RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
1
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:06)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 30103
การพัฒนาชุมชน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
15/02/2018 09:00 - 11:00 2061
2534906 001 การวิจยั ชุมชน
22/02/2018 15:10 - 17:00 ITห้องA

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์
กรรมการคุมสอบ
3(2-2) วีรพล ดิษเกษม

จาก
ถึง
2533701 001 การพัฒนาชุมชนในประชาคมอาเ 3(3-0) ณกมล ปุญชเขตต์ทิกลุ จาก
ถึง
ซียน

-

2532106 001 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานพัฒนา

-

2533803 001 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี 2(90)
พการพัฒนาชุมชน
2534405 001 เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ในงานพัฒนา 3(3-0)
ชุมชน

-

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 30103
การพัฒนาชุมชน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
15/02/2018 09:00 - 11:00 2062
2534906 002 การวิจยั ชุมชน
22/02/2018 15:10 - 17:00 ITห้องA

3(2-2)

5630123301007
5810123301076
5810123301001
5910123243026

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์
นก.

รหัสนักศึกษา

กรรมการคุมสอบ
3(2-2) ภาณุพงศ์ สามารถ

จาก
ถึง
2533701 002 การพัฒนาชุมชนในประชาคมอาเ 3(3-0) ณกมล ปุญชเขตต์ทิกลุ จาก
ถึง
ซียน

-

2532106 002 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานพัฒนา

-

2533803 002 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี 2(90)
พการพัฒนาชุมชน
2534405 002 เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ในงานพัฒนา 3(3-0)
ชุมชน

-

รหัสนักศึกษา

นก.

3(2-2)

5810123301038
5810123301073
5711210326078
5910123312033

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
2
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:06)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 30203
ดนตรีไทย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 13:30 - 17:30 2072
2063216 001 การปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทย 6

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์
รหัสนักศึกษา

นก.

กรรมการคุมสอบ
2(0-4) มัณฑนา อยูย่ งั่ ยืน

จาก
ถึง
ประวิทย์ ขาวปลื้ม
จาก
ถึง
ณวัฒน์ หลาวทอง
จาก
ถึง
อัษฎางค์ เดชรอด
จาก
ถึง
ฐิระพลย์ น้อยนิตย์
จาก
ถึง
พงศธร รุ จิววิ ฒั นกุล จาก
ถึง
วิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ จาก
ถึง
กัญณภัทร นิธิศวราภาก จาก
ถึง

5810111215007
5810123302005
5810123302001
5810123302006
5810111215001
5810123302001
5810123302001
5810123302006
5810111215001
5810123302006
5810123302001
5810123302006
5810111215005
5810123302006
5810123302001
5810123302006

จาก
ถึง

5810123302001
5810123302006

15/02/2018 09:00 - 13:00

2073

2063903 001 การจัดการการแสดงดนตรี ไทย 3 3(2-2)

16/02/2018 09:00 - 13:00

2071

2063202 001 การปฏิบตั ิเครื่ องดีดไทย 6

2(0-4)

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

2072

2064209 001 การปฏิบตั ิรวมวงดนตรี ไทย 4

1(0-2)

20/02/2018 09:00 - 12:00

2071

2063103 001 การวิเคราะห์เพลงไทย

3(3-0)

13:00 - 16:00

2072

2064909 001 ธุรกิจการดนตรี

3(3-0)

21/02/2018 09:00 - 13:00

2072

2063206 001 การปฏิบตั ิเครื่ องตีไทย 6

2(0-4)

13:30 - 15:00

2072

22/02/2018 09:00 - 12:00

2071

1551129 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาดนตรี 3(3-0)
ไทย
2063105 001 การประพันธ์เพลงไทย
3(3-0) มานพ วิสุทธิแพทย์

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
3
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:06)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 30403
ดนตรีตะวันตก
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 10:30 2063
2064705 001 สารัตถะดนตรี
19/02/2018 13:00 - 14:30

2073

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์

รหัสนักศึกษา
กรรมการคุมสอบ
3(3-0) ธีรเดช แพร่ คุณธรรม จาก 5710123304051
ถึง 5810123304047
2063309 001 ทฤษฎีดนตรี ป๊อบปูล่าร์และดนตรี 3(3-0) ธีรเดช แพร่ คุณธรรม จาก 5610123304046
ถึง 5810123304065
แจ๊ส
นก.

