RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
1
จาก 8
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:50)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52006
สถาปัตยกรรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 10:30 ร.331
5664503 001 การประมาณราคา

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

-

กรรมการคุมสอบ
2(2-0) ศุภกิจ สดสี
ฉันทัส เพียรธรรม
5654607 801 การออกแบบกราฟิ กบนคอมพิวเ 3(2-2)
ตอร์
5663205 001 การออกแบบสถาปั ตยกรรม 5
5(2-9)

-

5663305 001 การก่อสร้างอาคาร 5

3(1-6)

-

5663309 001 โครงสร้าง 2

2(1-2)

-

5663407 001 สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นไทย 3

2(1-3)

-

5665110 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทาง 3(3-0)
สถาปั ตยกรรม

-

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52006
สถาปัตยกรรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 10:30 ร.331
5664503 002 การประมาณราคา

จาก
ถึง

5810116520001
5810116520038

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา

นก.

-

กรรมการคุมสอบ
2(2-0) ศุภกิจ สดสี
ฉันทัส เพียรธรรม
5654607 802 การออกแบบกราฟิ กบนคอมพิวเ 3(2-2)
ตอร์
5663205 002 การออกแบบสถาปั ตยกรรม 5
5(2-9)

-

5663305 002 การก่อสร้างอาคาร 5

3(1-6)

-

5663309 002 โครงสร้าง 2

2(1-2)

-

5663407 002 สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นไทย 3

2(1-3)

-

5665110 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทาง 3(3-0)
สถาปั ตยกรรม

-

รหัสนักศึกษา

นก.

จาก
ถึง

5610116520029
5810116520073

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
2
จาก 8
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:50)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 50702
เทคโนโลยีเซรามิกส์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
20/02/2018 09:00 - 11:00 ร.3110 5524502 001 น้ าเคลือบ 2

-

5524504 001 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และเทคโนโล 3(2-2)
ยี
5524905 001 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2)

-

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 51802
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
15/02/2018 09:00 - 11:00 3021
5543212 002 ออกแบบเครื่ องประดับ

-

3021

รหัสนักศึกษา

นก.

กรรมการคุมสอบ
3(2-2) ศศิธร คนทน
สุรศักดิ์ โกสิ ยพันธ์
5503103 001 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอุตสาหกร 3(3-0)
รม
5524301 001 การทาพิมพ์และการหล่อ 2
3(2-2)

-

19/02/2018 09:00 - 11:00

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์

จาก
ถึง

5810122507001
5810122507011

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
รหัสนักศึกษา

นก.

กรรมการคุมสอบ
3(2-2) ปาริ ชาติ รัตนพล
สุภิญโญ วงศ์เพม
5542401 001 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์
3(2-2) สุภิญโญ วงศ์เพม
ราชัน แพ่งประเสริ ฐ
5543111 001 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2)
4
5543801 001 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี 2(90)
พออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร
ม

จาก
ถึง

5530122530079
5810122518066

จาก
ถึง

5810122518001
5810122518066

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
3
จาก 8
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:50)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 51802
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
15/02/2018 09:00 - 11:00 3021
5543212 002 ออกแบบเครื่ องประดับ
19/02/2018 09:00 - 11:00

3021

-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์

กรรมการคุมสอบ
3(2-2) ปาริ ชาติ รัตนพล
สุภิญโญ วงศ์เพม
5542401 001 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์
3(2-2) สุภิญโญ วงศ์เพม
ราชัน แพ่งประเสริ ฐ
5543111 001 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2)
4
5543801 001 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี 2(90)
พออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร
ม

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52302
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
19/02/2018 09:00 - 11:00 4233
5583712 001 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-2)

20/02/2018 13:00 - 15:00

4242

5583901 001 วิธีวจิ ยั ทางเทคโนโลยี

3(2-2)

21/02/2018 09:00 - 11:00

4242

5583707 001 การจัดการระบบฐานข้อมูล

3(2-2)

22/02/2018 09:00 - 11:00

4232

5584803 001 สัมมนาทางเทคโนโลยี

3(2-2)

-

รหัสนักศึกษา

นก.

