RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

หน้า
1
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:39)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
นิเทศศาสตรบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 41817
นิเทศศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
รหัสนักศึกษา
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 09:00 - 10:30 ITห้องB 0010201 004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) กัมพล ทองเรื อง
จาก 5611217418094
ถึง 6011217418019
ตประจาวัน
วัลภา จันดาเบ้า
09:00 - 10:30 ITห้องC 0010201 004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) สุชาติ วิภูษณะพันธุ์ จาก 6011217418021
ตประจาวัน
อัธยานันท์ จิตรโรจน ถึง 6011217418046
ศิรักรดา
ษ เทียนขาว
20/02/2018 09:00 - 10:30 ITห้องC 0040101 005 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) รัศมี แสงศิริมงคลยิง่ จาก 6011217418001
ถึง 6011217418046
เปลี่ยนแปลง
เปมิกา ขาวีระ
มรกต บุญศิริชยั
21/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องA 0050101 009 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) ประเสริ ฐ แซ่เอี๊ยบ
จาก 6011217418001
ถึง 6011217418046
ลักขณา ฤกษ์เกษม
จอมสุรางค์ ลิมป์ ประเส
3011103 001 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศ 3(2-2)
จาก
ถึง
าสตร์
3061101 001 การถ่ายภาพเบื้องต้น
3(2-2)
จาก
ถึง
3561105 004 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
3(3-0)
จาก
ถึง
-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

หน้า
2
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:39)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
นิเทศศาสตรบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 41817
นิเทศศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 2
รหัสนักศึกษา
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 09:00 - 10:30 ITห้องC 0010201 005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) สุชาติ วิภูษณะพันธุ์ จาก 6011217418040
ตประจาวัน
อัธยานันท์ จิตรโรจน ถึง 6011217418093
ศิรักรดา
ษ เทียนขาว
20/02/2018 09:00 - 10:30 ITห้องC 0040101 006 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) รัศมี แสงศิริมงคลยิง่ จาก 6011217418040
ถึง 6011217418062
เปลี่ยนแปลง
เปมิกา ขาวีระ
มรกต บุญศิริชยั
09:00 - 10:30 ITห้องD 0040101 006 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) สาวิตรี รุ จิธนพาณิ ช จาก 6011217418063
เปลี่ยนแปลง
เจริ ญพร โชคบริ บาล ถึง 6011217418093
21/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องA 0050101 010 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) ประเสริ ฐ แซ่เอี๊ยบ
จาก 6011217418040
ถึง 6011217418093
ลักขณา ฤกษ์เกษม
จอมสุรางค์ ลิมป์ ประเส
3011103 002 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศ 3(2-2)
จาก
ถึง
าสตร์
3061101 002 การถ่ายภาพเบื้องต้น
3(2-2)
จาก
ถึง
3561105 005 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
3(3-0)
จาก
ถึง
-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

หน้า
3
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:39)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 43303
การท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
รหัสนักศึกษา
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
19/02/2018 09:00 - 10:30 ITห้องD 0010202 014 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) ชลลดา พึงราพรรณ จาก 6010123433001
เรี ยน
โอแฟเลีย ด.อคอสตา ถึง 6010125439071
20/02/2018 09:00 - 10:30 ITห้องB 0040101 001 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) ปรี ชา จัน่ กล้า
จาก 5911311539008
ถึง 6010123433051
เปลี่ยนแปลง
ธัชชัย ปุษยะนาวิน
21/02/2018 11:00 - 12:30 5765
0050101 007 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) เกรี ยงศักดิ์ ชยัมภร จาก 6010123433001
ถึง 6010123433036
11:00 - 12:30 5774
0050101 007 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) ชัยรัตน์ คาลี
จาก 6010123433038
ถึง 6010123433051
3571204 001 หลักการมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
จาก
ถึง
3571705 001 ภาษาอังกฤษสาหรับฝ่ ายห้องพัก 3(3-0-6)
จาก
ถึง
3572606 001 การจัดการอาหารไทยและขนมไ 3(2-2-5)
จาก
ถึง
ทย
3573212 001 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
จาก
ถึง
3573504 001 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับกา 3(2-2-5)
จาก
ถึง
รท่องเที่ยวและการโรงแรม

