RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
1
จาก 3
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (15:12)
ผู้พิมพ์
5000182

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2
ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
ศิลปศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 31503
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 42 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
25/02/2560 13:30 - 15:00 ITห้องA 0010201 029 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิ 3(3-0-6) วิไลจิตร นิลสวัสดิ์
ตประจาวัน
อังคณา จารุพินทุโสภณ
ศิรดา เทียนขาว
13:30 - 15:00 ITห้องC 0010201 029 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิ 3(3-0-6) วิสูตร ดารากัย
โรเวนา เอ็ม บูเนียล
ตประจาวัน
Gary Ambito Torremu
26/02/2560 09:00 - 10:30 ITห้องA 0020101 026 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 3(3-0-6) นภพร เชื้อขา
ณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน
ระนคร
ภาณุพงศ์ สามารถ
อาพล บุดดาสาร
อรสุดา แสงก่า
1551123 001 หลักการใช้ไวยากรณ์
3(3-0)
-

1551130 001 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ

3(3-0)

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5930123315001
5930124309017

จาก
ถึง

5930124309018
5930124309022

จาก
ถึง

5930123315201
5931215334242

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
2
จาก 3
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (15:12)
ผู้พิมพ์
5000182

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2
ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 31616
รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 42 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
26/02/2560 09:00 - 10:30 ITห้องA 0020101 027 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 3(3-0-6) นภพร เชื้อขา
ระนคร
ณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน
ภาณุพงศ์ สามารถ
อาพล บุดดาสาร
อรสุดา แสงก่า
09:00 - 10:30 ITห้องB 0020101 027 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 3(3-0-6) ไฉน เลาะเงิน
ขจิตพรรณ อมรปาน
ระนคร
ศุภกาญจน์ วิชานาติ
11:00 - 12:30 ITห้องA 0020104 015 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6) วารุณี เกิดแสง
อักษร สวัสดี
อาพล บุดดาสาร
อรสุดา แสงก่า
สาลินี หนูจิตต์
2551102 002 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3(3-0)
-

2551301 001 ระบบบริหารราชการไทย

3(3-0)

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5931216316201
5931216316208

จาก
ถึง

5931216316209
5931216316218

จาก
ถึง

5631211532012
5931216316218

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2

ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
รัฐศาสตร์ บัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 33415
รัฐศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 42 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
25/02/2560 09:00 - 10:30 2036
2551102 003 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3(3-0) อารยา ต่อตระกูล
สุมามาลย์ พงษ์ไพบูลย์
26/02/2560 09:00 - 10:30 ITห้องA 0020101 026 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 3(3-0-6) นภพร เชื้อขา
ณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน
ระนคร
ภาณุพงศ์ สามารถ
อาพล บุดดาสาร
อรสุดา แสงก่า
11:00 - 12:30 ITห้องA 0020104 013 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6) วารุณี เกิดแสง
อักษร สวัสดี
อาพล บุดดาสาร
อรสุดา แสงก่า
สาลินี หนูจิตต์
2552102 001 กลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเ 3(3-0)
มือง

หน้า
3
จาก 3
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (15:12)
ผู้พิมพ์
5000182

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5931215334201
5931215334242

จาก
ถึง

5930123315201
5931215334242

จาก
ถึง

5630124309030
5931215334242

จาก
ถึง

-

