
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 17 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เกษตรศาสตร์ 

58 1 ปกต ิ
10302 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา วภิาภรณ์ แสวงมี 

นราศกัด์ิ บุญมี 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

001 วทิยาการหลงัการเก็บเก่ียว 3(2-2) 5003103 เกศศิรินทร์ แสงมณี 

เสาวลกัษณ์  กิตติธนวตัร 

12:30 16:30 - จ 60202 

001 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 3(3-0) 5004902 ธนภูมิ ศิริงาม 

นราศกัด์ิ บุญมี 

เกศศิรินทร์ แสงมณี 

08:30 11:30 - พฤ 60302 

001 สมัมนาทางการเกษตร 1(0-3) 5004904 ธนภูมิ ศิริงาม 

เกศศิรินทร์ แสงมณี 

อ.วภิาภรณ์ แสวงมี(รายภาค 

12:30 15:30 - พฤ 60302 

001 การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3561105 วรวลญัช ์วฒิุ 08:30 11:30 - ศ 60203 

001 ผลผลิตเกษตรเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 3(2-2) 5003302 นราศกัด์ิ บุญมี 

ปราณีต จิระสุทศัน ์

08:30 12:30 - อ 60204 

09/10/2018 - 09:00 11:00 5003103  วทิยาการหลงัการเก็บเก่ียว สอบวชิา Section 001 

10/10/2018 - 13:30 15:30 5003302   

ผลผลิตเกษตรเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 

สอบวชิา Section 001 

11/10/2018 - 09:00 11:00 5004902  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 17 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
คณิตศาสตร์ 

58 1 ปกต ิ
10402 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปิณฑิรา ตั้งศุภธวชั 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพคณิตศาสตร์ 2(90) 4094801 พรสิน สุภวาลย ์

ปิณฑิรา ตั้งศุภธวชั 

ภทัรพร  ตสัโต 

อรพรรณ  สุวรรณเสน 

08:30 16:30 - 

001 ก าหนดการเชิงเสน้ 3(3-0) 4093604 ภทัรพร  ตสัโต 08:30 11:30 - พ 855 

001 โครงงานคณิตศาสตร์ 2(0-6) 4094907 ปิณฑิรา ตั้งศุภธวชั 

ภทัรพร  ตสัโต 

อรพรรณ  สุวรรณเสน 

12:30 14:30 - พ 872 

001 โครงงานคณิตศาสตร์ 2(0-6) 4094907 ปิณฑิรา ตั้งศุภธวชั 

ภทัรพร  ตสัโต 

อรพรรณ  สุวรรณเสน 

14:30 16:30 - พ 872 

001 ตวัแปรเชิงซอ้น 3(3-0) 4094420 ปิณฑิรา ตั้งศุภธวชั 08:30 11:30 - พฤ 855 

001 โครงงานคณิตศาสตร์ 2(0-6) 4094907 ปิณฑิรา ตั้งศุภธวชั 

ภทัรพร  ตสัโต 

อรพรรณ  สุวรรณเสน 

12:30 14:30 - พฤ 856 

001 การวเิคราะห์การถดถอย 3(3-0) 4113301 พรสิน สุภวาลย ์08:30 11:30 - ศ 855 

001 วธีิการเชิงตวัเลข 3(2-2) 4094419 บุญชยั อารีเอ้ือ 12:30 16:30 - อ 834 

10/10/2018 - 13:30 16:30 4113301  การวเิคราะห์การถดถอย สอบวชิา Section 001 

11/10/2018 - 09:00 12:00 4093604  ก าหนดการเชิงเสน้ สอบวชิา Section 001 

18/10/2018 - 13:30 15:30 4094419  วธีิการเชิงตวัเลข สอบวชิา Section 001 

22/10/2018 - 09:00 12:00 4094420  ตวัแปรเชิงซอ้น สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 17 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
คหกรรมศาสตร์ 

58 1 ปกต ิ
10502 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ชุติมา สงัคะหะ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การประดิษฐด์อกไมเ้ทียม 3(2-2) 4552201 ศุทธวดี เววา 13:30 17:30 - จ 722 

001 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0) 3591105 กลัยา นาคลงักา 08:30 11:30 - พ 851 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพอาหารและโภช 

