
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 18 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (10:58) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เกษตรศาสตร์ 

56 1 ปกต ิ
10302 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา วิภาภรณ์ แสวงมี 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

021 เลือกเสรี(ไมํระบุวิชา) 3(0-0) X - 

001 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 3(3-0) 5004902 คงเอก ศิริงาม 

เกศศิรินทร์ แสงมณี 

นราศักดิ์ บุญม ี

08:30 11:30 - พ 60204 

001 สัมมนาทางการเกษตร 1(0-3) 5004904 เกศศิรินทร์ แสงมณี 12:30 15:30 - พ 60204 

001 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-2) 5003103 เกศศิรินทร์ แสงมณี 08:30 12:30 - พฤ 60202 

001 การเป็นผู๎ประกอบการ 3(3-0) 3561105 นัชส์ณภัทร์ เจียมวิจิตร 11:30 14:30 - ศ 60203 

001 ผลผลิตเกษตรเพื่อการค๎าระหวํางประเทศ 3(2-2) 5003302 ปราณีต จิระสุทัศน ์08:30 12:30 - อ 60203 

03/10/2559 - 13:00 15:00 5003103  วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว สอบวิชา Section 001 

04/10/2559 - 09:00 11:00 5003302   
ผลผลิตเกษตรเพื่อการค๎าระหวํางประเทศ 

สอบวิชา Section 001 

06/10/2559 - 13:00 14:50 5004904  สัมมนาทางการเกษตร สอบวิชา Section 001 

07/10/2559 - 09:00 10:50 5004902  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 

                  2.รหัสวิชา "X  เลือกเสร"ี หมายถึง ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพิ่มจาก 

                     ในตารางเรียนอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (online) ตามก าหนดการลงทะเบียน 

                      เพิ่ม - ถอนของมหาวิทยาลัย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิชาเลือกเสรี) 

 

 

 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 2 จาก 18 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (10:58) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
คณิตศาสตร์ 

56 1 ปกต ิ
10402 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา พรสิน สุภวาลย์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร ์ 2(90) 4094801 พรสิน สุภวาลย์ 
นพวรรณ เชาว์ด ารงสกุล 

ภัทรพร  ตัสโต 

บุญชัย อารีเอื้อ 

ปิณฑิรา ตั้งศุภธวัช  กฤษณะ โสขุมา 

- 

001 การวิเคราะห์เวคเตอร ์ 3(3-0) 4094403 มณฑป์กาญจณ์ โพธ์ิเจริญ 08:30 11:30 - จ 855 

001 วิธีการเชิงตัวเลข 3(2-2) 4094419 บุญชัย อารีเอื้อ 08:30 12:30 - พ 855 

001 ตัวแปรเชิงซ๎อน 3(3-0) 4094420 ปิณฑิรา ตั้งศุภธวัช 13:30 16:30 - พ 855 

001 โครงงานคณิตศาสตร ์ 2(0-6) 4094907 พรสิน สุภวาลย์ 
ภัทรพร  ตัสโต 

ปิณฑิรา ตั้งศุภธวัช 

บุญชัย อารีเอื้อ 

08:30 11:30 - ศ 855 

001 โครงงานคณิตศาสตร ์ 2(0-6) 4094907 พรสิน สุภวาลย์ 
ภัทรพร  ตัสโต 

ปิณฑิรา ตั้งศุภธวัช 

บุญชัย อารีเอื้อ 

12:30 15:30 - ศ 855 

001 ก าหนดการเชิงเส๎น 3(3-0) 4093604 ภัทรพร  ตัสโต 08:30 11:30 - อ 855 

04/10/2559 - 13:00 15:00 4094420  ตัวแปรเชิงซ๎อน สอบวิชา Section 001 

06/10/2559 - 09:00 11:00 4094403  การวิเคราะห์เวคเตอร ์สอบวิชา Section 001 

11/10/2559 - 13:00 15:00 4093604  ก าหนดการเชิงเส๎น สอบวิชา Section 001 

12/10/2559 - 09:00 11:00 4094419  วิธีการเชิงตัวเลข สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 

 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 3 จาก 18 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (10:58) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
คหกรรมศาสตร์ 

56 1 ปกต ิ
10502 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา อังคณา จารุพินทุโสภณ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0) 3591105 นิพนธ์ สุวรรณกูฎ 13:30 16:30 - พ 150703 

001 การประดิษฐ์ดอกไม๎เทียม 3(2-2) 4552201 ศุทธวดี เววา 12:30 16:30 - พฤ 722 

001 ปัญหาพิเศษคหกรรมศาสตร ์ 2(1-2) 4504901 โสรฌา เครือเมฆ 09:30 12:30 - ศ 715 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภช 