-

2063308 001 การอานวยเพลง

3(1-2)

-

2063311 001 การประพันธ์ดนตรี

3(3-0)

-

2063402 001 ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้เสี ยงสูง 6

2(0-4)

-

2063406 001 ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลืองเสี ยงสูง 6 2(0-4)

-

2063408 001 ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลืองเสี ยงต่า 6 2(0-4)

-

2063416 001 ปฏิบตั ิกีตา้ ร์ไฟฟ้ า 6

2(0-4)

-

2063418 001 ปฏิบตั ิเบสไฟฟ้ า 6

2(0-4)

-

2063420 001 ปฏิบตั ิเปี ยโน 6

2(0-4)

-

2063424 001 ปฏิบตั ิขบั ร้อง 6

2(0-4)

-

2063426 001 ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบในวงออร์เค 2(0-4)
สตรา 6
2063428 001 ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบในวงป๊ อบปู 2(0-4)
ล่าร์และวงแจ๊ส 6
2063504 001 ดนตรี เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 3(3-0)

-

2063506 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาดนตรี 3(3-0)
ตะวันตก
2063704 001 ปฏิบตั ิการบันทึกเสี ยงดนตรี
3(2-2)

-

2063901 002 การแสดงเดี่ยว 2

0(0-0)

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

หน้า
4
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:06)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
5
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:06)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 30403
ดนตรีตะวันตก
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 10:30 2063
2064705 001 สารัตถะดนตรี
19/02/2018 13:00 - 14:30

2073

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์

รหัสนักศึกษา
กรรมการคุมสอบ
3(3-0) ธีรเดช แพร่ คุณธรรม จาก 5710123304051
ถึง 5810123304047
2063309 001 ทฤษฎีดนตรี ป๊อบปูล่าร์และดนตรี 3(3-0) ธีรเดช แพร่ คุณธรรม จาก 5610123304046
ถึง 5810123304065
แจ๊ส
นก.

-

2063308 001 การอานวยเพลง

3(1-2)

-

2063311 001 การประพันธ์ดนตรี

3(3-0)

-

2063402 001 ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้เสี ยงสูง 6

2(0-4)

-

2063406 001 ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลืองเสี ยงสูง 6 2(0-4)

-

2063408 001 ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลืองเสี ยงต่า 6 2(0-4)

-

2063416 001 ปฏิบตั ิกีตา้ ร์ไฟฟ้ า 6

2(0-4)

-

2063418 001 ปฏิบตั ิเบสไฟฟ้ า 6

2(0-4)

-

2063420 001 ปฏิบตั ิเปี ยโน 6

2(0-4)

-

2063424 001 ปฏิบตั ิขบั ร้อง 6

2(0-4)

-

2063426 001 ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบในวงออร์เค 2(0-4)
สตรา 6
2063428 001 ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบในวงป๊ อบปู 2(0-4)
ล่าร์และวงแจ๊ส 6
2063504 001 ดนตรี เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 3(3-0)

-

2063506 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาดนตรี 3(3-0)
ตะวันตก
2063704 001 ปฏิบตั ิการบันทึกเสี ยงดนตรี
3(2-2)

-

2063901 002 การแสดงเดี่ยว 2

0(0-0)

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
6
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:06)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

จาก
ถึง
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 30803
นาฏศิลป์ และการละคร
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
15/02/2018 13:00 - 14:30 2083
2052201 001 หน้าพาทย์
20/02/2018 09:00 - 10:30

2063

22/02/2018 09:00 - 10:30

2061

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์
นก.