จาก
ถึง

5530122530079
5810122518066

จาก
ถึง

5810122518001
5810122518066

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
นก.

5584804 001 เตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพอิเ 2(0-90)
ล็กทรอนิกส์

กรรมการคุมสอบ
สุชาติ วิภูษณะพันธุ์
พิชยั สิ ริรัตนพลกุล
ธงชัย ทองอยู่
กีรดิษ สายพัทลุง
พิชยั สิ ริรัตนพลกุล
กีรดิษ สายพัทลุง
ปาริ ฉตั ร แก่นสม
กีรดิษ สายพัทลุง

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5810122523001
5810122523073

จาก
ถึง

5810122523001
5810122523073

จาก
ถึง

5810122523001
5810122523073

จาก
ถึง

5810122523001
5810122523073

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
4
จาก 8
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:50)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52302
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
19/02/2018 09:00 - 11:00 4233
5583712 001 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-2)

20/02/2018 13:00 - 15:00

4242

5583901 001 วิธีวจิ ยั ทางเทคโนโลยี

3(2-2)

21/02/2018 09:00 - 11:00

4242

5583707 001 การจัดการระบบฐานข้อมูล

3(2-2)

22/02/2018 09:00 - 11:00

4232

5584803 001 สัมมนาทางเทคโนโลยี

3(2-2)

-

14/02/2018 13:00 - 15:00

4231

5583406 801 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

19/02/2018 13:00 - 15:00

4243

5503103 003 ภาษาอังกฤษเทคนิค

-

นก.

กรรมการคุมสอบ
สุชาติ วิภูษณะพันธุ์
พิชยั สิ ริรัตนพลกุล
ธงชัย ทองอยู่
กีรดิษ สายพัทลุง
พิชยั สิ ริรัตนพลกุล
กีรดิษ สายพัทลุง
ปาริ ฉตั ร แก่นสม
กีรดิษ สายพัทลุง

5584804 001 เตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพอิเ 2(0-90)
ล็กทรอนิกส์

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52602
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
02/02/2018 13:00 - 15:00 2744
5573405 001 การป้ องกันระบบไฟฟ้ ากาลัง

-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5810122523001
5810122523073

จาก
ถึง

5810122523001
5810122523073

จาก
ถึง

5810122523001
5810122523073

จาก
ถึง

5810122523001
5810122523073

จาก
ถึง

-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
นก.

รหัสนักศึกษา

กรรมการคุมสอบ

3(3-0)

จาก
ถึง
3(2-2) กัมพล ทองเรื อง
จาก
กวีพจน์ วรเนตรสุทธิกุ ถึง
3(3-0) กิตติคุณ มัง่ คัง่
จาก
ถึง
จุฬาลักษณ์ ชาญกุล

5504802 001 เตรี ยมฝึ กประสบการณ์สหกิจศึก 1(0-45)
ษา
5504804 001 เตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเท 2(0-90)
คโนโลยีไฟฟ้ า
5573410 001 ระบบควบคุมโปรแกรมลาดับ 3(1-4)

5810122526001
5810122526024
5810122526001
5810122526024
5810122526001
5911211537034

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
5
จาก 8
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:50)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52702
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
16/02/2018 13:00 - 16:00 2742
5653901 001 สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
19/02/2018 09:00 - 11:00 2742
5653703 801 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครค
อนโทรลเลอร์
13:00 - 15:00 2742
5654101 001 พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
20/02/2018 09:00 - 11:00

4232

21/02/2018 09:00 - 12:00

2742

22/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องH
-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
นก.
3(1-4)
3(2-2)
3(2-2)