นาการ 

2(90) 4513801 ศรุดา นิติวรการ 

ศุทธวดี เววา 

กานต์ณัฎฐา  เนื่องหนุน 

โสรฌา เครือเมฆ 

ชุติมา สังคะหะ 

12:30 16:30 - ศ 715 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภช 

นาการ 

2(90) 4513801 ศรุดา นิติวรการ 

ศุทธวดี เววา 

กานต์ณัฎฐา  เนื่องหนุน 

โสรฌา เครือเมฆ 

ชุติมา สังคะหะ 

12:30 16:30 - ศ 712 

001 อาหารนานาชาติ 2(1-2) 4512208 ศรุดา นิติวรการ 10:30 13:30 - อ 715 

001 อาหารนานาชาติ 2(1-2) 4512208 ศรุดา นิติวรการ 10:30 13:30 - อ 712 

001 การจัดเลี้ยงในโอกาสตําง ๆ 2(1-2) 4514302 ศรุดา นิติวรการ 13:30 16:30 - อ 722 

03/10/2559 - 13:00 14:30 4504901  ปัญหาพิเศษคหกรรมศาสตร ์สอบวิชา Section 001 

06/10/2559 - 13:00 14:30 4514302  การจัดเลี้ยงในโอกาสตําง ๆ สอบวิชา Section 001 

07/10/2559 - 09:00 11:00 4552201  การประดิษฐ์ดอกไม๎เทียม สอบวิชา Section 001 

11/10/2559 - 09:00 10:30 4512208  อาหารนานาชาติ สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 

 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 4 จาก 18 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (10:58) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เคม ี

56 1 ปกต ิ
10802 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ธงชัย ข ามี 

พรชนก ชโลปกรณ์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

022 เลือกเสรี(ไมํระบุวิชา) 3(0-0) X - 

001 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1 1(0-2) 4024905 ธงชัย ข ามี 

รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง 

08:30 11:30 - จ 1113 

001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 5(350) 4024801 รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง 

สาลินี หนูจิตต ์

เสาวลักษณ์ ชาญชัยฤกษ์ 
ธงชัย ข ามี 

พรชนก ชโลปกรณ์ 

สาวิตรี รุจิธนพานิช 

13:30 17:30 - พ 

001 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย ์ 3(3-0) 4024602 ธงชัย ข ามี 08:30 11:30 - พฤ 2143 

07/10/2559 - 09:00 10:30 4024905  สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1 สอบวิชา Section 001 

- 13:00 14:30 4024602   
สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย ์

สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 

                  2.รหัสวิชา "X  เลือกเสร"ี หมายถึง ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพิ่มจาก 

                     ในตารางเรียนอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (online) ตามก าหนดการลงทะเบียน 

                     เพิ่ม - ถอนของมหาวิทยาลัย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิชาเลือกเสรี) 

 

 

 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 5 จาก 18 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (10:58) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

56 1 ปกต ิ
11302 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา นัฐพงศ์ ส่งเนียม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเท 

ศ 

5(450) 4124810 สุนี โชติดิลก 

สุนันทา ศรีมํวง 

อมฤตา ฤทธิภักด ี

ลัดดา สรรพคุณ 

ชาญเวทย์ อิงคเวทย ์

สหชาติ สรรพคุณ 

08:30 16:30 - 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 

 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 6 จาก 18 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (10:58) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

56 2 ปกต ิ
11302 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ณัฐกร ทองเพียร 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเท 

ศ 

5(450) 4124810 สุนี โชติดิลก 

สุนันทา ศรีมํวง 

อมฤตา ฤทธิภักด ี

ลัดดา สรรพคุณ 

ชาญเวทย์ อิงคเวทย ์

สหชาติ สรรพคุณ 

08:30 16:30 - 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 

 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 7 จาก 18 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (10:58) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

56 3 ปกต ิ
11302 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา สุนี โชติดิลก 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

003 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเท 

ศ 

5(450) 4124810 สุนี โชติดิลก 

สุนันทา ศรีมํวง 

อมฤตา ฤทธิภักด ี

ลัดดา สรรพคุณ 

ชาญเวทย์ อิงคเวทย ์

สหชาติ สรรพคุณ 

08:30 16:30 - 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 

 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 8 จาก 18 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (10:58) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ฟิสิกส์ 

56 1 ปกต ิ
11402 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา เจษฎา ประทุมสิทธิ ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์ 3(0-250) 4014802 สืบตระกูล สุชาต ิ