นาการ 

2(90) 4513801 ศรุดา นิติวรการ 

องัคณา จารุพินทุโสภณ 

ศุทธวดี เววา 

ชุติมา สงัคะหะ 

โสรฌา เครือเมฆ 

กานตณ์ฎัฐา  เน่ืองหนุน 

13:30 17:30 - พ 712 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพอาหารและโภช 

นาการ 

2(90) 4513801 ศรุดา นิติวรการ 

องัคณา จารุพินทุโสภณ 

ศุทธวดี เววา 

ชุติมา สงัคะหะ 

โสรฌา เครือเมฆ 

กานตณ์ฎัฐา  เน่ืองหนุน 

13:30 17:30 - พ 715 

001 การจดัเล้ียงในโอกาสต่าง ๆ 2(1-2) 4514302 องัคณา จารุพินทุโสภณ 08:30 11:30 - พฤ 722 

001 ปัญหาพิเศษคหกรรมศาสตร์ 2(1-2) 4504901 ศรุดา นิติวรการ 

ชุติมา สงัคะหะ 

โสรฌา เครือเมฆ 

14:30 17:30 - อ 712 

09/10/2018 - 13:30 15:00 4552201  การประดิษฐด์อกไมเ้ทียม สอบวชิา Section 001 

16/10/2018 - 09:00 10:30 4514302  การจดัเล้ียงในโอกาสต่าง ๆ สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 17 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
คหกรรมศาสตร์ 

58 2 ปกต ิ
10502 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ศุทธวดี เววา 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การประดิษฐด์อกไมเ้ทียม 3(2-2) 4552201 ศุทธวดี เววา 08:30 12:30 - จ 722 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพอาหารและโภช 

นาการ 

2(90) 4513801 ศรุดา นิติวรการ 

องัคณา จารุพินทุโสภณ 

ศุทธวดี เววา 

ชุติมา สงัคะหะ 

โสรฌา เครือเมฆ 

กานตณ์ฎัฐา  เน่ืองหนุน 

08:30 12:30 - พ 712 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพอาหารและโภช 

นาการ 

2(90) 4513801 ศรุดา นิติวรการ 

องัคณา จารุพินทุโสภณ 

ศุทธวดี เววา 

ชุติมา สงัคะหะ 

โสรฌา เครือเมฆ 

กานตณ์ฎัฐา  เน่ืองหนุน 

08:30 12:30 - พ 715 

002 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0) 3591105 เชียง เภาชิต 12:30 15:30 - พ 851 

002 ปัญหาพิเศษคหกรรมศาสตร์ 2(1-2) 4504901 โสรฌา เครือเมฆ 09:30 12:30 - อ 712 

002 การจดัเล้ียงในโอกาสต่าง ๆ 2(1-2) 4514302 องัคณา จารุพินทุโสภณ 13:30 16:30 - อ 722 

002 การจดัเล้ียงในโอกาสต่าง ๆ 2(1-2) 4514302 องัคณา จารุพินทุโสภณ 13:30 16:30 - อ 715 

09/10/2018 - 13:30 15:00 4552201  การประดิษฐด์อกไมเ้ทียม สอบวชิา Section 002 

16/10/2018 - 09:00 10:30 4514302  การจดัเล้ียงในโอกาสต่าง ๆ สอบวชิา Section 002 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 5 จาก 17 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เคม ี

58 1 ปกต ิ
10802 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา รัศมี แสงศิริมงคลยิง่ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

001 สมัมนาเคมีเฉพาะทาง 1 1(0-2) 4024905 รัศมี แสงศิริมงคลยิง่ 

ธงชยั ข ามี 

08:30 10:30 - พ 1113 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเคมี 5(350) 4024801 รัศมี แสงศิริมงคลยิง่ 

สาวติรี รุจิธนพาณิช 

อภิรดี สุขมิลินท ์

ส่ือกญัญา จารุพินทุโสภณ 

สุทธิเดือน ชุณหกานต ์

ธงชยั ข ามี 

พรชนก ชโลปกรณ์ 

เสาวลกัษณ์ ชาญชยัฤกษ ์

08:30 16:30 - 1123 

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

18/10/2018 - 09:00 11:00 4024602   

สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย ์

สอบวชิา Section 001 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 6 จาก 17 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

58 1 ปกต ิ
11302 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ชาญเวทย ์อิงคเวทย ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยสีารสนเท 

