
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 10 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:04) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 5 ปี 
สถาปัตยกรรม 

56 1 ปกต ิ
52006 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 5(2-9) 5664206 พัฑรา สืบศิริ 08:30 12:30 - จ ร.342 

002 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 5(2-9) 5664206 คชาพล วิชเวช 08:30 12:30 - จ ร.342/1 

001 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 5(2-9) 5664206 พัฑรา สืบศิริ 13:30 17:30 - จ ร.342 

002 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 5(2-9) 5664206 คชาพล วิชเวช 13:30 17:30 - จ ร.342/1 

001 แนวคิดทางสถาปัตยกรรม 2 2(2-0) 5663211 พัฑรา สืบศิริ 10:30 12:30 - พ ร.342 

001 คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบสถาปัตยกร 

รม 

2(1-3) 5662111 วรัญญู ศิริวรรณ์ 13:30 17:30 - พ ร.342 

001 การวางผังบริเวณ 2(1-3) 5662213 มณฑล จันทร์แจ่มใส 08:30 12:30 - พฤ ร.342 

001 อุปกรณ์อาคาร 1 2(2-0) 5664310 ศุภลักษณ์ ใจเรือง 13:30 15:30 - พฤ ร.342 

001 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 5(2-9) 5664206 พัฑรา สืบศิริ 08:30 11:30 - ศ ร.342 

002 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 5(2-9) 5664206 คชาพล วิชเวช 08:30 11:30 - ศ ร.342/1 

001 ปฏิบัติการโรงงาน 2(90) 5663801 ศุภลักษณ์ ใจเรือง 13:30 17:30 - ศ ร.342 

001 การก่อสร้างอาคาร 6 3(1-6) 5664306 กานต์ คล้้าพันธ์ 08:30 12:30 - อ ร.342 

001 การก่อสร้างอาคาร 6 3(1-6) 5664306 กานต์ คล้้าพันธ์ 13:30 16:30 - อ ร.342 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 

 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 2 จาก 10 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:04) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

56 1 ปกต ิ
51802 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปาริชาติ รัตนพล 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุ 

ตสาหกรรม 

5(450) 5544801 วีระชัย อติชาตนันท ์

สุภิญโญ วงศ์เพม 

ปาริชาติ รัตนพล 

จักรภพ พูนสิน 

08:30 16:30 - 

001 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม 3(2-2) 5543218 จักรภพ พูนสิน 09:30 13:30 - จ 3021 

001 โครงการออกแบบนิพนธ์ 2(1-2) 5544901 ปาริชาติ รัตนพล 09:30 12:30 - อ 3024 

04/10/2559 - 11:00 12:30 5544901  โครงการออกแบบนิพนธ์ สอบวิชา Section 001 

11/10/2559 - 09:00 11:00 5543218   
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม 

สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 3 จาก 10 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:04) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ 

56 1 ปกต ิ
52302 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา พิชัย สิริรัตนพลกุล 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และคอ 

มพิวเตอร์ 
5(0-450) 5584805 ปาริฉัตร แก่นสม 

สุชาติ วิภูษณะพันธ์ุ 

กีรดิษ  สายพัทลุง 

พิชัย สิริรัตนพลกุล 

ธงชัย ทองอยู ่

08:30 16:30 - 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 4 จาก 10 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:04) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยไีฟฟ้า 

56 1 ปกต ิ
52602 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 วิทยาการหุ่นยนต ์ 3(1-4) 5573607 - 

001 โครงการพิเศษ 3(0-6) 5574905 - 

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

004 วิชาเอกเลือก1 3(0-0) XX1 - 

07/10/2559 - 09:00 11:00 5573607  วิทยาการหุ่นยนต ์สอบวิชา Section 001 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 5 จาก 10 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:04) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

56 1 ปกต ิ
52702 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา บุญเกียรติ ไทรชมภู 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 5(450) 5654801 ปวีณา ปรีชญากุล 08:30 16:30 - 

001 การเตรียมโครงงานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเ 
ทศ 

3(1-4) 5654903 ยุทธชัย นิลแพทย์ 08:30 13:30 - จ ร.124 

001 ระบบคลังข้อมูลและการท้าเหมืองข้อมูล 3(2-2) 5653402 ภัทรพล  วรประชา 12:30 16:30 - พฤ ร.124 

07/10/2559 - 13:00 14:30 5654903   
การเตรียมโครงงานการจัดการเทคโนโลยีส 

สอบวิชา Section 001 

11/10/2559 - 09:00 11:00 5653402   
ระบบคลังข้อมูลและการท้าเหมืองข้อมูล 

สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 6 จาก 10 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:04) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

56 2 ปกต ิ
52702 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปัญญา บุญญาภิวัฒน ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 5(450) 5654801 ปวีณา ปรีชญากุล 08:30 16:30 - 

