
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 1 จาก 15 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:06) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 5 ป 

สถาปตยกรรม 

57 1 ปกต ิ

52006 สถาปตยกรรมศาสตร 
อาจารยท่ีปรึกษา บัญชา  บูรณสิงห 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

001 การออกแบบสถาปตยกรรม 6 5(2-9) 5664206 พัฑรา สืบศิริ 08:30 12:30 - จ ร.322 

001 การออกแบบสถาปตยกรรม 6 5(2-9) 5664206 พัฑรา สืบศิริ 13:30 17:30 - จ ร.322 

001 แนวคิดทางสถาปตยกรรม 2 2(2-0) 5663211 พัฑรา สืบศิริ 10:30 12:30 - พ ร.322 

001 คอมพิวเตอรเพ่ือชวยในการออกแบบสถาปตยกร 

รม 

2(1-3) 5662111 วรัญู ศิริวรรณ 13:30 17:30 - พ ร.322 

001 การวางผังบริเวณ 2(1-3) 5662213 มณฑล จันทรแจมใส 08:30 12:30 - พฤ ร.322 

001 อุปกรณอาคาร 1 2(2-0) 5664310 ศุภลักษณ ใจเรือง 13:30 15:30 - พฤ ร.322 

001 การออกแบบสถาปตยกรรม 6 5(2-9) 5664206 พัฑรา สืบศิริ 08:30 11:30 - ศ ร.322 

001 ปฏิบัติการโรงงาน 2(90) 5663801 ศุภลักษณ ใจเรือง 13:30 15:30 - ศ ร.322 

001 การกอสรางอาคาร 6 3(1-6) 5664306 กานต คลํ้าพันธ 08:30 12:30 - อ ร.322 

001 การกอสรางอาคาร 6 3(1-6) 5664306 กานต คลํ้าพันธ 13:30 16:30 - อ ร.322 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 2 จาก 15 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:06) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 5 ป 

สถาปตยกรรม 

57 2 ปกต ิ

52006 สถาปตยกรรมศาสตร 
อาจารยท่ีปรึกษา ธนาวุฒิ ขุนทอง 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

002 การออกแบบสถาปตยกรรม 6 5(2-9) 5664206 คชาพล วิชเวช 08:30 12:30 - จ ร.322/1 

002 การออกแบบสถาปตยกรรม 6 5(2-9) 5664206 คชาพล วิชเวช 13:30 17:30 - จ ร.322/1 

002 แนวคิดทางสถาปตยกรรม 2 2(2-0) 5663211 สุพจน  พรหมพยัคฆ 10:30 12:30 - พ ร.342 

002 ปฏิบัติการโรงงาน 2(90) 5663801 ศุภลักษณ ใจเรือง 08:30 10:30 - พฤ ร.342 

002 อุปกรณอาคาร 1 2(2-0) 5664310 ศุภลักษณ ใจเรือง 10:30 12:30 - พฤ ร.342 

002 การวางผังบริเวณ 2(1-3) 5662213 อัธยานันท จิตรโรจนรักษ 13:30 17:30 - พฤ ร.342 

002 การออกแบบสถาปตยกรรม 6 5(2-9) 5664206 คชาพล วิชเวช 08:30 11:30 - ศ ร.322/1 

002 คอมพิวเตอรเพ่ือชวยในการออกแบบสถาปตยกร 

รม 

2(1-3) 5662111 วรัญู ศิริวรรณ 13:30 17:30 - ศ ร.342 

002 การกอสรางอาคาร 6 3(1-6) 5664306 อ.ประกิจ ชยันตธีระศิลป 08:30 12:30 - อ ร.342 

002 การกอสรางอาคาร 6 3(1-6) 5664306 อ.ประกิจ ชยันตธีระศิลป 13:30 16:30 - อ ร.342 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 3 จาก 15 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:06) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

เทคโนโลยีเซรามิกส 
57 1 ปกต ิ

50702 วิทยาศาสตร 
อาจารยท่ีปรึกษา วราวุธ ยอดจันทร 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

001 การศึกษาสวนบุคคล 3(2-2) 5524902 ศศิธร คนทน 08:30 12:30 - พ ร.3110 

001 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 2(90) 5523801 วราวุธ ยอดจันทร 

สมบูรณ สารสิทธ์ิ 

พิมล จันทรขํา 

ศศิธร คนทน 

13:30 15:30 - พ ร.3110 

001 ภาวะผูนําและการพัฒนาทีมงาน 3(3-0) 5504204 พิมล จันทรขํา 08:30 11:30 - พฤ ร.3107 