รหัสนักศึกษา
กรรมการคุมสอบ
2(1-2) ริ นทร์ลภัส ชินวุฒิกลุ ก จาก 5710123308039
ถึง 5810123308027
2054909 001 การวิจยั ด้านนาฏศิลป์ และการละ 2(1-2) ประจักษ์ ไม้เจริ ญ
จาก 5710123308039
ถึง 5810123308027
คร
2053105 001 การแสดงเป็ นชุดเป็ นตอน

2(1-2) ธีรตา นุ่มเจริ ญ

-

2051605 001 การกากับการแสดง

2(1-2)

-

2053704 001 ทฤษฏีการละครและวิจารณ์การล 2(1-2)
ะคร
2054907 001 การใช้คอมพิวเตอร์ข้ นั พื้นฐานใน 2(1-2)
งานนาฏศิลป์
2054914 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาด้านนา 3(3-0)
ฏศิลป์ และการละคร

-

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

5710123308039
5810123308027
-

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
7
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:06)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 30803
นาฏศิลป์ และการละคร
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
15/02/2018 13:00 - 14:30 2083
2052201 002 หน้าพาทย์
20/02/2018 09:00 - 10:30

2063

22/02/2018 09:00 - 10:30

2061

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์

รหัสนักศึกษา
กรรมการคุมสอบ
2(1-2) ริ นทร์ลภัส ชินวุฒิกลุ ก จาก 5810123308028
ถึง 5810123308049
2054909 002 การวิจยั ด้านนาฏศิลป์ และการละ 2(1-2) ประจักษ์ ไม้เจริ ญ
จาก 5610123308017
ถึง 5810123308049
คร
นก.

2053105 002 การแสดงเป็ นชุดเป็ นตอน

2(1-2) ธีรตา นุ่มเจริ ญ

-

2051605 002 การกากับการแสดง

2(1-2)

-

2053704 002 ทฤษฏีการละครและวิจารณ์การล 2(1-2)
ะคร
2054907 002 การใช้คอมพิวเตอร์ข้ นั พื้นฐานใน 2(1-2)
งานนาฏศิลป์
2054914 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาด้านนา 3(3-0)
ฏศิลป์ และการละคร

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

5810123308028
5810123308049
-

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
นิตศิ าสตร์
โปรแกรมวิชา : 30904
นิตศิ าสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
รหัสนักศึกษา
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 13:00 - 15:30 2036
2563521 001 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกค 3(3-0) ศิริชยั มงคลเกียรติศรี จาก 5810124309001
ถึง 5810124309051
ดีเมือง
15/02/2018 09:00 - 11:30 22305
2563204 001 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3(3-0) ปฏิพทั ธ์ ภู่งาม
จาก 5410124309026
ถึง 5810124309051
16/02/2018 13:30 - 16:00 2036
2563518 001 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0) พรเพชร ชลศักดิ์ตระก จาก 5610124309017
ถึง 5810124309101
19/02/2018 09:00 - 11:30 22305
2562103 001 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 3(3-0) นงศิรนารถ กุศลวงษ์ จาก 5710124309010
ถึง 5810124309051
3
13:30 - 16:00 2037
2563520 001 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0) ปาณรดา วัชรสิ นธุ์
จาก 5810124309001
ถึง 5810124309101
20/02/2018 09:00 - 11:30 2038
2563508 001 กฎหมายภาษีอากร
3(3-0) ปิ ยนันท์ ศรี ทองทิม จาก 5810124309001
ถึง 5810124309051
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ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
นิตศิ าสตร์
โปรแกรมวิชา : 30904
นิตศิ าสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 2
รหัสนักศึกษา
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 13:00 - 15:30 2036
2563521 002 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกค 3(3-0) ศิริชยั มงคลเกียรติศรี จาก 5710124309009
ถึง 5810124309103
ดีเมือง
15/02/2018 09:00 - 11:30 22305
2563204 002 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3(3-0) ปฏิพทั ธ์ ภู่งาม
จาก 5610124309009
ถึง 5810124309103
16/02/2018 13:30 - 16:00 2036
2563518 002 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0) พรเพชร ชลศักดิ์ตระก จาก 5630124309221
ถึง 5810124309103
19/02/2018 09:00 - 11:30 22305
2562103 002 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 3(3-0) นงศิรนารถ กุศลวงษ์ จาก 5710124309069
ถึง 5810124309103
3
13:30 - 16:00 2037
2563520 002 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0) ปาณรดา วัชรสิ นธุ์
จาก 5710124309049
ถึง 5810124309103
20/02/2018 09:00 - 11:30 2038
2563508 002 กฎหมายภาษีอากร
3(3-0) ปิ ยนันท์ ศรี ทองทิม จาก 5630124309032
ถึง 5810124309103
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 31203
ภาษาไทย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
1542306 001 ภาษาไทยในงานอาชีพภาครัฐแล 3(2-2)
ะเอกชน
1542401 001 การวิจารณ์วรรณกรรม
3(3-0)
-

