RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2

ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
นิเทศศาสตรบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 42017
นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 41 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
24/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องB 0030101 017 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6) ศศิพร รัตนสุวรรณ์
วชิราภรณ์ ฟูนนั
13:30 - 15:00 ITห้องC 0040101 030 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) ธนันญดา บัวเผื่อน
เปลี่ยนแปลง
นพรัตน์ มัดสมบูรณ์
พิชามญชุ์ จารัสศรี
13:30 - 15:00 ITห้องD 0040101 030 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) จนัญญา งามเนตร
เปลี่ยนแปลง
พหลวัฑฒิ์ อินทรบุญส
วรัทยา วรรณกลัด
15:30 - 17:00 ITห้องA 0050101 024 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) ศรุ ดา นิติวรการ
อดิเทพ ณ พัทลุง
วชิราภรณ์ ฟูนนั
3001103 001 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเท 3(2-2)
ศศาสตร์
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
ศิลปศาสตร์
โปรแกรมวิชา : 43303
การท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 41 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
24/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องC 0030101 018 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6) เปมิกา ขาวีระ
ณรงค์ฤทธิ์ หล้าพันธ์
นพวรรณ์ พรศิริ
25/02/2018 11:00 - 12:30 ITห้องA 0020101 017 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 3(3-0-6) ประยูร ป้ อมสุวรรณ์
ระนคร
ฉัตรศิริ กลัง่ เนียม
ณัฐธพงษ์ มะลิซอ้ น
นราศักดิ์ บุญมี
3562002 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวแล 3(3-0)
ะการโรงแรม 2
3562309 003 การดาเนินงานและการจัดการอา 3(2-2)
หารและเครื่ องดื่ม
3562312 004 ศิลปะการต้อนรับและการพัฒนา 3(2-2)
บุคลิกภาพสาหรับ

หน้า
1
จาก 4
วันที่พิมพ์ 01/02/2018 (14:50)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5530122113223
5931217418047

จาก
ถึง

5930122530001
5931217418019

จาก
ถึง

5931217418020
5931217418047

จาก
ถึง

5930122530001
6031216316002

จาก
ถึง

-

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5630123433003
5930123433206

จาก
ถึง

5930122530001
5930123433209

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
2
จาก 4
วันที่พิมพ์ 01/02/2018 (14:50)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
บัญชีบัณฑิต
โปรแกรมวิชา : 43613
บัญชีบัณฑิต
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 41 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
24/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องB 0040101 026 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) พรเทพย์ แสงภักดี
เปลี่ยนแปลง
สุธาทิพย์ ทองเล่ม
13:30 - 15:00 ITห้องC 0040101 026 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) ธนันญดา บัวเผื่อน
เปลี่ยนแปลง
นพรัตน์ มัดสมบูรณ์
พิชามญชุ์ จารัสศรี
15:30 - 17:00 ITห้องB 0050101 020 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) พรเทพย์ แสงภักดี
สุธาทิพย์ ทองเล่ม
25/02/2018 09:00 - 10:30 ITห้องC 0020101 019 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 3(3-0-6) ประยูร ป้ อมสุวรรณ์
ระนคร
ขจิตพรรณ อมรปาน
อาพล บุดดาสาร
09:00 - 10:30 ITห้องE 0020101 019 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพ 3(3-0-6) ณัฐธพงษ์ มะลิซอ้ น
ระนคร
3521101 001 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
-

3522107 006 การบัญชีตน้ ทุน 1

3(3-0)

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5930125440001
5930125440031

จาก
ถึง

5930125440032
5931213436209

จาก
ถึง

5930122113312
5931213436209

จาก
ถึง

5931213436001
6031213436203

จาก
ถึง

6031213436204
6031213436219

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
3
จาก 4
วันที่พิมพ์ 01/02/2018 (14:50)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
บริหารธุรกิจ
โปรแกรมวิชา : 43905
การจัดการทัว่ ไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 41 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
24/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องA 0040101 028 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) วิไลจิตร นิลสวัสดิ์
เปลี่ยนแปลง
อดิเทพ ณ พัทลุง
ฐิติภรณ์ พงษ์ประเสริ ฐ
15:30 - 17:00 ITห้องC 0050101 022 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) ธนันญดา บัวเผื่อน
เปมิกา ขาวีระ
นพวรรณ์ พรศิริ
25/02/2018 15:30 - 17:00 ITห้องA 0020102 022 คุณค่าแห่งความงาม
3(3-0-6) อุมาพร ยุวชิต
คุณธรรมและความสุข
โกเมศ จงเจริ ญ
ณรงค์ฤทธิ์ เชาว์กรรม
15:30 - 17:00 ITห้องB 0020102 022 คุณค่าแห่งความงาม
3(3-0-6) วีรพล ดิษเกษม
คุณธรรมและความสุข
ธีรตา นุ่มเจริ ญ
3504101 004 จริ ยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0)
-

3524301 010 การบัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0)

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5930125439001
5931213436319

จาก
ถึง

5930125439001
5930125439076

จาก
ถึง

5530123433202
5930125439022

จาก
ถึง

5930125439023
5930125439076

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

RFGA0

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานตารางสอบแยกตามนักศึกษา

หน้า
4
จาก 4
วันที่พิมพ์ 01/02/2018 (14:50)
5000182
ผูพ้ ิมพ์

ปี การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2
ศู นย์
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทนักศึกษา : กศ.พบ.
บริหารธุรกิจ
โปรแกรมวิชา : 44005
การตลาด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
รุ่น : 41 หมู่ : 1
นก.
วันที่
เวลาสอบ รหัสห้ องสอบ รหัสวิชา Section
ชื่อวิชา
กรรมการคุมสอบ
24/02/2018 13:30 - 15:00 ITห้องB 0040101 026 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) พรเทพย์ แสงภักดี
เปลี่ยนแปลง
สุธาทิพย์ ทองเล่ม
13:30 - 15:00 ITห้องC 0040101 026 การตระหนักรู ้และปรับตัวต่อการ 2(1-2-3) ธนันญดา บัวเผื่อน
เปลี่ยนแปลง
นพรัตน์ มัดสมบูรณ์
พิชามญชุ์ จารัสศรี
15:30 - 17:00 ITห้องB 0050101 020 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) พรเทพย์ แสงภักดี
สุธาทิพย์ ทองเล่ม
25/02/2018 15:30 - 17:00 ITห้องC 0020102 024 คุณค่าแห่งความงาม
3(3-0-6) พรชัย ตามถิ่นไทย
คุณธรรมและความสุข
โรเวนา เอ็ม บูเนียล
นภพร เชื้อขา
3531101 008 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
-

3542302 001 การจัดการช่องทางการตลาด

3(3-0)

รหัสนักศึกษา
จาก
ถึง

5930125440001
5930125440031

จาก
ถึง

5930125440032
5931213436209

จาก
ถึง

5930122113312
5931213436209

จาก
ถึง

5731213436047
6030124309012

จาก
ถึง
จาก
ถึง

-

