
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (16:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 

41 1 กศ.พบ. 
53002 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา อภิสิทธ์ิ อุปกิจ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 5514509 กสุุมา ผลาพรม 08:30 11:30 - ส 4242 

001 การจดัการการผลิตและการด าเนินการ 3(3-0-6) 5513505 ชนิภา  นิวาสานนท์ 12:30 15:30 - ส 4231 

001 เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 5513506 อภิสิทธ์ิ อุปกิจ 08:30 11:30 - อา 4231 

003 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 3(2-2-5) 5513206 ภาสุระ องักลุานนท ์12:30 16:30 - อา 4251 

13/10/2018 - 09:00 10:30 5513206  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ สอบวชิา Section 003 

- 13:00 14:30 5514509   

การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม 

สอบวชิา Section 001 

14/10/2018 - 09:00 10:30 5513505   

การจดัการการผลิตและการด าเนินการ 

สอบวชิา Section 001 

- 15:30 17:00 5513506   

เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 

สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (16:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 2 ปี (หลงัอนุปริญญา) 
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(การจดัการอุตสาหกรรม) 

41 1 กศ.พบ. 
53811 เทคโนโลยบีัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา อภิสิทธ์ิ อุปกิจ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยอีุตสาหกร 

รม 

3(270) 5504802 พรชยั ตามถ่ินไทย 

กสุุมา ผลาพรม 

ยทุธ  ไกยวรรณ์ 

อภิสิทธ์ิ อุปกิจ 

ภาสุระ องักลุานนท ์

ลกัขณา ฤกษเ์กษม 

กฤษณ์ชาคริตส  ณ วฒันปร 

ชนิภา  นิวาสานนท์ 

08:30 16:30 - 

001 วศิวกรรมความปลอดภยั 3(3-0) 5513301 ภาสุระ องักลุานนท ์12:30 15:30 - ส 4232 

004 การเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 3(3-0) 5513307 กสุุมา ผลาพรม 08:30 11:30 - อา 4242 

801 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0) 5723204 ชนิภา  นิวาสานนท์ 12:30 15:30 - อา 4232 

13/10/2018 - 13:00 14:30 5513301  วศิวกรรมความปลอดภยั สอบวชิา Section 001 

14/10/2018 - 09:00 10:30 5513307   

การเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

สอบวชิา Section 004 

- 13:00 14:30 5723204  การวางแผนและควบคุมการผลิต สอบวชิา Section 801 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (16:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 2 ปี (หลงัอนุปริญญา) 
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(คอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม) 

41 1 กศ.พบ. 
54011 เทคโนโลยบีัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา รุ่งเรือง  มุศิริ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยอีุตสาหกร 

รม 

3(270) 5504802 รุ่งเรือง  มุศิริ 08:30 16:30 - 

001 โครงงานเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 3(2-2) 5654901 ยทุธชยั นิลแพทย ์08:30 12:30 - อา 2761 

14/10/2018 - 09:00 11:00 5654901   

โครงงานเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อุตสาหกร 

สอบวชิา Section 001 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 