1544609 001 การจัดการสารสนเทศด้านภาษาแ 3(2-2)
ละวรรณกรรม
1544910 001 การศึกษาอิสระ
3(2-2)
1552625 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางวั 3(3-0)
ฒนธรรม
2532401 801 ทฤษฎีการวางแผนและการตัดสิ น 3(3-0)
ใจ

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

RFGA0
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ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 31203
ภาษาไทย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 2
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
1542306 002 ภาษาไทยในงานอาชีพภาครัฐแล 3(2-2)
ะเอกชน
1542401 001 การวิจารณ์วรรณกรรม
3(3-0)
-

1544609 002 การจัดการสารสนเทศด้านภาษาแ 3(2-2)
ละวรรณกรรม
1544910 001 การศึกษาอิสระ
3(2-2)

-

1552625 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางวั 3(3-0)
ฒนธรรม
2532401 802 ทฤษฎีการวางแผนและการตัดสิ น 3(3-0)
ใจ

-

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 31403
ภาษาอังกฤษ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
15/02/2018 09:00 - 10:30 22202
1571102 801 ภาษาจีน 2

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์
รหัสนักศึกษา

นก.

กรรมการคุมสอบ
3(3-0) Ma Zhongyi

19/02/2018 09:00 - 10:30

2033

13:00 - 14:30

2035

1534108 001 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบตั ิศาสต 3(3-0) อุมาพร ยุวชิต
ร์
1553113 001 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ
3(3-0) นพรัตน์ มัดสมบูรณ์

20/02/2018 13:00 - 14:30

2073

1552317 001 วรรณกรรมเด็ก

3(3-0) อินทิรา จารุ จินดา

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

2038

1553401 001 ไทยศึกษา

3(3-0) กษิดิศ วัชรพรรณ

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

2038

1553116 001 การแปลเพื่องานอาชีพ

3(2-2) สุมิตรา พรรณกุลบดี

-

1531701 001 การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม

3(3-0)

-

1552312 001 วรรณคดีองั กฤษและอเมริ กนั

3(3-0)

จาก
ถึง
จาก
ถึง

5710123314053
5810123314073
5710123314053
5810123314067

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

5710123314053
5910123314011
5810123314005
5810123314074
5530123315003
5810123314074
5710123314053
5810123314039
-

RFGA0
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ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 31403
ภาษาอังกฤษ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
15/02/2018 09:00 - 10:30 22202
1571102 801 ภาษาจีน 2

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์
กรรมการคุมสอบ
3(3-0) Ma Zhongyi

19/02/2018 09:00 - 10:30

2033

13:00 - 14:30

2035

1534108 001 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบตั ิศาสต 3(3-0) อุมาพร ยุวชิต
ร์
1553113 002 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ
3(3-0) นพรัตน์ มัดสมบูรณ์

20/02/2018 13:00 - 14:30

2073

1552317 001 วรรณกรรมเด็ก

3(3-0) อินทิรา จารุ จินดา

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

2038

1553401 001 ไทยศึกษา

3(3-0) กษิดิศ วัชรพรรณ

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

2038

1553116 002 การแปลเพื่องานอาชีพ

3(2-2) สุมิตรา พรรณกุลบดี

-

1531701 001 การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม

3(3-0)

-

1552312 001 วรรณคดีองั กฤษและอเมริ กนั

3(3-0)

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 31503
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
1551619 001 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

นก.
3(3-0)

1551622 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด

-

1551629 001 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบัน 3(3-0)
เทิง
1552204 001 การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(2-2)

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

5710123314053
5810123314073
5710123314053
5810123314067

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

5710123314069
5810123314074
5810123314005
5810123314074
5530123315003
5810123314074
5810123314023
5810123314074
-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์

-

-

รหัสนักศึกษา

นก.