5653607 001 การเขียนแบบและออกแบบด้วยค 3(2-2)
อมพิวเตอร์
5653615 001 การจัดการศูนย์ขอ้ มูล
3(2-2)
4000112 003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ย 3(2-2)
นรู ้ตลอดชีวติ
5653801 001 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี 2(90)
พ

กรรมการคุมสอบ
ปั ญญา บุญญาภิวฒั น์
รุ่ งเรื อง มุศิริ
ยุทธชัย นิลแพทย์
ประณต บุญไชยอภิสิ
ปวีณา ปรี ชญากุล
ภัทรพล วรประชา
สมใจ กลิ่นงาม
อนันตกุล อินทรผดุง
อนันตกุล อินทรผดุง
ประณต บุญไชยอภิสิ
อมฤตา ฤทธิภกั ดี

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5810122527001
5810122527044

จาก
ถึง

5810122527001
5810122527044

จาก
ถึง

5810122527001
5810122527044

จาก
ถึง

5711211533002
5831311540020

จาก
ถึง

5810122527001
5810122527044

จาก
ถึง

5810122527001
5810122527084

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
6
จาก 8
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:50)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 52702
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
16/02/2018 13:00 - 16:00 2742
5653901 002 สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
19/02/2018 09:00 - 11:00 2742
5653703 802 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครค
อนโทรลเลอร์
13:00 - 15:00 2742
5654101 002 พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
20/02/2018 09:00 - 11:00

4232

21/02/2018 09:00 - 12:00

2742

22/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องH
-

-

นก.
3(1-4)
3(2-2)
3(2-2)

5653607 002 การเขียนแบบและออกแบบด้วยค 3(2-2)
อมพิวเตอร์
5653615 002 การจัดการศูนย์ขอ้ มูล
3(2-2)
4000112 003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ย 3(2-2)
นรู ้ตลอดชีวติ
5653801 002 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี 2(90)
พ

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 53002
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
16/02/2018 13:00 - 15:00 151008-9 4021101 001 เคมีทวั่ ไป 1
22/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องD

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
กรรมการคุมสอบ
ปั ญญา บุญญาภิวฒั น์
รุ่ งเรื อง มุศิริ
ยุทธชัย นิลแพทย์
ประณต บุญไชยอภิสิ
ปวีณา ปรี ชญากุล
ภัทรพล วรประชา
สมใจ กลิ่นงาม
อนันตกุล อินทรผดุง
อนันตกุล อินทรผดุง
ประณต บุญไชยอภิสิ
อมฤตา ฤทธิภกั ดี

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5810122527045
5810122527084

จาก
ถึง

5810122527045
5810122527084

จาก
ถึง

5810122527045
5810122527084

จาก
ถึง

5810122527045
5810122527084

จาก
ถึง

5810122527045
5810122527084

จาก
ถึง

5810122527001
5810122527084

จาก
ถึง

-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์
นก.
3(2-2)

4000112 002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ย 3(2-2)
นรู ้ตลอดชีวติ
5503501 002 วิศวกรรมคุณค่า
3(3-0)
5513501 001 กลยุทธ์การบริ หารจัดการอุตสาห 3(3-0)
กรรม
5513801 001 เตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพกา 2(90)
รจัดการอุตสาหกรรม
5514306 001 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กา 3(3-0)
ร

รหัสนักศึกษา
กรรมการคุมสอบ
สื่ อกัญญา จารุ พินทุโสภ จาก 5711211532019
สุทธิเดือน ชุณหกานต์ ถึง 5811211532018
สุนี โชติดิลก
จาก 5410124309026
รณกร รัตนธรรมมา ถึง 5811211533023
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
7
จาก 8
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:50)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 53211
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 13:00 - 14:30 2734
5613501 001 กลยุทธ์การจัดการงานอุตสาหกร
รมการผลิต
16/02/2018 09:00 - 11:00 2734
5613202 001 ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีอุตสาหกรร
มการผลิต 3
13:00 - 14:30 2743
5614906 001 ระเบียบวิธีวจิ ยั เทคโนโลยีอุตสาห
กรรมการผลิต
20/02/2018 09:00 - 10:30 2734
5614312 001 การจัดการโลจิสติกส์และซับพลา
ยเชน
5643511 001 การควบคุมมลพิษและการจัดการ
ของเสี ย