เจษฎา ประทุมสิทธิ ์
อาทิตย์ สารสมบูรณ ์

วุฒิชัย แพงาม 

- 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 9 จาก 18 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (10:58) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

56 1 ปกต ิ
11502 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา พวงผกา ภูยาดาว 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

025 เลือกเสรี(ไมํระบุวิชา) 3(0-0) X - 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอม 

พิวเตอร ์

2(90) 4124805 วาสนา เสนาะ 

สมคิด สุทธิธารธวัช 

นัฐพงศ์ สํงเนียม 

รณกร รัตนธรรมา 

พรหมบัญชา  พรหมมาหล๎า 

เติมยศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 

พัชรพงศ์ ตรีวิริยานุภาพ 

สิทธิพงศ์  พรอุดมทรัพย์ 

นวิน  ครุธวีร์ 
พวงผกา ภูยาดาว 

08:30 16:30 - 

001 การประยุกต์ใช๎คอมพิวเตอร์ในส านักงานอัตโนม ั

ต ิ

3(2-2) 4122614 พวงผกา ภูยาดาว 

นัฐพงศ์ สํงเนียม 

08:30 12:30 - พ 113 

001 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-4) 4124908 รณกร รัตนธรรมา 

วาสนา เสนาะ 

13:30 17:30 - พ 113 

001 ปัญญาประดิษฐ ์ 3(2-2) 4124501 สิทธิพงศ์  พรอุดมทรัพย์ 08:30 12:30 - อ ITห๎องA 

04/10/2559 - 09:00 11:00 4122614   
การประยุกต์ใช๎คอมพิวเตอร์ในส านักงานอ ั

สอบวิชา Section 001 

06/10/2559 - 09:00 11:00 4124908  โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 สอบวิชา Section 001 

- 13:00 15:00 4124501  ปัญญาประดิษฐ ์สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 

                  2. รหัสวิชา "X  เลือกเสร"ี หมายถึง ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพิ่มจาก 

                     ในตารางเรียนอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (online) ตามก าหนดการลงทะเบียน 

                      เพิ่ม - ถอนของมหาวิทยาลัย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิชาเลือกเสรี) 

 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 10 จาก 18 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (10:58) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

56 1 ปกต ิ
11802 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา รุจิรัศม์ มุตธิกุล 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโ 

นโลยีการอาหาร 

5(450) 5074804 สุชาดา ไม๎สนธิ 
รุจิรัศม์ มุตธิกุล 

คันธมาทน์  ลิ่มจุฬารัตน ์

วิสุทธนา สมุทรศรี 
ศศิพร รัตนสุวรรณ์ 

08:30 13:30 - ศ 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 11 จาก 18 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (10:58) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

56 1 ปกต ิ
11902 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ลดา มัทธุรศ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 พลังงานกับสิ่งแวดล๎อม 3(2-2) 4063105 ธัชชัย  ปุษยะนาวิน 08:30 12:30 - จ 60303 

001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2) 4064304 ธัชชา รัมมะศักดิ์ 08:30 12:30 - พ 60304 

001 ระบบการจัดการส่ิงแวดล๎อม 3(2-2) 4063504 ลดา มัทธุรศ 08:30 12:30 - พฤ 60303 

001 การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย 3(2-2) 4063503 ธัชชา รัมมะศักดิ์ 13:30 17:30 - พฤ 60304 

001 ส่ิงแวดล๎อมศึกษา 3(2-2) 4061105 สายพิณ แก๎วชินดวง 13:30 17:30 - ศ 60303 

001 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล๎อม 3(3-0) 4062301 หัทญา เนตยารักษ ์11:30 14:30 - อ 60304 

03/10/2559 - 09:00 11:00 4063503   
การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย 

สอบวิชา Section 001 

04/10/2559 - 13:00 15:00 4061105  ส่ิงแวดล๎อมศึกษา สอบวิชา Section 001 

07/10/2559 - 09:00 11:00 4062301  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล๎อม สอบวิชา Section 001 

- 13:00 15:00 4064304  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอบวิชา Section 001 

11/10/2559 - 09:00 11:00 4063105  พลังงานกับสิ่งแวดล๎อม สอบวิชา Section 001 

12/10/2559 - 13:00 15:00 4063504  ระบบการจัดการส่ิงแวดล๎อม สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 12 จาก 18 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (10:58) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
สัตวศาสตร์ 

56 1 ปกต ิ
12402 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา กังสดาล  สมวงษ์อินทร์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

027 เลือกเสรี(ไมํระบุวิชา) 3(0-0) X - 

001 สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 1(0-3) 5044508 โฆษิต  ขวาของ 