3(3-0)

1553608 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพั 3(3-0)
นธ์

รหัสนักศึกษา

กรรมการคุมสอบ
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0
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ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 31503
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
1551619 002 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์
นก.
3(3-0)

-

1551622 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด

-

1551629 002 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบัน 3(3-0)
เทิง
1552204 002 การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(2-2)

-

3(3-0)

1553608 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพั 3(3-0)
นธ์

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 31503
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 3
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
1551619 003 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

นก.
3(3-0)

1551622 003 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด

-

1551629 003 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบัน 3(3-0)
เทิง
1552204 003 การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(2-2)

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์

-

-

รหัสนักศึกษา

กรรมการคุมสอบ

3(3-0)

1553608 003 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพั 3(3-0)
นธ์

รหัสนักศึกษา

กรรมการคุมสอบ
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
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ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 31616
รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
รหัสนักศึกษา
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 13:00 - 15:30 2074
2563515 001 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0) ชนาธิป ชินะนาวิน จาก 5811216316001
ถึง 5811216316154
16/02/2018 13:00 - 14:30 150907 2551205 001 ภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยนสภาพ
3(3-0) อรุ ณ ไชยนิตย์
จาก 5811216316001
ถึง 5811216316039
19/02/2018 13:00 - 15:00 150707 2554902 001 วิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้ 3(2-2) วัชริ นทร์ อินทพรหม จาก 5611216316081
ถึง 5811216316039
องต้น
21/02/2018 09:00 - 10:30 2036
2551209 001 ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่าง 3(3-0) ปฐมชนก ศิริพชั ระ
จาก 5811216316001
ถึง 5811216316039
ยัง่ ยืน
22/02/2018 13:30 - 15:30 2075
5034504 801 การปลูกพืชไร้ดิน
3(2-2) ธนภูมิ ศิริงาม
จาก 5710122103001
ถึง 5811216316039
นราศักดิ์ บุญมี
2553308 001 การประเมินโครงการ
3(3-0)
จาก
ถึง
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 31616
รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 2
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 09:00 - 11:00 150708-9 5033133 801 เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ 3(2-2-5) ธนภูมิ ศิริงาม
ดิน
นราศักดิ์ บุญมี
13:00 - 15:30 2075
2563515 002 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0) นันท์นิธิ พงศ์โพธิธรร
ชญาพัสว์ สกุลชัยสิ ทฐิ์
16/02/2018 13:00 - 14:30 150907 2551205 002 ภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยนสภาพ
3(3-0) อรุ ณ ไชยนิตย์
19/02/2018 13:00 - 15:00 150708-9
21/02/2018 09:00 - 10:30
-

2052

2554902 002 วิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้ 3(2-2) ณัฏฐา เกิดทรัพย์
องต้น
2551209 002 ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่าง 3(3-0) อรุ ณ ไชยนิตย์
ยัง่ ยืน
2553308 002 การประเมินโครงการ
3(3-0)

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5510122108003
5910122124016

จาก
ถึง

5811216316040
5811216316117

จาก
ถึง
จาก
ถึง

5611216316081
5811216316078
5811216316040
5811216316078

จาก
ถึง

5811216316040
5811216316078

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
13
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:06)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 31616
รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 3
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 13:00 - 15:30 2075
2563515 002 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0) นันท์นิธิ พงศ์โพธิธรร
ชญาพัสว์ สกุลชัยสิ ทฐิ์
16/02/2018 13:00 - 14:30 150908-9 2551205 003 ภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยนสภาพ
3(3-0) นันทัชพร ปานะรัตน์
วชิรวิทย์ วิชาสวัสดิ์
19/02/2018 13:00 - 15:00 150708-9 2554902 003 วิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้ 3(2-2) ณัฏฐา เกิดทรัพย์
องต้น
2551209 003 ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่าง 3(3-0)
ยัง่ ยืน
2553308 003 การประเมินโครงการ
3(3-0)
-