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
4
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:39)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 43303
การท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 2
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
19/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องA 0010202 015 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) ชิติพทั ธ์ ชิตสกุล
เรี ยน
พิชามญชุ์ จารัสศรี
เสถียรพันธุ์ ขุนมนตรี
20/02/2018 09:00 - 10:30 ITห้องB 0040101 002 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) ปรี ชา จัน่ กล้า
เปลี่ยนแปลง
ธัชชัย ปุษยะนาวิน
09:00 - 10:30 ITห้องC 0040101 002 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) รัศมี แสงศิริมงคลยิง่
เปลี่ยนแปลง
เปมิกา ขาวีระ
มรกต บุญศิริชยั
21/02/2018 11:00 - 12:30 4251
0050101 008 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) วิสูตร ดารากัย
11:00 - 12:30

0050101 008 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

1(0-2-1) ชัยรัตน์ คาลี

-

3571204 002 หลักการมัคคุเทศก์

3(3-0-6)

-

3571705 002 ภาษาอังกฤษสาหรับฝ่ ายห้องพัก 3(3-0-6)

-

3572606 002 การจัดการอาหารไทยและขนมไ 3(2-2-5)
ทย
3573212 002 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)

-

5774

3573504 002 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับกา 3(2-2-5)
รท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

6010123433052
6010123433101

จาก
ถึง

6010123433052
6010123433088

จาก
ถึง

6010123433090
6010123433101

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

6010123433070
6010123433101
6010123433052
6010123433069
-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
5
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:39)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
ศิลปศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 43303
การท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 3
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
19/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องC 0010202 019 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ 3(3-0-6) ธัชชา รัมมะศักดิ์
เรี ยน
วิชยานนท์ สุทธโส
ณรงค์ฤทธิ์ ประสานตรี
20/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องD 0040101 019 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) อริ สรา เอี่ยมสื บทับ
เปลี่ยนแปลง
พรชนก ชโลปกรณ์
21/02/2018 11:00 - 12:30 5764
0050101 006 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) ปรัชญา ใจภักดี
11:00 - 12:30 ITห้องH

0050101 006 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

1(0-2-1) พิณทิพย์ ขาวปลื้ม

-

3571204 003 หลักการมัคคุเทศก์

3(3-0-6)

-

3571705 003 ภาษาอังกฤษสาหรับฝ่ ายห้องพัก 3(3-0-6)

-

3572606 003 การจัดการอาหารไทยและขนมไ 3(2-2-5)
ทย
3573212 003 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)

-

3573504 003 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับกา 3(2-2-5)
รท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

6010123433102
6010123433151

จาก
ถึง

6010123433102
6010123433151

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

6010123433132
6010123433151
6010123433102
6010123433131
-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
6
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:39)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 43314
เศรษฐศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องC 0010201 019 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) ปั ญญา บุญญาภิวฒั น์
ตประจาวัน
สุพจน์ พรหมพยัคฆ์
รุ่ งทิพย์ ศรี โสภา
20/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องD 0040101 020 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) อริ สรา เอี่ยมสื บทับ
เปลี่ยนแปลง
พรชนก ชโลปกรณ์
11:00 - 12:30 ITห้องE 0040101 020 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) สุทธิเดือน ชุณหกานต์
เปลี่ยนแปลง
21/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องG 0050101 005 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) สุรยศ ทรัพย์ประกอบ
11:00 - 12:30 ITห้องH

0050101 005 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

1(0-2-1) พิณทิพย์ ขาวปลื้ม

-

3521103 003 หลักการบัญชี

3(2-2-5)

-

3591111 001 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

3(3-0-6)

-

3592109 001 คณิ ตศาสตร์สาหรับเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

-

3593223 001 โลกาภิวฒั น์และพัฒนาการเศรษฐ 3(3-0-6)
กิจโลก

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5910123302008
6011214433042

จาก
ถึง

6010111219024
6011214433015

จาก
ถึง

6011214433016
6011214433042

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

6011214433001
6011214433018
6011214433019
6011214433042
-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
7
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:39)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
บัญชีบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 43613
บัญชีบัณฑิต
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
รหัสนักศึกษา
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 09:00 - 10:30 ITห้องA 0010201 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) สุรศักดิ์ แจ่มเจริ ญ
จาก 5810123301043
ตประจาวัน
ชุลีกร เลิศประเสริ ฐ ถึง 6011213436046
ธงชัย ทองอยู่
20/02/2018 09:00 - 10:30 5764
0040101 013 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) ชุติมา สังคะหะ
จาก 6011213436002
ถึง 6011213436011
เปลี่ยนแปลง
09:00 - 10:30 5765
0040101 013 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) ธนันญดา บัวเผื่อน จาก 6011213436012
ถึง 6011213436038
เปลี่ยนแปลง
09:00 - 10:30 5774
0040101 013 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) จักรพงษ์ หรั่งเจริ ญ จาก 6011213436039
ถึง 6011213436046
เปลี่ยนแปลง
21/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องA 0050101 011 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) ประเสริ ฐ แซ่เอี๊ยบ
จาก 6011213436002
ถึง 6011213436031
ลักขณา ฤกษ์เกษม
จอมสุรางค์ ลิมป์ ประเส
13:30 - 15:00 ITห้องB 0050101 011 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) ไพรัช สู่แสนสุข
จาก 6011213436032
ถึง 6011213436046
สุไม บิลไบ
-

