
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 9 
วันที่พิมพ์ 11/06/2559 (14:22) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ 

35 1 กศ.พบ. 
52302 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ธงชัย ทองอยู่ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ภาษาอังกฤษในงานอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเต 

อร ์

3(2-2) 5582001 พรพิมล หาญเศรษฐานนท ์08:30 12:30 - ส 4231 

001 ไมโครคอนโทรลเลอร ์ 3(2-2) 5582804 นิวัติ เธียรวุฒิกานต์ 13:30 17:30 - ส 2751 

003 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2) 5582705 ประชารัฐ  สัตถาผล 08:30 12:30 - อา 4272/2 

001 โครงสร้างคอมพิวเตอร ์ 3(2-2) 5582803 กีรดิษ  สายพัทลุง 13:30 17:30 - อา 4261 

08/10/2559 - 13:00 15:00 5582804  ไมโครคอนโทรลเลอร ์สอบวิชา Section 001 

09/10/2559 - 09:00 11:00 5582705  เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ สอบวิชา Section 003 

- 13:00 15:00 5582803  โครงสร้างคอมพิวเตอร ์สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ  



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 2 จาก 9 
วันที่พิมพ์ 11/06/2559 (14:22) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 

35 1 กศ.พบ. 
53002 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา กุสุมา ผลาพรม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

008 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(2-2) 4011301 ประธาน  ประจวบโชค 08:30 12:30 - ส 882 

002 การบริหารวัสดุ 3(3-0) 5514302 นัคกนก  รักษาทรัพย์ 13:30 16:30 - ส 4233 

001 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0) 5512502 กุสุมา ผลาพรม 08:30 11:30 - อา 4242 

002 วัสดุศาสตร์ 3(3-0) 5514101 ภาสุระ อังกุลานนท์ 12:30 15:30 - อา 4283 

08/10/2559 - 09:00 11:00 4011301  ฟิสิกส์ทั่วไป 1 สอบวิชา Section 008 

- 13:00 14:30 5514302  การบริหารวัสดุ สอบวิชา Section 002 

09/10/2559 - 13:00 14:30 5514101  วัสดุศาสตร์ สอบวิชา Section 002 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 3 จาก 9 
วันที่พิมพ์ 11/06/2559 (14:22) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 2 ปี (หลงัอนุปริญญา) 
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(การจดัการอุตสาหกรรม) 

35 1 กศ.พบ. 
53811 เทคโนโลยบีัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ภาสุระ อังกุลานนท์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกร 

รม 

3(270) 5504802 วิชัย แหวนเพชร 

กุสุมา ผลาพรม 

ชนิภา  นิวาสานนท์ 
ภาสุระ อังกุลานนท์ 
กฤษณ์ชาคริตส  ณ วัฒนปร 

อภิสิทธิ์ อุปกิจ 

08:30 16:30 - 

001 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2) 5514902 สุมิตร ตุงโสธานนท ์

อภิสิทธิ์ อุปกิจ 

08:30 12:30 - ส 2743 

802 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 5724407 พิเชษฐ์ รัตนบุญทว ี12:30 15:30 - ส 4232 

002 การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 3(3-0) 5513307 กฤษณ์ชาคริตส  ณ วัฒนปร 08:30 11:30 - อา 4232 

08/10/2559 - 09:00 11:00 5514902   
สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

สอบวิชา Section 001 

09/10/2559 - 09:00 10:30 5513307   
การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

สอบวิชา Section 002 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 4 จาก 9 
วันที่พิมพ์ 11/06/2559 (14:22) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 2 ปี (หลงัอนุปริญญา) 
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(เคร่ืองกล) 

35 1 กศ.พบ. 
53911 เทคโนโลยบีัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา สถาพร วีระสุนทร 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกร 

รม 

3(270) 5504802 สถาพร วีระสุนทร 08:30 16:30 - 

801 สถิติในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 5504903 ดลหทัย ราชนุเคราะห ์08:30 11:30 - ส 2742 

001 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(2-2) 5594202 สถาพร วีระสุนทร 12:30 16:30 - ส 2742 

08/10/2559 - 09:00 10:30 5504903  สถิติในงานอุตสาหกรรม สอบวิชา Section 801 

- 13:00 15:00 5594202  เครื่องยนต์สันดาปภายใน สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 5 จาก 9 
วันที่พิมพ์ 11/06/2559 (14:22) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 2 ปี (หลงัอนุปริญญา) 
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(คอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม) 

35 1 กศ.พบ. 
54011 เทคโนโลยบีัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ยุทธชัย นิลแพทย์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

003 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกร 

รม 

3(270) 5504802 ปวีณา ปรีชญากุล 08:30 16:30 - 

001 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 3(2-2) 5654901 ปวีณา ปรีชญากุล 08:30 12:30 - ส 2628 