001 การเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส 3(3-0) 5514310 วราวุธ ยอดจันทร 09:30 12:30 - ศ ร.3110 

001 เตาเผาและการเผาเซรามิกส 2 3(2-2) 5523401 สมบูรณ สารสิทธ์ิ 08:30 12:30 - อ ร.3104 

04/10/2560 - 09:00 10:30 5514310   

การเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก 

สอบวิชา Section 001 

- 13:30 15:30 5523401  เตาเผาและการเผาเซรามิกส 2 สอบวิชา Section 001 

05/10/2560 - 09:00 11:00 5524902  การศึกษาสวนบุคคล สอบวิชา Section 001 

- 13:30 15:00 5504204  ภาวะผูนําและการพัฒนาทีมงาน สอบวิชา Section 001 

วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 4 จาก 15 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:06) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

57 1 ปกต ิ

51802 วิทยาศาสตร 
อาจารยท่ีปรึกษา จักรภพ พูนสิน 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

001 การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุ 

ตสาหกรรม 

5(450) 5544801 จักรภพ พูนสิน 

ราชัน  แพงประเสริฐ 

สุภิญโญ วงศเพม 

ปาริชาติ รัตนพล 

08:30 16:30 - 

001 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 5501102 อดิศักดิ์ ทองชวย 08:30 11:30 - จ 4231 

001 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 2(1-2) 5543901 จักรภพ พูนสิน 09:30 12:30 - พ 3022 

001 ออกแบบผลิตภัณฑบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเ 

พียง 

3(2-2) 5543219 ปาริชาติ รัตนพล 08:30 12:30 - พฤ 3026 

001 โครงการออกแบบนิพนธ 2(1-2) 5544901 จักรภพ พูนสิน 

ราชัน  แพงประเสริฐ 

สุภิญโญ วงศเพม 

ปาริชาติ รัตนพล 

09:30 12:30 - ศ 3022 

03/10/2560 - 09:00 10:30 5544901  โครงการออกแบบนิพนธ สอบวิชา Section 001 

- 13:30 15:00 5501102   

คณิตศาสตรประยุกตสําหรับงานอุตสาหกร 

สอบวิชา Section 001 

04/10/2560 - 09:00 11:00 5543219   

ออกแบบผลิตภัณฑบนหลักปรัชญาเศรษฐกิ 

สอบวิชา Section 001 

05/10/2560 - 09:00 10:30 5543901  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ สอบวิชา Section 001 

วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 5 จาก 15 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:06) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

57 2 ปกต ิ

51802 วิทยาศาสตร 
อาจารยท่ีปรึกษา ปาริชาติ รัตนพล 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

001 การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุ 

ตสาหกรรม 

5(450) 5544801 จักรภพ พูนสิน 

ราชัน  แพงประเสริฐ 

สุภิญโญ วงศเพม 

ปาริชาติ รัตนพล 

08:30 16:30 - 

002 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 5501102 ลักขณา ฤกษเกษม 13:30 16:30 - จ 4231 

001 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 2(1-2) 5543901 จักรภพ พูนสิน 09:30 12:30 - พ 3022 

001 ออกแบบผลิตภัณฑบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเ 

พียง 

3(2-2) 5543219 ปาริชาติ รัตนพล 08:30 12:30 - พฤ 3026 

002 โครงการออกแบบนิพนธ 2(1-2) 5544901 ราชัน  แพงประเสริฐ 13:30 16:30 - ศ 3026 

03/10/2560 - 09:00 10:30 5544901  โครงการออกแบบนิพนธ สอบวิชา Section 002 

- 13:30 15:00 5501102   

คณิตศาสตรประยุกตสําหรับงานอุตสาหกร 

สอบวิชา Section 002 

04/10/2560 - 09:00 11:00 5543219   

ออกแบบผลิตภัณฑบนหลักปรัชญาเศรษฐกิ 

สอบวิชา Section 001 

05/10/2560 - 09:00 10:30 5543901  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ สอบวิชา Section 001 

วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 6 จาก 15 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:06) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 
57 1 ปกต ิ

52302 วิทยาศาสตร 
อาจารยท่ีปรึกษา สุชาติ วิภูษณะพันธุ 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

หมายเหตุ :   รหัสวิชา “X เลือกเสรี” หมายถึง  ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิม 

                  อีก 1 รายวิชา(3 หนวยกิต) โดยเพ่ิมวิชาเรียนดวยตนเองผานระบบออนไลน  

       ตั้งแตวันจันทรท่ี 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันอาทิตยท่ี 2 กรกฎาคม 2560 