3521106 001 การจัดการทางการเงินสาหรับวิชา 3(2-2-5)
ชีพการบัญชี
3522105 002 การบัญชีช้ นั กลาง 1
3(2-2-5)

-

3522207 001 การภาษีอากร

-

3522301 001 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารส 3(3-0-6)
นเทศ

3(3-0-6)

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
8
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:39)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
บัญชีบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 43613
บัญชีบัณฑิต
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 2
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 09:00 - 10:30 ITห้องB 0010201 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) กัมพล ทองเรื อง
ตประจาวัน
วัลภา จันดาเบ้า
20/02/2018 09:00 - 10:30 4251
0040101 014 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) เกศศิรินทร์ แสงมณี
เปลี่ยนแปลง
09:00 - 10:30 5774
0040101 014 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) จักรพงษ์ หรั่งเจริ ญ
เปลี่ยนแปลง
21/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องC 0050101 012 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) พิเชษฐ์ รัตนบุญทวี
ทรงศักดิ์ สุริโยธิน
นันทวรรณ แก้วโชติ
3521106 002 การจัดการทางการเงินสาหรับวิชา 3(2-2-5)
ชีพการบัญชี
3522106 003 การบัญชีช้ นั กลาง 2
3(2-2-5)
-

3522207 002 การภาษีอากร

3(3-0-6)

-

3522301 002 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารส 3(3-0-6)
นเทศ

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5810123325014
6011213436091

จาก
ถึง

6011213436066
6011213436091

จาก
ถึง

6011213436047
6011213436065

จาก
ถึง

6011213436047
6011213436091

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
9
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:39)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
บัญชีบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 43613
บัญชีบัณฑิต
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 3
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 09:00 - 10:30 5765
0010201 012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) เบญจพร รัตนะ
ตประจาวัน
09:00 - 10:30 5774
0010201 012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) ภัสชา น้อยสอาด
ตประจาวัน
20/02/2018 09:00 - 10:30 5764
0040101 012 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) ชุติมา สังคะหะ
เปลี่ยนแปลง
09:00 - 10:30 ITห้องH 0040101 012 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) ศุทธวดี เววา
เปลี่ยนแปลง
21/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องD 0050101 003 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) รจกร จันทรเจริ ญ
สุพจน์ พันธนียะ
11:00 - 12:30 ITห้องE 0050101 003 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) อดิเทพ ณ พัทลุง
-

3521106 003 การจัดการทางการเงินสาหรับวิชา 3(2-2-5)
ชีพการบัญชี
3522105 003 การบัญชีช้ นั กลาง 1
3(2-2-5)

-

3522207 003 การภาษีอากร

-

3522301 003 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารส 3(3-0-6)
นเทศ

3(3-0-6)

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

6011213436092
6011213436112

จาก
ถึง

6011213436113
6011213436136

จาก
ถึง

6011213436118
6011213436136

จาก
ถึง

6011213436092
6011213436117

จาก
ถึง

5910125439120
6011213436110

จาก
ถึง
จาก
ถึง

6011213436111
6011213436136
-

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
10
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:39)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
บริหารธุรกิจ
โปรแกรมวิชา : 43705
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องC 0010201 031 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) สุชาดา ไม้สนธิ์
ตประจาวัน
รุ จิรัศม์ มุตธิกลุ
สุภิญโญ วงศ์เพม
13:30 - 15:00 ITห้องD 0010201 031 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) อวยชัย วงศ์รัตน์
ตประจาวัน
อภิชาติ มาศมาลัย
20/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องB 0040101 015 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) วีรยุทธ ด้วงใย
เปลี่ยนแปลง
ศรุ ดา นิติวรการ
21/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องC 0050101 001 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) จิตรา ชนะกุล
ประเทืองสุข ยังเสถียร
11:00 - 12:30 ITห้องD 0050101 001 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) รจกร จันทรเจริ ญ
สุพจน์ พันธนียะ
3504101 001 จริ ยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0)
-