ศ 

5(450) 4124810 สุนี โชติดิลก 

สุนนัทา ศรีม่วง 

สหชาติ สรรพคุณ 

ชาญเวทย ์อิงคเวทย ์

อมฤตา ฤทธิภกัดี 

พชัรพงษ ์ตรีวริิยานุภาพ 

08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 7 จาก 17 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

58 2 ปกต ิ
11302 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา สหชาติ สรรพคุณ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยสีารสนเท 

ศ 

5(450) 4124810 สุนี โชติดิลก 

สุนนัทา ศรีม่วง 

สหชาติ สรรพคุณ 

ชาญเวทย ์อิงคเวทย ์

อมฤตา ฤทธิภกัดี 

พชัรพงษ ์ตรีวริิยานุภาพ 

08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 8 จาก 17 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

58 1 ปกต ิ
11502 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา วาสนา เสนาะ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพวทิยาการคอม 

พิวเตอร์ 

2(90) 4124805 วาสนา เสนาะ 

สมคิด สุทธิธารธวชั 

นฐัพงศ ์ส่งเนียม 

รณกร รัตนธรรมมา 

พวงผกา ภูยาดาว 

08:30 16:30 - 

001 โครงงานวทิยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-4) 4124908 วาสนา เสนาะ 13:30 17:30 - พ 841 

002 การวเิคราะห์และการออกแบบเชิงวตัถ ุ 3(2-2) 4122506 นฐัพงศ ์ส่งเนียม 13:30 17:30 - พฤ 844 

003 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 3(2-2) 4123310 สิทธิพงศ ์ พรอุดมทรัพย ์08:30 12:30 - ศ 844 

16/10/2018 - 09:00 11:00 4123310   

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

สอบวชิา Section 003 

17/10/2018 - 13:30 15:30 4122506   

การวเิคราะห์และการออกแบบเชิงวตัถ ุ

สอบวชิา Section 002 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 9 จาก 17 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

58 2 ปกต ิ
11502 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา รณกร รัตนธรรมมา 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพวทิยาการคอม 

พิวเตอร์ 

2(90) 4124805 วาสนา เสนาะ 

สมคิด สุทธิธารธวชั 

นฐัพงศ ์ส่งเนียม 

รณกร รัตนธรรมมา 

พวงผกา ภูยาดาว 

08:30 16:30 - 

002 โครงงานวทิยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-4) 4124908 สุนนัทา ศรีม่วง 13:30 17:30 - พ 844 

003 การวเิคราะห์และการออกแบบเชิงวตัถ ุ 3(2-2) 4122506 สมคิด สุทธิธารธวชั 08:30 12:30 - พฤ 834 

004 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 3(2-2) 4123310 สิทธิพงศ ์ พรอุดมทรัพย ์13:30 17:30 - พฤ 841 

16/10/2018 - 09:00 11:00 4123310   

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

สอบวชิา Section 004 

17/10/2018 - 13:30 15:30 4122506   

การวเิคราะห์และการออกแบบเชิงวตัถ ุ

สอบวชิา Section 003 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 10 จาก 17 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

58 1 ปกต ิ
11802 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ศศิพร รัตนสุวรรณ์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพวทิยาศาสตร์ 5(450) 5074804 สุชาดา ไมส้นธ์ิ 

ขนิษฐา อุม้อารีย ์

ศศิพร รัตนสุวรรณ์ 

วสุิทธนา สมุทรศรี 

08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 11 จาก 17 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

58 1 ปกต ิ
11902 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ธชัชา รัมมะศกัด์ิ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 
 

001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 3(2-2) 4064304 ธชัชา รัมมะศกัด์ิ 13:30 17:30 - จ 60303 

001 ส่ิงแวดลอ้มศึกษา 3(2-2) 4061105 สายพิณ แกว้ชินดวง 13:30 17:30 - พ 60303 

001 การจดัการมูลฝอยและของเสียอนัตราย 3(2-2) 4063503 ธชัชา รัมมะศกัด์ิ 12:30 16:30 - พฤ 913 

001 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0) 4062301 หทัญา เนตยารักษ ์08:30 11:30 - พฤ 913 

001 ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 3(2-2) 4063504 ลดา มทัธุรศ 08:30 12:30 - อ 60303 