เลือกเสรี(ไมระบุวิชา) 3(0-0) X - 

001 การบมเพาะวิชาชีพเทคโนโลยี 3(0-6) 5584806 ธงชัย ทองอยู 08:30 14:30 - พ 4272/1 

001 ระบบปฏิบัติการและการปรับแตงเครื่องแมขาย 3(2-2) 5584715 ธงชัย ทองอยู 12:30 16:30 - ศ 4263 

001 โครงงาน 3(0-6) 5584903 กีรดิษ  สายพัทลุง 08:30 14:30 - อ 4271 

05/10/2560 - 09:00 11:00 5584715   

ระบบปฏิบัติการและการปรับแตงเครื่องแม 

สอบวิชา Section 001 วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 7 จาก 15 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:06) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 
57 2 ปกต ิ

52302 วิทยาศาสตร 
อาจารยท่ีปรึกษา ธงชัย ทองอยู 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

001 การฝกประสบการณวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส 5(0-450) 5584805 ปาริฉัตร แกนสม 

สุชาติ วิภูษณะพันธุ 

ธัญภพ  ศิริมาศเกษม 

พิชัย สิริรัตนพลกุล 

กีรดิษ  สายพัทลุง 

ธงชัย ทองอยู 

08:30 16:30 - 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 8 จาก 15 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:06) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

เทคโนโลยีไฟฟา 

57 1 ปกต ิ

52602 วิทยาศาสตร 
อาจารยท่ีปรึกษา ศักดิ์ศรี แกนสม 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

001 สหกิจศึกษา 6(0-540) 5504803 ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ 

กัมพล ทองเรือง 

กวีพจน  วรเนตรสุทธิกุล 

อิสรี ศรีคุณ 

ธัญภพ  ศิริมาศเกษม 

ศักดิ์ศรี แกนสม 

08:30 16:30 - 

001 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา 5(0-450) 5504805 ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ 

กัมพล ทองเรือง 

กวีพจน  วรเนตรสุทธิกุล 

อิสรี ศรีคุณ 

ธัญภพ  ศิริมาศเกษม 

ศักดิ์ศรี แกนสม 

08:30 16:30 - 

801 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3(2-2) 5583406 กวีพจน  วรเนตรสุทธิกุล 13:30 17:30 - จ 2744 

001 วิทยาการหุนยนต 3(1-4) 5573607 ธัญภพ  ศิริมาศเกษม 09:30 12:30 - พ 2751 

801 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3(2-2) 5583406 กวีพจน  วรเนตรสุทธิกุล 08:30 12:30 - พฤ 2752 

001 พลังงานทดแทน 3(3-0) 5573115 ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ 09:30 12:30 - ศ 2754 

001 พลังงานทดแทน 3(3-0) 5573115 ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ 13:30 16:30 - ศ 2754 

001 วิทยาการหุนยนต 3(1-4) 5573607 ธัญภพ  ศิริมาศเกษม 08:30 12:30 - อ 2751 

001 วิทยาการหุนยนต 3(1-4) 5573607 ธัญภพ  ศิริมาศเกษม 13:30 16:30 - อ 2751 

05/10/2560 - 13:30 15:30 5573607  วิทยาการหุนยนต สอบวิชา Section 001 วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 9 จาก 15 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:06) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

57 1 ปกต ิ

52702 วิทยาศาสตร 
อาจารยท่ีปรึกษา ประณต บุญไชยอภิสิทธ์ิ 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

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

001 ระบบคลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล 3(2-2) 5653402 ภัทรพล  วรประชา 08:30 12:30 - พ 2763 

001 การเตรียมโครงงานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเ 

ทศ 

3(1-4) 5654903 สุรสีห  พราหมณแกว 08:30 13:30 - อ 2761 

04/10/2560 - 09:00 11:00 5654903   

การเตรียมโครงงานการจัดการเทคโนโลยีส 

สอบวิชา Section 001 

- 13:30 15:30 5653402   

ระบบคลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล 

สอบวิชา Section 001 

วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 10 จาก 15 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:06) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

57 2 ปกต ิ

52702 วิทยาศาสตร 
อาจารยท่ีปรึกษา อนันตกุล อินทรผดุง 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

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

002 ระบบคลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล 3(2-2) 5653402 ภัทรพล  วรประชา 13:30 17:30 - พ 2763 

002 การเตรียมโครงงานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเ 

ทศ 

3(1-4) 5654903 สมใจ  กล่ินงาม 13:30 18:30 - อ 2761 

04/10/2560 - 09:00 11:00 5654903   

การเตรียมโครงงานการจัดการเทคโนโลยีส 

สอบวิชา Section 002 

- 13:30 15:30 5653402   

ระบบคลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล 

สอบวิชา Section 002 

วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 11 จาก 15 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:06) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

57 1 ปกต ิ

53002 วิทยาศาสตร 
อาจารยท่ีปรึกษา กุสุมา ผลาพรม 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

001 การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการอุตสาหกร 

รม 

5(450) 5514802 กุสุมา ผลาพรม 

อภิสิทธ์ิ อุปกิจ 

รศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ(อ.

