี หนูจิตต์
2561206 003 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป 3(3-0)

ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 31616
รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 39 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
25/02/2560 13:30 - 15:00 ITห้องB 2500114 017 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
26/02/2560 09:00 - 10:30 ITห้องC

ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
นิตศิ าสตร์

จาก
ถึง

5830124309201
5831216316219

จาก
ถึง

5330123418038
5930123433015

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นก.

กรรมการคุมสอบ
3(3-0) ณรงค์ฤทธิ์ เชาว์กรรม
เอมอร วิศุภกาญจน์
3(3-0) ศุภินธน์การย์ ระวังวงศ
วารุณี เกิดแสง
แอนเจลีน เยา ดูเค
สาลินี หนูจิตต์
3(3-0) มาลินี เลิศไธสง
โกเมศ จงเจริญ
ธีรตา นุ่มเจริญ
3(3-0)

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5830124309201
5831216316219

จาก
ถึง

5330123418038
5930123433015

จาก
ถึง

5831215334201
5831216316219

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
2
จาก 2
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (15:06)
ผู้พิมพ์
5000182

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2
ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 33415
รัฐศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 39 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
25/02/2560 13:30 - 15:00 ITห้องB 2500114 018 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
26/02/2560 09:00 - 10:30 ITห้องC

13:30 - 15:00 ITห้องA

-

4000116 013 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ

1500109 013 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

2562501 005 กฎหมายปกครอง 1

ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
รัฐศาสตร์ บัณฑิต
รหัสนักศึกษา

นก.

กรรมการคุมสอบ
3(3-0) ณรงค์ฤทธิ์ เชาว์กรรม
เอมอร วิศุภกาญจน์
3(3-0) ศุภินธน์การย์ ระวังวงศ
วารุณี เกิดแสง
แอนเจลีน เยา ดูเค
สาลินี หนูจิตต์
3(3-0) มาลินี เลิศไธสง
โกเมศ จงเจริญ
ธีรตา นุ่มเจริญ
3(3-0)

จาก
ถึง

5831215334201
5831215334224

จาก
ถึง

5330123418038
5930123433015

จาก
ถึง

5831215334201
5831216316219

จาก
ถึง

-