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
เทคโนโลยีบัณฑิต
กรรมการคุมสอบ
3(3-0) รัฐพล สังคะสุข
สุขมุ าล เหรี ยญทอง
3(1-4) อุไรวรรณ คาภูแสน
นพพร บึกแว่น
3(3-0)
3(3-0) รัฐพล สังคะสุข
นพพร บึกแว่น
3(3-0)

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 53311
เทคโนโลยีอุตสาหการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 11:00 ร.4204 5723209 001 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ

3(2-2)

15/02/2018 09:00 - 11:00

ร.4201

5723208 001 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ

3(2-2)

16/02/2018 13:00 - 14:30

ร.4201

20/02/2018 09:00 - 11:00

ร.4201

5724213 001 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ 1(0-2)
1
5723212 001 การวัดและเครื่ องมือวัด
3(2-2)

22/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องD

รหัสนักศึกษา

นก.

จาก
ถึง

5811211532001
5811211532023

จาก
ถึง

5811211532001
5811211532023

จาก
ถึง

5811211532001
5811211532023

จาก
ถึง

5811211532001
5811211532023

จาก
ถึง

-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
เทคโนโลยีบัณฑิต
นก.

-

4000112 002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ย 3(2-2)
นรู ้ตลอดชีวติ
5613801 001 เตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ 2(90)

-

5723211 001 การจัดการพลังงาน

3(3-0)

กรรมการคุมสอบ
อวยชัย วงศ์รัตน์
พิเชษฐ์ รัตนบุญทวี
อดิศกั ดิ์ ทองช่วย
อวยชัย วงศ์รัตน์
อดิศกั ดิ์ ทองช่วย
สิ ทธัตถ์ มาดี
อดิศกั ดิ์ ทองช่วย
พิเชษฐ์ รัตนบุญทวี
สุนี โชติดิลก
รณกร รัตนธรรมมา

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5711211533021
5811211533023

จาก
ถึง

5811211533003
5811211533023

จาก
ถึง

5811211533003
5811211533023

จาก
ถึง

5811211533003
5811211533023

จาก
ถึง

5410124309026
5811211533023

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
8
จาก 8
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:50)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 53711
เทคโนโลยีอาคาร
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
19/02/2018 09:00 - 10:30 4242
5513507 001 การเขียนรายงานด้านเทคนิคและ
การนาเสนอ
20/02/2018 09:00 - 10:30 2621
5714501 001 จรรยาบรรณในวิชาชีพด้านเทคโ
นโลยีอาคาร
22/02/2018 09:00 - 10:30 2621
5713102 001 ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอา
คาร
13:30 - 15:00 ITห้องD 4000112 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ย
นรู ้ตลอดชีวติ
5504204 801 ภาวะผูน้ าและการพัฒนาทีมงาน
-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
เทคโนโลยีบัณฑิต
นก.
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)

5714201 001 การวิเคราะห์ความวิบตั ิของโครง 3(3-0)
สร้างอาคาร
5714301 001 ระบบประกอบอาคาร
3(3-0)

กรรมการคุมสอบ
สถาพร ปกป้ อง
จุฬาลักษณ์ ชาญกุล
สถาพร ปกป้ อง
ณัฏฐ์ มากุล
สถาพร ปกป้ อง
จุฬาลักษณ์ ชาญกุล
สุนี โชติดิลก
รณกร รัตนธรรมมา

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5811211537002
5811211537028

จาก
ถึง

5811211537002
5811211537028

จาก
ถึง

5611211537016
5811211537028

จาก
ถึง

5410122105053
5811211537028

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