 กฤษณชาคริตส  ณ วัฒนปร 

ชนิภา  นิวาสานนท 

ภาสุระ อังกุลานนท 

08:30 16:30 - 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 12 จาก 15 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:06) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

57 2 ปกต ิ

53002 วิทยาศาสตร 
อาจารยท่ีปรึกษา ภาสุระ อังกุลานนท 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

002 การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการอุตสาหกร 

รม 

5(450) 5514802 กุสุมา ผลาพรม 

อภิสิทธ์ิ อุปกิจ 

รศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ(อ.

 กฤษณชาคริตส  ณ วัฒนปร 

ชนิภา  นิวาสานนท 

ภาสุระ อังกุลานนท 

08:30 16:30 - 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 13 จาก 15 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:06) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 

57 1 ปกต ิ

53211 เทคโนโลยีบัณฑิต 

อาจารยท่ีปรึกษา รัฐพล สังคะสุข 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

001 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี 2(90) 5613801 อุไรวรรณ คําภูแสน 

ลักขณา ฤกษเกษม 

นพพร  บึกแวน 

สุขุมาล เหรียญทอง 

รัฐพล สังคะสุข 

08:30 16:30 - 

001 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 3(2-2) 5614302 นพพร  บึกแวน 08:30 12:30 - จ ร.4 

002 ภาวะผูนําและการพัฒนาทีมงาน 3(3-0) 5504204 นพพร  บึกแวน 13:30 16:30 - จ 2733 

801 ภาษาจีน 1 3(3-0) 1571101 จิราพร  เนตรสมบัติผล 11:30 14:30 - พ 2073 

001 การซอมบํารุง 3(2-2) 5613401 รัฐพล สังคะสุข 13:30 17:30 - พฤ 2734 

001 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 3(2-2) 5614907 อุไรวรรณ คําภูแสน 08:30 12:30 - ศ 4283 

03/10/2560 - 09:00 11:00 5614302  เทคโนโลยีเครื่องมือกล สอบวิชา Section 001 

- 13:00 14:30 1571101  ภาษาจีน 1 สอบวิชา Section 801 

04/10/2560 - 09:00 11:00 5613401  การซอมบํารุง สอบวิชา Section 001 

05/10/2560 - 09:00 11:00 5614907   

โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 

สอบวิชา Section 001 

- 13:30 15:00 5504204  ภาวะผูนําและการพัฒนาทีมงาน สอบวิชา Section 002 

วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 14 จาก 15 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:06) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

เทคโนโลยีอุตสาหการ 

57 1 ปกต ิ

53311 เทคโนโลยีบัณฑิต 

อาจารยท่ีปรึกษา พิเชษฐ รัตนบุญทวี 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

001 ฝกประสบการณวิชาชีพ 5(300) 5614801 พิเชษฐ รัตนบุญทวี 08:30 16:30 - 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 15 จาก 15 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:06) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

เทคโนโลยีอาคาร 

57 1 ปกต ิ

53711 เทคโนโลยีบัณฑิต 

อาจารยท่ีปรึกษา ประกาศิต โสไกร 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

001 การประมาณราคา 3(2-2) 5713301 กิตติคุณ ม่ังคั่ง 12:30 16:30 - จ 2621 

001 โครงงานทางเทคโนโลยีอาคาร 3(2-2) 5714601 กิตติคุณ ม่ังคั่ง 

ประกาศิต โสไกร 

จุฬาลักษณ ชาญกุล 

ณัฏฐ มากุล 

สถาพร ปกปอง 

12:30 16:30 - พ 2621 

001 ระบบประกอบอาคาร 3(3-0) 5714301 อภิชาติ มาศมาลัย 08:30 11:30 - ศ 4273 

001 เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับงานอาคาร 3(3-0) 5714202 จุฬาลักษณ ชาญกุล 08:30 11:30 - จ พ503 

04/10/2560 - 09:00 11:00 5713301  การประมาณราคา สอบวิชา Section 001 

- 13:30 15:00 5714301  ระบบประกอบอาคาร สอบวิชา Section 001 

05/10/2560 - 09:00 10:30 5714202   

เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับงานอาคาร 

สอบวิชา Section 001 

วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 