3521103 004 หลักการบัญชี

3(2-2)

-

3562306 001 พฤติกรรมองค์การ

3(3-0)

-

3563406 001 การวิเคราะห์งาน

3(3-0)

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

6010125437001
6010125437031

จาก
ถึง

6010125437032
6010125437048

จาก
ถึง

6010125437001
6010125437048

จาก
ถึง

5910123314011
6010125437029

จาก
ถึง

6010125437030
6010125437048

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
11
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:39)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
บริหารธุรกิจ
โปรแกรมวิชา : 43705
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 2
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องD 0010201 032 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) อวยชัย วงศ์รัตน์
ตประจาวัน
อภิชาติ มาศมาลัย
20/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องC 0040101 016 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) วุฒิชยั แพงาม
เปลี่ยนแปลง
วชิราภรณ์ ฟูนนั
กุลิสรา เผ่าพันธ์
21/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องD 0050101 002 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) รจกร จันทรเจริ ญ
สุพจน์ พันธนียะ
3504101 002 จริ ยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0)
-

3521103 005 หลักการบัญชี

3(2-2)

-

3562306 002 พฤติกรรมองค์การ

3(3-0)

-

3563406 002 การวิเคราะห์งาน

3(3-0)

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

6010125437022
6010125437098

จาก
ถึง

6010125437022
6010125437098

จาก
ถึง

6010125437022
6010125437098

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
12
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:39)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
บริหารธุรกิจ
โปรแกรมวิชา : 43905
การจัดการทัว่ ไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 15:30 - 17:00 ITห้องF 0010201 044 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) วรพรรณ สุรัสวดี
ตประจาวัน
15:30 - 17:00 ITห้องG 0010201 044 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) อัจฉรา ประไพพักตร์
ตประจาวัน
15/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องA 0020103 011 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 3(3-0-6) พจนา บุญคุม้
พอเพียง
สุธี แก้วเขียว
วริ นท์น่า สิ ริพทุ ธิรักษ์
3531101 001 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
-

3541101 001 หลักการตลาด

3(3-0)

-

3561105 010 การเป็ นผูป้ ระกอบการ

3(3-0)

-

3562402 001 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0)

-

3592110 002 หลักเศรษฐศาสตร์

3(3-0)

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

6010125439001
6010125439008

จาก
ถึง

6010125439009
6010125439055

จาก
ถึง

5510123418086
6010125439055

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
13
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:39)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
บริหารธุรกิจ
โปรแกรมวิชา : 43905
การจัดการทัว่ ไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 2
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 15:30 - 17:00 ITห้องH 0010201 045 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) ปฐมชนก ศิริพชั ระ
ตประจาวัน
15/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องD 0020103 012 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 3(3-0-6) ขวัญมิ่ง คาประเสริ ฐ
พอเพียง
อักษร สวัสดี
13:30 - 15:00 ITห้องE 0020103 012 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 3(3-0-6) เพ็ญศรี บางบอน
พอเพียง
3531101 002 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
-

3541101 002 หลักการตลาด

3(3-0)

-

3561105 011 การเป็ นผูป้ ระกอบการ

3(3-0)

-

3562402 002 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0)

-

3592110 003 หลักเศรษฐศาสตร์

3(3-0)

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

6010125439056
6010125439111

จาก
ถึง

5610122518014
6010125439103

จาก
ถึง

6010125439104
6010125439111

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
14
จาก 18
วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:39)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
บริหารธุรกิจ
โปรแกรมวิชา : 43905
การจัดการทัว่ ไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 3
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 13:30 - 15:00 5764
0010201 036 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) มนพัทธ์ สี ขาว
ตประจาวัน
13:30 - 15:00 5765
0010201 036 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) สุธิดา สัจจะหฤทัย
ตประจาวัน
13:30 - 15:00 ITห้องH 0010201 036 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) นพพร บึกแว่น
ตประจาวัน
15/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องC 0020103 013 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 3(3-0-6) ศุภินธน์การย์ ระวังวงศ
พอเพียง
ไพโรจน์ บุตรชีวนั
ภาวิณี พนมวัน ณ อยุธ
3531101 003 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
-

3541101 003 หลักการตลาด

3(3-0)

-

3561105 012 การเป็ นผูป้ ระกอบการ

3(3-0)

-

3562402 003 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0)

-

3592110 004 หลักเศรษฐศาสตร์

3(3-0)