5001304 801 บอนไซและการจัดสวนถาด

3(1-4)

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5811216316040
5811216316117

จาก
ถึง

5811216316079
5811216316117

จาก
ถึง

5711216316052
5811216316117

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 31616
รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 4
รหัสนักศึกษา
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 13:00 - 15:30 2074
2563515 001 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0) ชนาธิป ชินะนาวิน จาก 5811216316001
ถึง 5811216316154
16/02/2018 13:00 - 14:30 150908-9 2551205 004 ภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยนสภาพ
3(3-0) นันทัชพร ปานะรัตน์ จาก 5811216316118
วชิรวิทย์ วิชาสวัสดิ์ ถึง 5811216316154
19/02/2018 13:00 - 15:00 150707 2554902 004 วิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้ 3(2-2) วัชริ นทร์ อินทพรหม จาก 5811216316118
ถึง 5811216316154
องต้น
21/02/2018 09:00 - 10:30 2036
2551209 004 ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่าง 3(3-0) ปฐมชนก ศิริพชั ระ
จาก 5811216316118
ถึง 5811216316154
ยัง่ ยืน
2553308 004 การประเมินโครงการ
3(3-0)
จาก
ถึง
3563108 801 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0)
จาก
ถึง
-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
14
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:06)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 32302
เทคโนโลยีภูมศิ าสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 11:00 2051
2544903 001 การวิจยั สาหรับภูมิศาสตร์

กรรมการคุมสอบ
3(2-2) อุเทน ทองทิพย์

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

2051

2541406 001 โฟโตแกรมเมตรี

3(2-2) อุเทน ทองทิพย์

21/02/2018 13:00 - 16:00

2073

2543211 001 อุทกวิทยาภูมิศาสตร์เพื่อการจัดกา 3(2-2) ฉัตรศิริ กลัง่ เนียม
รลุ่มน้ า
อนุวฒั น์ คชวรรณ
1500108 017 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)

-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
วิทยาศาสตร์

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 32503
การบริหารและพัฒนาเมือง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 13:00 - 14:30 22305
2531002 001 ภาษาอังกฤษสาหรับการบริ หารแ 3(3-0) ฉันทัส เพียรธรรม
ละพัฒนาเมือง 2
16/02/2018 09:00 - 11:00 2063
2503902 001 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์ 2 3(2-2) วิชยานนท์ สุทธโส
22/02/2018 13:00 - 14:30
-

2073

รหัสนักศึกษา

นก.

2533601 001 การวางแผนพัฒนาภูมิภาค

3(3-0) ธนกฤต มีสมจิตร

2553305 005 เทคนิคการบริ หารโครงการ

3(3-0)

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

5810122323001
5810122323033
5810122323001
5810122323033
5810122323001
5810122323033

จาก
ถึง

-

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5810123325002
5810123325039

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

5810123325002
5810123325039
5810123325002
5810123325039
-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
15
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:06)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 32610
ออกแบบนิเทศศิลป์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
16/02/2018 09:00 - 11:00 2064
2034202 001 การจัดการงานออกแบบนิเทศศิล
ป์
19/02/2018 09:00 - 11:00 2074
2033206 001 การวิจยั งานศิลปะและการออกแ
บบ
1552703 001 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพออกแบบ
นิเทศศิลป์ 2
2032104 001 การออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั
ฑ์
2034204 001 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2
มิติและ 3 มิติ
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 32610
ออกแบบนิเทศศิลป์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
16/02/2018 09:00 - 11:00 2064
2034202 002 การจัดการงานออกแบบนิเทศศิล
ป์
19/02/2018 09:00 - 11:00 2074
2033206 002 การวิจยั งานศิลปะและการออกแ
บบ
1552703 002 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพออกแบบ
นิเทศศิลป์ 2
2032104 002 การออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั
ฑ์
2034204 002 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2
มิติและ 3 มิติ

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปบัณฑิต
รหัสนักศึกษา

นก.