08/10/2559 - 09:00 11:00 5654901   
โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกร 

สอบวิชา Section 001 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 6 จาก 9 
วันที่พิมพ์ 11/06/2559 (14:22) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 2 ปี (หลงัอนุปริญญา) 
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(ไฟฟ้า) 

35 1 กศ.พบ. 
54111 เทคโนโลยบีัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา อิสรี ศรีคุณ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

004 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกร 

รม 

3(270) 5504802 ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ 

อิสรี ศรีคุณ 

ศักดิ์ศรี แก่นสม 

กัมพล ทองเรือง 

08:30 16:30 - 

005 สถิติในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 5504903 สิทธัตถ์  มาด ี08:30 11:30 - ส 2754 

003 การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 3(3-0) 5513307 อุไรวรรณ ค าภูแสน 12:30 15:30 - ส 4283 

002 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 5503102 พรพิมล หาญเศรษฐานนท ์08:30 11:30 - อา 2754 

002 โครงการพิเศษ 3(0-6) 5574905 ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ 

อิสรี ศรีคุณ 

ศักดิ์ศรี แก่นสม 

12:30 18:30 - อา 2754 

08/10/2559 - 09:00 10:30 5504903  สถิติในงานอุตสาหกรรม สอบวิชา Section 005 

- 13:00 14:30 5513307   
การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

สอบวิชา Section 003 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 7 จาก 9 
วันที่พิมพ์ 11/06/2559 (14:22) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 2 ปี (หลงัอนุปริญญา) 
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(อเิลก็ทรอนิกส์) 

35 1 กศ.พบ. 
54211 เทคโนโลยบีัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปาริฉัตร แก่นสม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

005 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกร 

รม 

3(270) 5504802 ปาริฉัตร แก่นสม 

สุชาติ วิภูษณะพันธ์ุ 

กีรดิษ  สายพัทลุง 

พิชัย สิริรัตนพลกุล 

ธงชัย ทองอยู ่

08:30 16:30 - 

001 เทคโนโลยีหุ่นยนต ์ 3(2-2) 5584306 ประชารัฐ  สัตถาผล 08:30 12:30 - ส 2753 

801 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2) 5651102 พิพัฒน์ บูรณกลัศ 08:30 12:30 - อา 4253 

001 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3(2-2) 5583711 อุกกฤษ  รุ่งเรือง 13:30 17:30 - อา 4253 

08/10/2559 - 09:00 11:00 5584306  เทคโนโลยีหุ่นยนต ์สอบวิชา Section 001 

09/10/2559 - 09:00 11:00 5583711   
การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 8 จาก 9 
วันที่พิมพ์ 11/06/2559 (14:22) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 2 ปี (หลงัอนุปริญญา) 
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(ออกแบบผลติภัณฑ์ฯ) 

35 1 กศ.พบ. 
54311 เทคโนโลยบีัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา จักรภพ พูนสิน 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

020 เลือกเสรี(ไม่ระบุวิชา) 6(0-0) X - 

001 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 3(2-2) 5542703 วีระชัย อติชาตนันท ์08:30 12:30 - ส 3026 

002 การออกแบบนิพนธ์ 4(2-4) 5544901 จักรภพ พูนสิน 12:30 17:30 - ส 3026 

002 การออกแบบนิพนธ์ 4(2-4) 5544901 จักรภพ พูนสิน 16:30 17:30 - อา 3026 

08/10/2559 - 09:00 11:00 5542703  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 สอบวิชา Section 001 

- 13:00 15:00 5544901  การออกแบบนิพนธ์ สอบวิชา Section 002 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : รหัสวิชา "X  เลือกเสร"ี หมายถึง ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพิ่มจาก 

ในตารางเรียนอีก 2 รายวิชา (6 หน่วยกิต) โดยเพิ่มผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (online) ตามก าหนดการลงทะเบียน 

เพิ่ม - ถอนของมหาวิทยาลัย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิชาเลือกเสร ี
 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 9 จาก 9 
วันที่พิมพ์ 11/06/2559 (14:22) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 2 ปี (หลงัอนุปริญญา) 
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(อุตสาหการ) 

35 1 กศ.พบ. 
54411 เทคโนโลยบีัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ชาญชัย วัลลิสุต 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

801 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรร 

ม 

3(2-2) 5502102 ชาญชัย วัลลิสุต 08:30 12:30 - ส ร.4207 

002 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0) 5722107 พิเชษฐ์ รัตนบุญทว ี08:30 11:30 - อา ร.4201 

001 การจัดการพลังงาน 3(3-0) 5723211 ชาญชัย วัลลิสุต 12:30 15:30 - อา ร.4207 

09/10/2559 - 09:00 10:30 5722107  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม สอบวิชา Section 002 

- 13:00 14:30 5723211  การจัดการพลังงาน สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 