09/10/2018 - 13:30 15:30 4061105  ส่ิงแวดลอ้มศึกษา สอบวชิา Section 001 

10/10/2018 - 13:30 15:30 4062301  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม สอบวชิา Section 001 

17/10/2018 - 13:30 15:30 4064304  อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สอบวชิา Section 001 

18/10/2018 - 09:00 11:00 4063503   

การจดัการมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

สอบวชิา Section 001 

19/10/2018 - 09:00 11:00 4063504  ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 12 จาก 17 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
สัตวศาสตร์ 

58 1 ปกต ิ
12402 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา โฆษิต  ขวาของ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

001 สมัมนาทางสตัวศาสตร์ 1(0-3) 5044508 โฆษิต  ขวาของ 13:30 16:30 - จ 60302 

001 เน้ือและผลิตภณัฑเ์น้ือ 3(2-2) 5044404 วสุิทธ์ิ พิเภก 13:30 17:30 - อ 60302 

18/10/2018 - 13:30 15:30 5044404  เน้ือและผลิตภณัฑเ์น้ือ สอบวชิา Section 001 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 13 จาก 17 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยกีารจดัการการเกษตร 

58 1 ปกต ิ
12602 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ประกายดาว ยิง่สง่า 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยกีารจดัการการเกษตร 3(0-9) 5004909 ประกายดาว ยิง่สง่า 

จกัรพงษ ์หร่ังเจริญ 

พิชยช์ยั ทองนวรัตน ์

13:30 17:30 - จ 60201 

001 สมัมนาทางเทคโนโลยกีารจดัการการเกษตร 1(0-3) 5004907 ประกายดาว ยิง่สง่า 

จกัรพงษ ์หร่ังเจริญ 

พิชยช์ยั ทองนวรัตน ์

08:30 11:30 - พ 60205 

001 การวเิคราะห์และประเมินโครงการทางการเกษตร 2(1-2) 5004204 พิชยช์ยั ทองนวรัตน ์13:30 16:30 - พฤ 60205 

001 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยกีารจดัการการเกษตร 3(0-9) 5004909 ประกายดาว ยิง่สง่า 

จกัรพงษ ์หร่ังเจริญ 

พิชยช์ยั ทองนวรัตน ์

12:30 17:30 - ศ 60201 

001 การจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม 3(2-2) 5002603 จกัรพงษ ์หร่ังเจริญ 08:30 12:30 - อ 60202 

10/10/2018 - 09:00 12:00 5004204   

การวเิคราะห์และประเมินโครงการทางการเ 
สอบวชิา Section 001 

18/10/2018 - 13:30 15:30 5002603   

การจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวด 

สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 14 จาก 17 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ชีววทิยา 

58 1 ปกต ิ
12902 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา เปมิกา ข าวรีะ 

วชิราภรณ์  ฟนูนั 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพชีววทิยา 5(450) 4034801 วฤชา ประจงศกัด์ิ 

พงศธร กล่อมสกลุ 

อริสรา เอ่ียมสืบทบั 

ขวญัชยั คูเจริญไพศาล 

อญัชลี นิลสุวรรณ 

เปมิกา ข าวรีะ 

วชิราภรณ์  ฟนูนั 

วนัทนา  ลีบ่อนอ้ย 

08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 15 จาก 17 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

58 1 ปกต ิ
13402 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา โองการ วณิชาชีวะ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพวทิยาศาสตร์เคร่ืองส า 

อาง 

5(450) 4134801 โองการ วณิชาชีวะ 

อธิยา รัตนพิทยาภรณ์ 

อรพรรณ อนุรักษว์รกลุ 

พนิดา  แสนประกอบ 

ณรงคฤ์ทธ์ิ  หลา้พนัธ์ 

08:30 16:30 - 

001 ฉลากและบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 3(3-0) 4134202 รุจิราภา งามสระคู 08:30 11:30 - จ 874 

001 สมัมนาทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 2(2-0) 4134102 อธิยา รัตนพิทยาภรณ์ 14:30 16:30 - พ 871 

001 หลกัการสร้างธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0) 4131501 คฑาวฒิุ สงัฆมาศ 08:30 11:30 - อ 874 