กรรมการคุมสอบ
2(2-1) ณัฐพล อ้นอารี ย ์

จาก
ถึง

5811210326001
5811210326087

3(2-2) ปั ณณ์ณชั ธนัทพรรษ จาก
ถึง
รัตน
3(3-0)
จาก
ถึง

5811210326001
5811210326087
-

3(2-2)

จาก
ถึง

-

3(2-2)

จาก
ถึง

-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปบัณฑิต
นก.

กรรมการคุมสอบ
2(2-1) ณัฐพล อ้นอารี ย ์

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5611210326068
5811210326115

3(2-2) ปั ณณ์ณชั ธนัทพรรษ จาก
ถึง
รัตน
3(3-0)
จาก
ถึง

5410123324072
5811210326114
-

3(2-2)

จาก
ถึง

-

3(2-2)

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
16
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:06)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 33415
รัฐศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 10:30 150703 2553205 001 การเลือกตั้ง

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
รัฐศาสตร์ บัณฑิต

2553204 001 การศึกษาอิสระ

กรรมการคุมสอบ
3(3-0) ภาวินีย ์ มีผดุง
สุธิดา สัจจะหฤทัย
3(2-2) พิมพ์นิภา พิณทิพย์

19/02/2018 13:00 - 15:30 151008-9

2563503 801 กฎหมายลักษณะพยาน

3(3-0)

20/02/2018 13:00 - 14:30

150903

2553105 001 การเมืองเปรี ยบเทียบ

3(3-0)

22/02/2018 09:00 - 10:30

2036

2553107 001 การพัฒนาทางการเมือง

3(3-0)

2553106 001 สื่ อสารมวลชนกับการเมือง

3(3-0)

16/02/2018 13:00 - 15:00

150705

-

รหัสนักศึกษา

นก.

จาก
ถึง

5811215334001
5811215334056

จาก
ถึง
จาลองลักษณ์ อินทวัน จาก
ถึง
ชนิศา ดาทุมมา
จาก
ถึง
อวยพร แสงคา
ทศพร บุญลือ
จาก
ถึง
จาก
ถึง

5811215334001
5811215334056
5811215334001
5811215334056
5711216316052
5811215334056

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 33415
รัฐศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 10:30 150707 2553205 002 การเลือกตั้ง

กรรมการคุมสอบ
3(3-0) รวิกานต์ อานวย

16/02/2018 13:00 - 15:00

150707

2553204 002 การศึกษาอิสระ

3(2-2)

19/02/2018 09:00 - 10:30

150907

2553106 002 สื่ อสารมวลชนกับการเมือง

3(3-0)

13:00 - 15:30

151007

2563503 802 กฎหมายลักษณะพยาน

3(3-0)

20/02/2018 13:00 - 14:30

150907

2553105 002 การเมืองเปรี ยบเทียบ

3(3-0)

22/02/2018 09:00 - 10:30

2053

2553107 002 การพัฒนาทางการเมือง

3(3-0)

5811215334001
5811215334056
-

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
รัฐศาสตร์ บัณฑิต
นก.

จาก
ถึง
วัชริ นทร์ อินทพรหม จาก
ถึง
ณัฏฐา เกิดทรัพย์
วณิ ฎา ศิริวรสกุล
จาก
ถึง
ชลิดา รัชตะพงศ์ธร จาก
ถึง
พีรติ จึงประกอบ
พัชรี กล่อมเมือง
จาก
ถึง
พัลยมน สิ นหนัง
จาก
ถึง

รหัสนักศึกษา
5811215334057
5811215334112
5811215334057
5811215334112
5811215334057
5811215334112
5810123304030
5910123312025
5811215334057
5811215334112
5710111228022
5811215334112

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
17
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:06)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 33415
รัฐศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 3
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 09:00 - 10:30 150707 2553205 003 การเลือกตั้ง

กรรมการคุมสอบ
3(3-0) รวิกานต์ อานวย

16/02/2018 13:00 - 15:00

150707

2553204 003 การศึกษาอิสระ

3(2-2)

19/02/2018 09:00 - 10:30

150907

2553106 003 สื่ อสารมวลชนกับการเมือง

3(3-0)