ชินะทัตร์ นาคะสิงห ์

09:30 12:30 - จ 60301 

001 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ 3(2-2) 5044404 กังสดาล  สมวงษ์อินทร์ 
วิสุทธิ์ พิเภก 

08:30 12:30 - อ 60202 

04/10/2559 - 13:00 15:00 5044404  เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ สอบวิชา Section 001 

06/10/2559 - 09:00 10:30 5044508  สัมมนาทางสัตวศาสตร์ สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 

                  2. รหัสวิชา "X  เลือกเสร"ี หมายถึง ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพิ่มจาก 

                       ในตารางเรียนอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (online) ตามก าหนดการลงทะเบียน 

                       เพิ่ม - ถอนของมหาวิทยาลัย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิชาเลือกเสรี) 

 

 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 13 จาก 18 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (10:58) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยกีารจดัการการเกษตร 

56 1 ปกต ิ
12602 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน 

พิชย์ชัย ทองนวรัตน ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 3(0-9) 5004909 ประกายดาว ย่ิงสงํา 

พิชย์ชัย ทองนวรัตน ์

จักรพงษ์ หรั่งเจริญ 

08:30 11:30 - จ 60201 

001 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 3(0-9) 5004909 ประกายดาว ย่ิงสงํา 

พิชย์ชัย ทองนวรัตน ์

จักรพงษ์ หรั่งเจริญ 

12:30 15:30 - จ 60201 

001 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 3(0-9) 5004909 ประกายดาว ย่ิงสงํา 

พิชย์ชัย ทองนวรัตน ์

จักรพงษ์ หรั่งเจริญ 

13:30 16:30 - พ 60201 

001 การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเกษตร 2(1-2) 5004204 พิชย์ชัย ทองนวรัตน ์08:30 11:30 - พฤ 60204 

001 เทคโนโลยีการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ า 3(2-2) 5013302 จักรพงษ์ หรั่งเจริญ 13:30 17:30 - ศ 60205 

001 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษต 

ร 

3(2-2) 5004809 ประกายดาว ย่ิงสงํา 

พิชย์ชัย ทองนวรัตน ์

จักรพงษ์ หรั่งเจริญ 

08:30 12:30 - อ 60205 

001 สัมมนาทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 1(0-3) 5004907 จักรพงษ์ หรั่งเจริญ 

ประกายดาว ย่ิงสงํา 

13:30 16:30 - อ 60205 

03/10/2559 - 13:00 15:00 5013302  เทคโนโลยีการจัดการดิน ปุ๋ย  
และน้ า 

สอบวิชา Section 001 

04/10/2559 - 13:00 15:50 5004204   
การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเ 

สอบวิชา Section 001 

06/10/2559 - 09:00 11:00 5004809   
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการกา 

สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 15 จาก 18 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (10:58) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ชีววทิยา 

56 1 ปกต ิ
12902 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา โองการ วณิชาชีวะ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 5(450) 4034801 วฤชา ประจงศักดิ ์
สังวาล แสงไทรย์ 
ราเมศ จุ๎ยจุลเจิม 

พงศธร กลํอมสกุล 

วันทนา  ลีบํอน๎อย 

ขวัญชัย คูเจริญไพศาล 

อัญชลี นิลสุวรรณ 

เปมิกา ข าวีระ 

วชิราภรณ์  ฟูนัน 

อริสรา เอี่ยมสืบทับ 

08:30 16:30 - 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 

 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 16 จาก 18 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (10:58) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

56 1 ปกต ิ
13402 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา อรพรรณ อนุรักษ์วรกุล 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์เครื่องส า 

อาง 

5(450) 4134801 อธิยา รัตนพิทยากร 

พนิดา  แสนประกอบ 

อรพรรณ อนุรักษ์วรกุล 

- 

001 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 2(2-0) 4134102 อธิยา รัตนพิทยากร 

พนิดา  แสนประกอบ 

อรพรรณ อนุรักษ์วรกุล 

09:30 11:30 - พ 871 

001 หลักการสร๎างธุรกิจและการเป็นผู๎ประกอบการ 3(3-0) 4131501 นัชส์ณภัทร์ เจียมวิจิตร 08:30 11:30 - พฤ 872 

001 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 3(2-3) 4134101 ณรงค์ฤทธิ์  หล๎าพันธ์ 08:30 13:30 - ศ 871 

001 เทคโนโลยีส าหรับเครื่องส าอาง 3(2-3) 4132202 ณรงค์ฤทธิ์  หล๎าพันธ์ 08:30 13:30 - อ 871 

