RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
1
จาก 2
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (15:41)
ผู้พิมพ์
5000182

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2
ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 51802
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 36 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
25/02/2560 09:00 - 11:00 4283
5542701 003 ออกแบบบรรจุภัณฑ์
13:00 - 14:30

4231

26/02/2560 09:00 - 10:30

4283

-

ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
วิทยาศาสตร์
กรรมการคุมสอบ
3(2-2) ปาริชาติ รัตนพล

5542104 003 ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบผลิ 3(3-0) ปาริชาติ รัตนพล
ตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5543108 001 คอมพิวเตอร์สาหรับงานออกแบบ 2(1-2) ราชัน แพ่งประเสริฐ
1
5541102 001 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตส 3(2-2)
าหกรรม

ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52302
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 36 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
25/02/2560 09:00 - 11:00 2064
5583506 001 การสื่อสารเส้นใยแสง

รหัสนักศึกษา

นก.

จาก
ถึง
จาก
ถึง

5730122518201
5730122518223
5730122518201
5730122518223

จาก
ถึง

5730122518201
5730122518223

จาก
ถึง

-

ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
วิทยาศาสตร์
นก.
3(2-2)

13:00 - 15:00

2065

5654101 003 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3(2-2)

26/02/2560 09:00 - 11:00

2083

5584803 005 สัมมนาทางเทคโนโลยี

3(2-2)

13:00 - 15:00

4283

5582001 003 ภาษาอังกฤษในงานอิเล็กทรอนิก 3(2-2)
ส์และคอมพิวเตอร์

กรรมการคุมสอบ
จาตุรงค์ สาระวงค์
อุกกฤษ รุ่งเรือง
ประณต บุญไชยอภิสิ
วรจักร สิริวิเศษวรกุล
ปาริฉัตร แก่นสม
ศักดิ์ศรี แก่นสม
พิชัย สิริรัตนพลกุล

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5530122113302
5730122523224

จาก
ถึง

5730122523201
5731311540210

จาก
ถึง

5730122523201
5730122523224

จาก
ถึง

5730122523201
5730122523224

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
2
จาก 2
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (15:41)
ผู้พิมพ์
5000182

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2
ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 53811
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)
รุ่น : 36 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
25/02/2560 13:00 - 14:30 2038
5724407 004 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
-

ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
เทคโนโลยีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา
กรรมการคุมสอบ
3(3-0) ภาสุระ อังกุลานนท์ จาก 5731311538201
นัคกนก รักษาทรัพย์ ถึง 5731311538258
5504802 002 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโ 3(270)
จาก
ถึ
ง
นโลยีอุตสาหกรรม
นก.

5513307 007 การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกร 3(3-0)
รม
5514902 004 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการอุต 3(2-2)
สาหกรรม

ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
เทคโนโลยีบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 54011
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)
รุ่น : 36 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
26/02/2560 09:00 - 11:00 4231
5654901 002 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2) ยุทธชัย นิลแพทย์
วรจักร สิริวิเศษวรกุล
อุตสาหกรรม
5504802 003 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโ 3(270)
นโลยีอุตสาหกรรม

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5631311540222
5731311540221

จาก
ถึง

-