002 การเตรียมโครงงานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเ 
ทศ 

3(1-4) 5654903 ปวีณา ปรีชญากุล 13:30 18:30 - จ ร.124 

002 ระบบคลังข้อมูลและการท้าเหมืองข้อมูล 3(2-2) 5653402 ภัทรพล  วรประชา 13:30 17:30 - พ ร.124 

07/10/2559 - 13:00 14:30 5654903   
การเตรียมโครงงานการจัดการเทคโนโลยีส 

สอบวิชา Section 002 

11/10/2559 - 09:00 11:00 5653402   
ระบบคลังข้อมูลและการท้าเหมืองข้อมูล 

สอบวิชา Section 002 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 7 จาก 10 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:04) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 

56 1 ปกต ิ
53002 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ภาสุระ อังกุลานนท์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาหกร 

รม 

5(450) 5514802 วิชัย แหวนเพชร 

กุสุมา ผลาพรม 

ชนิภา  นิวาสานนท์ 
ภาสุระ อังกุลานนท์ 
กฤษณ์ชาคริตส  ณ วัฒนปร 

อภิสิทธิ์ อุปกิจ 

08:30 16:30 - 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 8 จาก 10 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:04) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยอีุตสาหกรรมการผลติ 

56 1 ปกต ิ
53211 เทคโนโลยบีัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ลักขณา ฤกษ์เกษม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุต 

สาหกรรมการผลิต 

2(90) 5613801 อุไรวรรณ ค้าภูแสน 

นพพร  บึกแว่น 

สุขุมาล เหรียญทอง 

รัฐพล สังคะสุข 

08:30 16:30 - 

001 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45) 5613802 อุไรวรรณ ค้าภูแสน 

นพพร  บึกแว่น 

สุขุมาล เหรียญทอง 

รัฐพล สังคะสุข 

08:30 16:30 - 

001 การซ่อมบ้ารุง 3(2-2) 5613401 รัฐพล สังคะสุข 09:30 13:30 - จ 2734 

001 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 3(2-2) 5614907 อุไรวรรณ ค้าภูแสน 

นพพร  บึกแว่น 

สุขุมาล เหรียญทอง 

รัฐพล สังคะสุข 

13:30 17:30 - พ 4281 

001 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 3(2-2) 5614302 นพพร  บึกแว่น 09:30 13:30 - พฤ ร.4 

801 ภาษาจีน 1 3(3-0) 1571101 อัจจิมา แซ่เฮ่ง 08:30 11:30 - ศ 125(1) 
001 ภาวะผู้น้าและการพัฒนาทีมงาน 3(3-0) 5504204 อุไรวรรณ ค้าภูแสน 13:30 16:30 - ศ 4283 

04/10/2559 - 09:00 10:30 5504204  ภาวะผู้น้าและการพัฒนาทีมงาน สอบวิชา Section 001 

05/10/2559 - 09:00 11:00 5614302  เทคโนโลยีเครื่องมือกล สอบวิชา Section 001 

10/10/2559 - 13:00 15:00 5613401  การซ่อมบ้ารุง สอบวิชา Section 001 

11/10/2559 - 13:00 15:00 5614907   
โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 

สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 9 จาก 10 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:04) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยอีุตสาหการ 

56 1 ปกต ิ
53311 เทคโนโลยบีัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา อดิศักดิ์ ทองช่วย 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(300) 5614801 อดิศักดิ์ ทองช่วย 08:30 16:30 - 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 10 จาก 10 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:04) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยอีาคาร 

56 1 ปกต ิ
53711 เทคโนโลยบีัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ณัฏฐ์ มากุล 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 เทคโนโลยีที่เหมาะสมส้าหรับงานอาคาร 3(3-0) 5714202 จุฬาลักษณ์ ชาญกุล 08:30 11:30 - พ 2621 

001 โครงงานทางเทคโนโลยีอาคาร 3(2-2) 5714601 กิตติคุณ มั่งคั่ง 

ประกาศิต โสไกร 

จุฬาลักษณ์ ชาญกุล 

ณัฏฐ์ มากุล 

สถาพร ปกป้อง 

12:30 16:30 - พ 2612 

001 การประมาณราคา 3(2-2) 5713301 กิตติคุณ มั่งคั่ง 08:30 12:30 - พฤ 2613 

001 ระบบประกอบอาคาร 3(3-0) 5714301 ประกาศิต โสไกร 12:30 15:30 - อ 2613 

03/10/2559 - 09:00 10:30 5714202   
เทคโนโลยีที่เหมาะสมส้าหรับงานอาคาร 

สอบวิชา Section 001 

04/10/2559 - 13:00 15:00 5713301  การประมาณราคา สอบวิชา Section 001 

05/10/2559 - 13:00 14:30 5714301  ระบบประกอบอาคาร สอบวิชา Section 001 

07/10/2559 - 09:00 11:00 5714601  โครงงานทางเทคโนโลยีอาคาร สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 

 