2563503 803 กฎหมายลักษณะพยาน

3(3-0)

2553105 003 การเมืองเปรี ยบเทียบ

3(3-0)

2553107 003 การพัฒนาทางการเมือง

3(3-0)

13:00 - 15:30 151008-9
20/02/2018 13:00 - 14:30

150907

22/02/2018 09:00 - 10:30

2036

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 33603
ภาษาจีนธุรกิจ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 13:00 - 15:00 22202
1573601 001 การแปลภาษาจีน 1

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
รัฐศาสตร์ บัณฑิต
รหัสนักศึกษา

นก.

จาก
ถึง
วัชริ นทร์ อินทพรหม จาก
ถึง
ณัฏฐา เกิดทรัพย์
วณิ ฎา ศิริวรสกุล
จาก
ถึง
จาลองลักษณ์ อินทวัน จาก
ถึง
พัชรี กล่อมเมือง
จาก
ถึง
ทศพร บุญลือ
จาก
ถึง

5811215334114
5811215334167
5811215334114
5811215334167
5811215334114
5811215334167
5811215334114
5811215334167
5811215334114
5811215334167
5811215334114
5811215334167

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์

รหัสนักศึกษา
กรรมการคุมสอบ
3(2-2) จิราพร เนตรสมบัติผล จาก 5810123336001
ถึง 5810123336033
1573705 001 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน
3(2-2) เดชา ชาติวรรณ
จาก 5710123336032
ถึง 5810123336033
1573708 001 ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการและงา 3(2-2) ชลธี เสมอเชื้อ
จาก 5810123336001
ถึง 5810123336033
นสานักงาน
นก.

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

22202

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

2073

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

22202

1573402 001 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 1

3(2-2) Ma Zhongyi

13:00 - 15:00

22202

1573707 001 ภาษาจีนในสื่ อสารมวลชน

3(2-2) Han xuanxuan

จาก
ถึง
จาก
ถึง

5810123336001
5810123336033
5810123336001
5810123336033

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
18
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:06)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 33603
ภาษาจีนธุรกิจ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 2
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
14/02/2018 13:00 - 15:00 22202
1573601 002 การแปลภาษาจีน 1

ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์

รหัสนักศึกษา
กรรมการคุมสอบ
3(2-2) จิราพร เนตรสมบัติผล จาก 5810123336034
ถึง 5810123336064
1573705 002 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน
3(2-2) เดชา ชาติวรรณ
จาก 5810123336034
ถึง 5810123336064
1573708 002 ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการและงา 3(2-2) ชลธี เสมอเชื้อ
จาก 5810123336034
ถึง 5810123336064
นสานักงาน
นก.

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

22202

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

2073

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

22305

1573402 002 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 1

3(2-2) Wang Shuo

13:00 - 15:00

22202

1573707 002 ภาษาจีนในสื่ อสารมวลชน

3(2-2) Han xuanxuan

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 33703
บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 58 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 13:00 - 15:00 150904 1633115 001 การจัดการเว็บไซต์เพื่องานสารส 3(2-2) กิตติศกั ดิ์ คงพูน
นเทศ
20/02/2018 13:00 - 15:00 150706 1633204 001 การทารายการ 2
3(2-2) นนทนันท์ แย้มวงษ์
21/02/2018 09:00 - 11:00

150703

1633203 001 การจัดหมู่ 2

3(2-2) กิตติศกั ดิ์ คงพูน

13:00 - 15:00

150703

22/02/2018 09:00 - 10:30

150703

1633702 001 โปรแกรมประยุกต์ดา้ นระบบงาน 3(2-2) นนทนันท์ แย้มวงษ์
ห้องสมุด
1633409 001 ห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อการ 3(2-2) เพชรา ศรี คาภา
พัฒนาท้องถิ่น

จาก
ถึง
จาก
ถึง

5810123336034
5810123336064
5810123336034
5810123336064

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5810123311002
5810123311043

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

5810123311002
5810123311043
5810123311002
5810123311043
5810123311002
6010123337024

จาก
ถึง

5810123311002
5810123311043

