RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
1
จาก 2
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (15:30)
ผู้พิมพ์
5000182

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2
ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
ศิลปศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 43303
การท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 40 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
25/02/2560 09:00 - 10:30 ITห้องB 1500110 019 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย 3(3-0) จงกล เก็ตมะยูร
พูไทย วันหากิจ
26/02/2560 15:30 - 17:00 ITห้องC 4000117 014 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0) กิตติคุณ มั่งคั่ง
สมบูรณ์ สารสิทธิ์
พนิดา แสนประกอบ
กังสดาล สมวงษ์อินทร์
3561308 003 การดาเนินงานและการจัดการห้อ 3(2-2)
งพัก
3561311 001 การจัดการโรงแรม
3(2-2)
-

3562210 001 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับกา 3(2-2)
รท่องเที่ยว

ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 43613
บัญชีบัณฑิต
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 40 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
25/02/2560 11:00 - 12:30 ITห้องA 2500113 001 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

15:30 - 17:00 ITห้องB
26/02/2560 13:00 - 15:00
-

2034

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5830123433301
5831215334032

จาก
ถึง

5510123418080
5831217418237

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

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

1500112 022 ภาษากับวัฒนธรรม

3(3-0)

4111101 006 หลักสถิติ

3(3-0)

3522105 001 การบัญชีชั้นกลาง 1

3(2-2)

รหัสนักศึกษา
กรรมการคุมสอบ
วีรพล ดิษเกษม
จาก 5510123324035
ถึง 5931217418204
อาพล บุดดาสาร
ขนิษฐา สุขสวัสดิ์
พหลวัฑฒิ์ อินทรบุญส
กนกกาญจน์ นุกูล
จักรรินทร์ สมมติ
วีระศักดิ์ พุ่มเพ็ชร
จาก 5610123433062
เอมอร วิศุภกาญจน์ ถึง 5831213436335
บุญชัย อารีเอื้อ
จาก 5831213436301
พัชรพงษ์ ตรีวิริยานุภาพ ถึง 5831213436335
จาก
ถึง
-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
2
จาก 2
วันที่พิมพ์ 24/01/2560 (15:30)
ผู้พิมพ์
5000182

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2
ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 43905
การจัดการทัว่ ไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 40 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
25/02/2560 11:00 - 12:30 ITห้องA 2500113 002 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
บริหารธุรกิจ

-

3531101 001 การเงินธุรกิจ

กรรมการคุมสอบ
3(3-0) วีรพล ดิษเกษม
อาพล บุดดาสาร
ขนิษฐา สุขสวัสดิ์
พหลวัฑฒิ์ อินทรบุญส
กนกกาญจน์ นุกูล
จักรรินทร์ สมมติ
3(3-0) สว่างบุญ วงก์ฟ้าเลื่อน
พูไทย วันหากิจ
3(3-0) วิสูตร ดารากัย
โกเมศ จงเจริญ
ณรงค์ฤทธิ์ เชาว์กรรม
3(3-0)

-

3592110 002 หลักเศรษฐศาสตร์

3(3-0)

11:00 - 12:30 ITห้องB

2500113 002 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

15:30 - 17:00 ITห้องC

1500112 024 ภาษากับวัฒนธรรม

ศูนย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 44005
การตลาด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 40 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
25/02/2560 11:00 - 12:30 ITห้องB 2500113 003 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

3521103 009 หลักการบัญชี

-

3542109 001 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

3(3-0)

15:30 - 17:00 ITห้องC

1500112 023 ภาษากับวัฒนธรรม

5830125439233
5830125439314

จาก
ถึง

5830125439316
5830125439349

จาก
ถึง

5830122113002
5830125439349

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

รหัสนักศึกษา

นก.

-

1500112 023 ภาษากับวัฒนธรรม

จาก
ถึง

ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
บริหารธุรกิจ
กรรมการคุมสอบ
3(3-0) สว่างบุญ วงก์ฟ้าเลื่อน
พูไทย วันหากิจ
3(3-0) วีระศักดิ์ พุ่มเพ็ชร
เอมอร วิศุภกาญจน์
3(3-0) วิสูตร ดารากัย
โกเมศ จงเจริญ
ณรงค์ฤทธิ์ เชาว์กรรม
3(2-2)

15:30 - 17:00 ITห้องB

รหัสนักศึกษา

นก.

จาก
ถึง

5610122115036
5830125440316

จาก
ถึง

5611217418186
5830125440311

จาก
ถึง

5830125440312
5831215334336

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