09/10/2018 - 13:30 15:30 4134202   

ฉลากและบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑเ์คร่ืองส 

สอบวชิา Section 001 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 16 จาก 17 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยกีารจดัการสุขภาพ แขนงสถานบริการสุขภาพ 

58 1 ปกต ิ
13502 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ณฐัวดี จิตรมานะศกัด์ิ 

โสภณา จิรวงศนุ์สรณ์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลย ี 2(90) 4073806 ดุษณี ศุภวรรธนะกลุ 

ณฐัวดี จิตรมานะศกัด์ิ 

ธนนัญดา  บวัเผื่อน 

โสภณา จิรวงศนุ์สรณ์ 

อะเค้ือ กลุประสูติดิลก 

08:30 16:30 - จ 865 

001 การประกนัคุณภาพโรงพยาบาลและสถานบริการ 

สุขภาพ 

3(3-0) 4073903 อะเค้ือ กลุประสูติดิลก 13:30 16:30 - พฤ 863 

001 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม 3(3-0) 4074105 ดุษณี ศุภวรรธนะกลุ 08:30 11:30 - ศ 864 

001 สารสนเทศทางการแพทย ์ 3(2-2) 4072702 กฤษณพงศ ์ โพธ์ิศรี 12:30 16:30 - ศ 5764 

001 ภาษาองักฤษส าหรับงานดา้นสุขภาพ 3(3-0) 1551202 นรวลัลภ ์ ชุมนุมนาวนิ 08:30 11:30 - อ 865 

001 ระบบการจดัการยาในสถานบริการสุขภาพ 3(3-0) 4073229 เกศแกว้  เจ๊ะโส ้13:30 16:30 - อ 865 

09/10/2018 - 09:00 10:30 4073903   

การประกนัคุณภาพโรงพยาบาลและสถานบ 

สอบวชิา Section 001 

- 13:30 14:30 4074105   

เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม 

สอบวชิา Section 001 

10/10/2018 - 09:00 10:30 4072702  สารสนเทศทางการแพทย ์สอบวชิา Section 001 

17/10/2018 - 13:30 15:00 4073229   

ระบบการจดัการยาในสถานบริการสุขภาพ 

สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 17 จาก 17 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยกีารจดัการสุขภาพ แขนงการบริบาลเดก็และผู้สูง 

58 1 ปกต ิ
13602 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ณฐัวดี จิตรมานะศกัด์ิ 

โสภณา จิรวงศนุ์สรณ์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลย ี 2(90) 4073807 ดุษณี ศุภวรรธนะกลุ 

ณฐัวดี จิตรมานะศกัด์ิ 

ธนนัญดา  บวัเผื่อน 

โสภณา จิรวงศนุ์สรณ์ 

อะเค้ือ กลุประสูติดิลก 

08:30 16:30 - จ 865 

001 หลกัการจดัโปรแกรมดูแลผูสู้งอาย ุ 3(2-2) 4074426 อะเค้ือ กลุประสูติดิลก 08:30 12:30 - พ 865 

001 การดูแลเด็กท่ีมีความบกพร่องทางกาย 3(3-0) 4073329 ธนนัญดา  บวัเผื่อน 13:30 16:30 - พ 864 

001 การบริหารจดัการสถานบริการเล้ียงดูเด็กและสถา 
นดูแลผูสู้งอาย ุ

3(3-0) 4074504 อะเค้ือ กลุประสูติดิลก 08:30 11:30 - พฤ 861 

001 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู 3(2-2) 4074502 ดุษณี ศุภวรรธนะกลุ 12:30 16:30 - พฤ 861 

001 ภาษาองักฤษส าหรับงานดา้นสุขภาพ 3(3-0) 1551202 นรวลัลภ ์ ชุมนุมนาวนิ 08:30 11:30 - อ 865 

10/10/2018 - 09:00 10:30 4074504   

การบริหารจดัการสถานบริการเล้ียงดูเด็กแล 

สอบวชิา Section 001 

16/10/2018 - 13:30 15:00 4073329   

การดูแลเด็กท่ีมีความบกพร่องทางกาย 

สอบวชิา Section 001 

18/10/2018 - 09:00 10:30 4074426   

หลกัการจดัโปรแกรมดูแลผูสู้งอาย ุ

สอบวชิา Section 001 

- 13:30 14:30 4074502  เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูสอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 