03/10/2559 - 09:00 11:00 4131501   
หลักการสร๎างธุรกิจและการเป็นผู๎ประกอบก 

สอบวิชา Section 001 

04/10/2559 - 13:00 14:30 4134102   
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

สอบวิชา Section 001 

06/10/2559 - 13:00 15:00 4134101  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง สอบวิชา Section 001 

07/10/2559 - 13:00 15:00 4132202  เทคโนโลยีส าหรับเครื่องส าอาง สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 17 จาก 18 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (10:58) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยกีารจดัการสุขภาพ แขนงสถานบริการสุขภาพ 

56 1 ปกต ิ
13502 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการ 

จัดการสุขภาพแขนงสถานบริการสุขภาพ 

2(90) 4073806 ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 

ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ ์
อะเคื้อ กุลประสูติดิลก 

โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ 

ธนันญดา  บัวเผื่อน 

08:30 17:30 - จ 865 

001 การประกันคุณภาพโรงพยาบาลและสถานบริการ 

สุขภาพ 

3(3-0) 4073903 อะเคื้อ กุลประสูติดิลก 08:30 11:30 - พ 865 

001 ภาษาอังกฤษส าหรับงานด๎านสุขภาพ 3(3-0) 1551202 อ.พิเศษ 11:30 14:30 - พ 122(1) 
001 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม 3(3-0) 4074105 ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 08:30 11:30 - พฤ 865 

001 สารสนเทศทางการแพทย ์ 3(2-2) 4072702 อ.กฤษณพงศ์ โพธ์ิศรี(อ 12:30 16:30 - พฤ 865 

001 ระบบการจัดการยาในสถานบริการสุขภาพ 3(3-0) 4073229 ดร.ภญ.เกศแก๎ว เจ๏ะโส๎ 13:30 16:30 - อ 865 

03/10/2559 - 09:00 10:30 4073903   
การประกันคุณภาพโรงพยาบาลและสถานบ 

สอบวิชา Section 001 

06/10/2559 - 09:00 10:30 1551202   
ภาษาอังกฤษส าหรับงานด๎านสุขภาพ 

สอบวิชา Section 001 

- 13:00 15:00 4072702  สารสนเทศทางการแพทย ์สอบวิชา Section 001 

07/10/2559 - 13:00 14:30 4073229   
ระบบการจัดการยาในสถานบริการสุขภาพ 

สอบวิชา Section 001 

11/10/2559 - 09:00 10:30 4074105   
เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม 

สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 18 จาก 18 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (10:58) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยกีารจดัการสุขภาพ แขนงการบริบาลเดก็และผู้สูง 

56 1 ปกต ิ
13602 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการ 

จัดการสุขภาพแขนงบริบาลเด็กและผู๎สูงอายุ 

2(90) 4073807 ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 

ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ ์
อะเคื้อ กุลประสูติดิลก 

โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ 

ธนันญดา  บัวเผื่อน 

08:30 17:30 - จ 865 

001 ภาษาอังกฤษส าหรับงานด๎านสุขภาพ 3(3-0) 1551202 อ.พิเศษ 11:30 14:30 - พ 122(1) 
001 หลักการจัดโปรแกรมดูแลผู๎สูงอายุ 3(2-2) 4074426 อะเคื้อ กุลประสูติดิลก 08:30 12:30 - ศ 865 

001 การบริหารจัดการสถานบริการเลี้ยงดูเด็กและสถา 
นดูแลผู๎สูงอายุ 

3(3-0) 4074504 อะเคื้อ กุลประสูติดิลก 13:30 16:30 - ศ 865 

001 เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู 3(2-2) 4074502 ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 08:30 12:30 - อ 861 

001 การดูแลเด็กที่มีความบกพรํองทางกาย 3(3-0) 4073329 ธนันญดา  บัวเผื่อน 13:30 16:30 - อ 861 

03/10/2559 - 13:00 14:30 4073329   
การดูแลเด็กที่มีความบกพรํองทางกาย 

สอบวิชา Section 001 

04/10/2559 - 09:00 11:00 4074502  เวชศาสตร์ฟื้นฟู สอบวิชา Section 001 

06/10/2559 - 09:00 10:30 1551202   
ภาษาอังกฤษส าหรับงานด๎านสุขภาพ 

สอบวิชา Section 001 

07/10/2559 - 09:00 11:00 4074426   
หลักการจัดโปรแกรมดูแลผู๎สูงอายุ 

สอบวิชา Section 001 

11/10/2559 - 13:00 14:30 4074504   
การบริหารจัดการสถานบริการเลี้ยงดูเด็กแล 

สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 

 


