RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
1
จาก 3
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (15:27)
ผู้พิมพ์
5000182

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2
ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 42017
นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 38 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
25/02/2560 09:00 - 10:30 ITห้องA 2500116 013 กฎหมายในชีวิตประจาวัน

15:30 - 17:00 ITห้องD

ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นก.
3(3-0)

4000115 020 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)

26/02/2560 13:30 - 15:00 ITห้องA

1500109 016 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

3(3-0)

13:30 - 15:00 ITห้องB

1500109 016 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

3(3-0)

3061101 004 การถ่ายภาพเบื้องต้น

3(2-2)

-

รหัสนักศึกษา
กรรมการคุมสอบ
อาพล บุดดาสาร
จาก 5831217418001
ถึง 5831217418056
ขนิษฐา สุขสวัสดิ์
พหลวัฑฒิ์ อินทรบุญส
จักรรินทร์ สมมติ
พงศธร กล่อมสกุล
จาก 5530123316211
ถึง 5831217418056
ศิรดา เทียนขาว
โรเวนา เอ็ม บูเนียล
มาลินี เลิศไธสง
จาก 5410123301075
ถึง 5831217418022
โกเมศ จงเจริญ
ธีรตา นุ่มเจริญ
นพรัตน์ มัดสมบูรณ์ จาก 5831217418023
กานต์ณัฎฐา เนื่องหนุน ถึง 5831217418056
เอมอร วิศุภกาญจน์
จาก
ถึง
-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
2
จาก 3
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (15:27)
ผู้พิมพ์
5000182

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2
ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 43303
การท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 38 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
25/02/2560 09:00 - 10:30 ITห้องA 2500116 012 กฎหมายในชีวิตประจาวัน

15:30 - 17:00 ITห้องA

4000115 018

-

3561001 004

-

3561314 003

-

3561316 004

ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
ศิลปศาสตร์

กรรมการคุมสอบ
3(3-0) อาพล บุดดาสาร
ขนิษฐา สุขสวัสดิ์
พหลวัฑฒิ์ อินทรบุญส
จักรรินทร์ สมมติ
วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2) วิไลจิตร นิลสวัสดิ์
อังคณา จารุพินทุโสภณ
พรเทพย์ แสงภักดี
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวแล 3(3-0)
ะการโรงแรม 1
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ย 3(3-0)
วไทยอย่างยั่งยืน
การดาเนินงานและการจัดการบริ 3(2-2)
การส่วนหน้า

ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 43613
บัญชีบัณฑิต
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 38 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
25/02/2560 09:00 - 10:30 ITห้องC 2500116 016 กฎหมายในชีวิตประจาวัน

จาก
ถึง

5631217418072
5830123433214

จาก
ถึง

5310123316214
5830125440033

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
บัญชีบัณฑิต
รหัสนักศึกษา

นก.

-

กรรมการคุมสอบ
3(3-0) พิชามญชุ์ จารัสศรี
นภัสรพี เดชางกูร
อรสุดา แสงก่า
4000115 020 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2) พงศธร กล่อมสกุล
ศิรดา เทียนขาว
โรเวนา เอ็ม บูเนียล
3521101 004 การเงินธุรกิจ
3(3-0)

-

3522107 002 การบัญชีต้นทุน 1

15:30 - 17:00 ITห้องD

รหัสนักศึกษา

นก.

3(3-0)

จาก
ถึง

5830125440001
5831213436026

จาก
ถึง

5530123316211
5831217418056

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
3
จาก 3
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (15:27)
ผู้พิมพ์
5000182

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2
ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 43905
การจัดการทัว่ ไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 38 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
25/02/2560 09:00 - 10:30 ITห้องC 2500116 015 กฎหมายในชีวิตประจาวัน

15:30 - 17:00 ITห้องA

-

ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
บริหารธุรกิจ

กรรมการคุมสอบ
3(3-0) พิชามญชุ์ จารัสศรี
นภัสรพี เดชางกูร
อรสุดา แสงก่า
4000115 017 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2) วิไลจิตร นิลสวัสดิ์
อังคณา จารุพินทุโสภณ
พรเทพย์ แสงภักดี
3563117 005 กฎหมายธุรกิจสาหรับผู้ประกอบ 3(3-0)
การ
3592110 001 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0)

ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 44005
การตลาด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 38 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
25/02/2560 09:00 - 10:30 ITห้องC 2500116 016 กฎหมายในชีวิตประจาวัน

จาก
ถึง

5830125439001
5830125439055

จาก
ถึง

5530123433201
5830125439055

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
บริหารธุรกิจ
นก.

-

กรรมการคุมสอบ
3(3-0) พิชามญชุ์ จารัสศรี
นภัสรพี เดชางกูร
อรสุดา แสงก่า
4000115 018 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2) วิไลจิตร นิลสวัสดิ์
อังคณา จารุพินทุโสภณ
พรเทพย์ แสงภักดี
3542302 001 การจัดการช่องทางการตลาด
3(3-0)

-

3562307 015 การบริหารการผลิต

15:30 - 17:00 ITห้องA

รหัสนักศึกษา

นก.

3(3-0)

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5830125440001
5831213436026

จาก
ถึง

5310123316214
5830125440033

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

