RFG40

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ตารางเรียนนักศึกษา
ปี การศึกษา 2558

ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี 4 ปี
โปรแกรมวิชา 11302 เทคโนโลยีสารสนเทศ
กศ.พบ.
รุ่ น 29
วัน / เวลา / สถานทีเรี ยน
ส 08:30 - 12:30 113
ส 13:30 - 14:30 60304
อา 08:30 - 10:30 135
อา 10:30 - 13:30 135
อา 14:30 - 17:30 125
วัน/เวลา/สถานที สอบ 03/10/2558
04/10/2558

รหั สวิช า
X
4122613
4124504
4124904

หมู่ 1

ภาคการศึกษา 1

หนา 1
จาก
2
วันทีพ่ มิ พ 12/06/2558 (12:00)
ผูพมิ พ 5000175

วิทยาศาสตร์
อาจารย์ ทีปรึ กษา ณัฐกร ทองเพียร

Section ชื อวิชา
เลือกเสรี(ไมระบุวิชา)
001 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานทะเบียนบุคคล
001 การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
001 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่ วยกิต
อาจารย์ ผ้ สู อน
3(0-0)
3(2-2) อ.ณัฎฐยศ สุริยเสนีย(อ.พิ
3(2-2) ลัดดา สรรพคุณ
1(0-2) วาสนา เสนาะ
สุนันทา ศรีมวง
4124905
001 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(1-2) สุนันทา ศรีมวง
4124504
001 การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2) ลัดดา สรรพคุณ
09:00 - 11:00
สอบวิชา 4122613
Section 001
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานทะเบียน
09:00 - 10:30
สอบวิชา 4124905
Section 001
หัวขอพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
13:00 - 15:00
สอบวิชา 4124504
Section 001
การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเ

หมายเหตุ : รหัสวิชา “X เลือกเสรี” หมายถึง ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพิ่มจากในตารางเรียน
อีก 1 รายวิชา(3 หนวยกิต) โดยเพิ่มผานระบบคอมพิวเตอร(online) ตามกําหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน
ของมหาวิทยาลัย (อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ประกาศสําหรับนักศึกษาที่ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีฯ)

RFG40

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ตารางเรียนนักศึกษา
ปี การศึกษา 2558

ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี 4 ปี
โปรแกรมวิชา 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์
กศ.พบ.
รุ่ น 29
วัน / เวลา / สถานทีเรี ยน
ส 08:30 - 12:30 5764
ส 13:30 - 17:30 124
อา 08:30 - 12:30 124
อา 13:30 - 17:30 122
วัน/เวลา/สถานที สอบ 03/10/2558

04/10/2558

หมายเหตุ

รหั สวิช า Section
4122603
002
4123601
001
4123502
003
4123306
001
09:00 - 11:00
13:30 - 15:30
09:00 - 11:00
13:00 - 15:00

หมู่ 1

ภาคการศึกษา 1

หนา 2
จาก
2
วันทีพ่ มิ พ 12/06/2558 (12:00)
ผูพมิ พ 5000175

วิทยาศาสตร์
อาจารย์ ทีปรึ กษา สหชาติ สรรพคุณ

ชื อวิชา
หน่ วยกิต
อาจารย์ ผ้ สู อน
คอมพิวเตอรกราฟกส
3(2-2) นวิน ครุธวีร
โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย
3(2-2) สุนี โชติดิลก
วิศวกรรมซอฟตแวร
3(2-2) พัชรพงศ ตรีวิริยานุภาพ
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2) รณกร รัตนธรรมา
สอบวิชา 4122603 คอมพิวเตอรกราฟกส
Section 002
สอบวิชา 4123601
Section 001
โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย
สอบวิชา 4123502 วิศวกรรมซอฟตแวร
Section 003
สอบวิชา 4123306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Section 001