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

6010125439133
6010125439160

จาก
ถึง

6010125439161
6011210326058

จาก
ถึง

6010125439112
6010125439132

จาก
ถึง

6010125439112
6010125439226

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
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15
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วันที่พิมพ์ 30/01/2018 (11:39)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
บริหารธุรกิจ
โปรแกรมวิชา : 43905
การจัดการทัว่ ไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 4
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 13:30 - 15:00 4251
0010201 037 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) จุฬาลักษณ์ ชาญกุล
ตประจาวัน
13:30 - 15:00 5765
0010201 037 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) สุธิดา สัจจะหฤทัย
ตประจาวัน
13:30 - 15:00 5774
0010201 037 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) เมธี ทรัพย์ประสพโชค
ตประจาวัน
15/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องC 0020103 014 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 3(3-0-6) ศุภินธน์การย์ ระวังวงศ
พอเพียง
ไพโรจน์ บุตรชีวนั
ภาวิณี พนมวัน ณ อยุธ
3531101 004 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
-

3541101 004 หลักการตลาด

3(3-0)

-

3561105 013 การเป็ นผูป้ ระกอบการ

3(3-0)

-

3562402 004 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0)

-

3592110 005 หลักเศรษฐศาสตร์

3(3-0)

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

6010125439208
6010125439227

จาก
ถึง

6010125439169
6010125439182

จาก
ถึง

6010125439183
6010125439207

จาก
ถึง

5710122530022
6010125439227

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
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5000182
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ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
บริหารธุรกิจ
โปรแกรมวิชา : 44005
การตลาด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องB 0010201 029 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) อุไรวรรณ คาภูแสน
ตประจาวัน
ณัฐกานต์ เรื อนคา
13:30 - 15:00 ITห้องC 0010201 029 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) สุชาดา ไม้สนธิ์
ตประจาวัน
รุ จิรัศม์ มุตธิกลุ
สุภิญโญ วงศ์เพม
15/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องE 0020103 015 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 3(3-0-6) เพ็ญศรี บางบอน
พอเพียง
13:30 - 15:00 ITห้องF 0020103 015 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 3(3-0-6) อภิศกั ดิ์ คู่กระสังข์
พอเพียง
3521103 006 หลักการบัญชี
3(2-2)
-

3541302 001 การจัดการค้าส่งและค้าปลีก

3(3-0)

-

3561105 006 การเป็ นผูป้ ระกอบการ

3(3-0)

-

3562402 005 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0)

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

6010125440002
6010125440019

จาก
ถึง

6010125440020
6010125440052

จาก
ถึง

6010125439224
6010125440035

จาก
ถึง

6010125440036
6010125440052

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
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17
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5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
บริหารธุรกิจ
โปรแกรมวิชา : 44005
การตลาด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 2
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
14/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องC 0010201 030 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6) สุชาดา ไม้สนธิ์
ตประจาวัน
รุ จิรัศม์ มุตธิกลุ
สุภิญโญ วงศ์เพม
15/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องH 0020103 016 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 3(3-0-6) กนกพิชญ์ วิชญว
พอเพียง
รนันท
3521103 007 หลักการบัญชี
3(2-2)
-

3541302 002 การจัดการค้าส่งและค้าปลีก

3(3-0)

-

3561105 007 การเป็ นผูป้ ระกอบการ

3(3-0)

-

3562402 006 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0)

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
บริหารธุรกิจ
โปรแกรมวิชา : 44105
การจัดการธุรกิจค้ าปลีก
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
0010201 046 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6)
ตประจาวัน
0020103 017 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
พอเพียง
3531101 005 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
-

3611201 001 การเรี ยนรู ้ภาคปฏิบตั ิดา้ นการจัดก 2(90)
ารธุรกิจค้าปลีก 2
3611301 001 การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาก 3(3-0-6)
ารในธุรกิจค้าปลีก
3612102 001 องค์การและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6)
มนุษย์

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

6010125440053
6010125440104

จาก
ถึง

6010125440053
6010125440104

จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : ปกติ
บริหารธุรกิจ
โปรแกรมวิชา : 44105
การจัดการธุรกิจค้ าปลีก
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 60 หมู่ : 2
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
0010201 047 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิ 3(3-0-6)
ตประจาวัน
0020103 018 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
พอเพียง
3531101 006 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
-

3611201 002 การเรี ยนรู ้ภาคปฏิบตั ิดา้ นการจัดก 2(90)
ารธุรกิจค้าปลีก 2
3611301 002 การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาก 3(3-0-6)
ารในธุรกิจค้าปลีก
3612102 002 องค์การและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6)
มนุษย์
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5000182
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รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

