RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

หน้า
1
จาก 2
วันที่พิมพ์ 01/02/2018 (14:28)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
ศิลปศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 31503
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 42 หมู่ : 1
รหัสนักศึกษา
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
24/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องC 0030101 019 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6) เปมิกา ขาวีระ
จาก 5631217418061
ณรงค์ฤทธิ์ หล้าพันธ์ ถึง 5931215334035
นพวรรณ์ พรศิริ
15:30 - 17:00 ITห้องE 0020104 020 กฎหมายในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6) วรัทยา วรรณกลัด
จาก 5530123433207
ถึง 6030125440029
1551125 003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ 3(3-0)
จาก
ถึง
รกิจ
1553614 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและ 3(3-0)
จาก
ถึง
รายงานทางธุรกิจ
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 31616
รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 42 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
24/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องC 0040101 029 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) ธนันญดา บัวเผื่อน
เปลี่ยนแปลง
นพรัตน์ มัดสมบูรณ์
พิชามญชุ์ จารัสศรี
15:30 - 17:00 ITห้องC 0050101 023 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) ธนันญดา บัวเผื่อน
เปมิกา ขาวีระ
นพวรรณ์ พรศิริ
15:30 - 17:00 ITห้องF 0050101 023 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) ศศิพร รัตนสุวรรณ์
25/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องA

15:30 - 17:00 ITห้องC

-

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5631216316017
6031216316002

จาก
ถึง

5930122115001
5930122115218

จาก
ถึง
0020103 021 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 3(3-0-6) พรชัย ตามถิ่นไทย
จาก
พอเพียง
ณรงค์ฤทธิ์ เชาว์กรรม ถึง
นภพร เชื้อขา
1500109 019 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(3-0) ภูมิใจ ณัฏฐ์ชาภา
จาก
ถึง
ศรัณญู อินทร์อุริศ
Gary Ambito Torremu
2552304 001 องค์การและการจัดการภาครัฐ 3(3-0)
จาก
ถึง

5930122115219
5931216316218
5930122530201
6030124309222
5711216316144
5931216316218
-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
รัฐศาสตร์ บัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 33415
รัฐศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 42 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
24/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องA 0040101 027 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) วิไลจิตร นิลสวัสดิ์
เปลี่ยนแปลง
อดิเทพ ณ พัทลุง
ฐิติภรณ์ พงษ์ประเสริ ฐ
15:30 - 17:00 ITห้องB 0050101 021 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) พรเทพย์ แสงภักดี
สุธาทิพย์ ทองเล่ม
15:30 - 17:00 ITห้องC 0050101 021 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) ธนันญดา บัวเผื่อน
เปมิกา ขาวีระ
นพวรรณ์ พรศิริ
25/02/2018 09:00 - 11:30 2055
2562501 005 กฎหมายปกครอง
3(3-0) พรเทพ เตียเจริ ญ
วรรธน
13:30 - 15:00 ITห้องA 0020103 022 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจ 3(3-0-6) พรชัย ตามถิ่นไทย
พอเพียง
ณรงค์ฤทธิ์ เชาว์กรรม
นภพร เชื้อขา
15:30 - 17:00 ITห้องC 1500109 024 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(3-0) ภูมิใจ ณัฏฐ์ชาภา
ศรัณญู อินทร์อุริศ
Gary Ambito Torremu

หน้า
2
จาก 2
วันที่พิมพ์ 01/02/2018 (14:28)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5931215334201
6031217418041

จาก
ถึง

5631216316017
5931215334224

จาก
ถึง

5931215334225
6031217418041

จาก
ถึง
จาก
ถึง

5931215334201
5931215334242
5530122113223
5931215334242

จาก
ถึง

5630122115016
5931215334242

