RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
1
จาก 2
วันที่พิมพ์ 01/02/2018 (15:05)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
วิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 53002
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 41 หมู่ : 1
รหัสนักศึกษา
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
24/02/2018 09:00 - 10:30 4243
5512502 003 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6) กุสุมา ผลาพรม
จาก 5930122530001
ถึง 5930122530212
13:30 - 15:00 ITห้องC 0040101 030 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) ธนันญดา บัวเผื่อน จาก 5930122530001
เปลี่ยนแปลง
นพรัตน์ มัดสมบูรณ์ ถึง 5931217418019
พิชามญชุ์ จารัสศรี
13:30 - 15:00 ITห้องD 0040101 030 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) จนัญญา งามเนตร
จาก 5931217418020
เปลี่ยนแปลง
พหลวัฑฒิ์ อินทรบุญส ถึง 5931217418047
วรัทยา วรรณกลัด
15:30 - 17:00 ITห้องA 0050101 024 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) ศรุ ดา นิติวรการ
จาก 5930122530001
ถึง 6031216316002
อดิเทพ ณ พัทลุง
วชิราภรณ์ ฟูนนั
25/02/2018 09:00 - 10:30 4243
5501002 002 คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรมประยุก 3(3-0-6) ลักขณา ฤกษ์เกษม
จาก 5930122530001
ต์
กฤษณ์ชาคริ ตส ณ วัฒ ถึง 6030122530023
11:00 - 12:30 ITห้องA 0020101 017 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 3(3-0-6) ประยูร ป้ อมสุวรรณ์ จาก 5930122530001
ถึง 5930123433209
ระนคร
ฉัตรศิริ กลัง่ เนียม
ณัฐธพงษ์ มะลิซอ้ น
นราศักดิ์ บุญมี
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 53811
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)
รุ่น : 41 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
24/02/2018 09:00 - 10:30 2034
5514510 002 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงา
นอุตสาหกรรม
15:00 - 16:30 4233
5514503 002 การเพิม่ ผลผลิตในงานอุตสาหกร
รม
25/02/2018 09:00 - 10:30 4242
5512304 002 การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้และ
การบริ หารโครงการ
13:00 - 14:30 4243
5514302 001 การบริ หารวัสดุ

ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
เทคโนโลยีบัณฑิต
รหัสนักศึกษา
กรรมการคุมสอบ
3(3-0) กฤษณ์ชาคริ ตส ณ วัฒ จาก 5931311538001
ปั ญญา อุดมประสงค์สุ ถึง 5931311538052
3(3-0) ชนิภา นิวาสานนท์ จาก 5931311538001
ถึง 5931311538052
นก.

3(3-0) กุสุมา ผลาพรม

จาก
ถึง

5931311538001
5931311538052

3(3-0) อภิสิทธิ์ อุปกิจ
ภาสุระ อังกุลานนท์

จาก
ถึง

5710122530011
5931311538052

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
2
จาก 2
วันที่พิมพ์ 01/02/2018 (15:05)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา : 54011
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)
รุ่น : 41 หมู่ : 1
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
24/02/2018 09:00 - 12:00 4232
5653201 002 การจัดการทรัพยากรข้อมูล

ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
เทคโนโลยีบัณฑิต
รหัสนักศึกษา

นก.

กรรมการคุมสอบ
3(2-2) รุ่ งเรื อง มุศิริ

13:00 - 16:00

4243

25/02/2018 09:00 - 12:00

4233

5653202 002 ความมัน่ คงและการประกันระบบ 3(3-0) ปั ญญา บุญญาภิวฒั น์
สารสนเทศ
5652703 001 สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2) ยุทธชัย นิลแพทย์

13:00 - 15:00

4232

5652201 002 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม

15:30 - 18:30

4231

3(3-0) อนันตกุล อินทรผดุง
ปวีณา ปรี ชญากุล
5653604 001 การใช้โปรแกรมประยุกต์ดา้ นวิท 3(2-2) อนันตกุล อินทรผดุง
ยาศาสตร์
ปวีณา ปรี ชญากุล

จาก
ถึง
จาก
ถึง

5631311540301
5931311540035
5931311540001
5931311540035

จาก
ถึง
จาก
ถึง

5730122115019
5931311540035
5931311540001
5931311540035

จาก
ถึง

5931311540001
5931311540035

