
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 14 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:12) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 5 ปี 
สถาปัตยกรรม 

58 1 ปกต ิ
52006 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา บุญชยั ขจายเกียรติก าจร 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 5(2-9) 5664206 พฑัรา+คชาพล วชิเวช 08:30 12:30 - จ ร.322 

001 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 5(2-9) 5664206 พฑัรา+คชาพล วชิเวช 13:30 17:30 - จ ร.322 

001 แนวคิดทางสถาปัตยกรรม 2 2(2-0) 5664211 พฑัรา สืบศิริ 10:30 12:30 - พ ร.322 

001 คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการออกแบบสถาปัตยกร 

รม 

2(1-3) 5662111 วรัญญู ศิริวรรณ์ 13:30 17:30 - พ ร.322 

001 การวางผงับริเวณ 2(1-3) 5662213 ศุภลกัษณ์ ใจเรือง 

อธัยานนัท ์จิตรโรจนรักษ ์

08:30 12:30 - พฤ ร.322 

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

001 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 5(2-9) 5664206 พฑัรา+คชาพล วชิเวช 08:30 11:30 - ศ ร.322 

001 ปฏิบติัการโรงงาน 2(90) 5663801 ศุภลกัษณ์ ใจเรือง 13:30 17:30 - ศ ร.322 

001 การก่อสร้างอาคาร 6 3(1-6) 5664306 กานต+์มณฑล จนัทร์แจ่มใส 08:30 12:30 - อ ร.322 

001 การก่อสร้างอาคาร 6 3(1-6) 5664306 กานต+์มณฑล จนัทร์แจ่มใส 13:30 16:30 - อ ร.322 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 14 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:12) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 5 ปี 
สถาปัตยกรรม 

58 2 ปกต ิ
52006 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา รุจิราภา งามสระคู 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 5(2-9) 5664206 พฑัรา+คชาพล วชิเวช 08:30 12:30 - จ ร.335 

002 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 5(2-9) 5664206 พฑัรา+คชาพล วชิเวช 13:30 17:30 - จ ร.335 

002 แนวคิดทางสถาปัตยกรรม 2 2(2-0) 5664211 สุพจน์  พรหมพยคัฆ ์10:30 12:30 - พ ร.335 

002 ปฏิบติัการโรงงาน 2(90) 5663801 ศุภลกัษณ์ ใจเรือง 14:30 17:30 - พ ร.335 

002 การวางผงับริเวณ 2(1-3) 5662213 มณฑล+บณัฑูร ชุนสิทธิ 08:30 12:30 - พฤ ร.335 

002 คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการออกแบบสถาปัตยกร 

รม 

2(1-3) 5662111 วรัญญู ศิริวรรณ์ 13:30 17:30 - พฤ ร.335 

002 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 5(2-9) 5664206 พฑัรา+คชาพล วชิเวช 08:30 11:30 - ศ ร.335 

002 อุปกรณ์อาคาร 1 2(2-0) 5664310 ศุภลกัษณ์ ใจเรือง 11:30 13:30 - ศ ร.335 

002 การก่อสร้างอาคาร 6 3(1-6) 5664306 ประกิจ+ธนาวฒิุ ขนุทอง 08:30 12:30 - อ ร.335 

002 การก่อสร้างอาคาร 6 3(1-6) 5664306 ประกิจ+ธนาวฒิุ ขนุทอง 13:30 16:30 - อ ร.335 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 14 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:12) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยเีซรามกิส์ 

58 1 ปกต ิ
50702 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ศศิธร คนทน 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 2 3(2-2) 5523401 สมบูรณ์ สารสิทธ์ิ 08:30 12:30 - จ ร.3110 

001 การศึกษาส่วนบุคคล 3(2-2) 5524902 พิมล+สมบูรณ์ สารสิทธ์ิ 09:30 13:30 - พ ร.3104 

001 การเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส์ 3(3-0) 5514310 วราวธุ ยอดจนัทร์ 09:30 12:30 - พฤ ร.3110 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 2(90) 5523801 วราวธุ ยอดจนัทร์ 

ศศิธร คนทน 

พิมล จนัทรข า 

สมบูรณ์ สารสิทธ์ิ 

13:30 15:30 - พฤ ร.3110 

001 ภาวะผูน้ าและการพฒันาทีมงาน 3(3-0) 5504204 อุไรวรรณ ค าภูแสน 13:30 16:30 - อ 4281 

10/10/2018 - 13:30 15:00 5504204  ภาวะผูน้ าและการพฒันาทีมงาน สอบวชิา Section 001 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 14 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:12) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

58 1 ปกต ิ
51802 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา จกัรภพ พนูสิน 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบผลิตภณัฑ ์ 5(450) 5544801 จกัรภพ พนูสิน 

ปาริชาติ รัตนพล 

สุภิญโญ วงศเ์พม 

ราชนั  แพง่ประเสริฐ 

08:30 16:30 - 

001 การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 2(1-2) 5543901 ราชนั  แพง่ประเสริฐ 09:30 12:30 - จ 3021 

001 ออกแบบผลิตภณัฑบ์นหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเ 
พียง 

3(2-2) 5543219 จกัรภพ พนูสิน 

ปาริชาติ รัตนพล 

สุภิญโญ วงศเ์พม 

ราชนั  แพง่ประเสริฐ 

13:30 15:30 - จ 3022 

001 โครงการออกแบบนิพนธ์ 2(1-2) 5544901 สุภิญโญ วงศเ์พม 09:30 12:30 - พ 3022 

001 คณิตศาสตร์ประยกุตส์ าหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 5501102 อดิศกัด์ิ ทองช่วย 13:30 16:30 - พ ร.4201 

001 ออกแบบผลิตภณัฑบ์นหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเ 
พียง 

3(2-2) 5543219 จกัรภพ พนูสิน 

ปาริชาติ รัตนพล 

สุภิญโญ วงศเ์พม 

ราชนั  แพง่ประเสริฐ 

13:30 15:30 - ศ 3024 

10/10/2018 - 09:00 10:30 5501102   

คณิตศาสตร์ประยกุตส์ าหรับงานอุตสาหกร 

สอบวชิา Section 001 

- 13:30 15:00 5543901  การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์สอบวชิา Section 001 

11/10/2018 - 09:00 11:00 5543219   

ออกแบบผลิตภณัฑบ์นหลกัปรัชญาเศรษฐกิ 

สอบวชิา Section 001 

- 13:30 15:00 5544901  โครงการออกแบบนิพนธ์ สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 5 จาก 14 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:12) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

58 2 ปกต ิ
51802 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปาริชาติ รัตนพล 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบผลิตภณัฑ ์ 5(450) 5544801 จกัรภพ พนูสิน 

ปาริชาติ รัตนพล 

สุภิญโญ วงศเ์พม 

ราชนั  แพง่ประเสริฐ 

08:30 16:30 - 

001 การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 2(1-2) 5543901 ราชนั  แพง่ประเสริฐ 09:30 12:30 - จ 3021 

001 ออกแบบผลิตภณัฑบ์นหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเ 
พียง 

3(2-2) 5543219 จกัรภพ พนูสิน 

ปาริชาติ รัตนพล 

สุภิญโญ วงศเ์พม 

ราชนั  แพง่ประเสริฐ 

13:30 15:30 - จ 3022 

001 โครงการออกแบบนิพนธ์ 2(1-2) 5544901 สุภิญโญ วงศเ์พม 09:30 12:30 - พ 3022 

001 คณิตศาสตร์ประยกุตส์ าหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 5501102 อดิศกัด์ิ ทองช่วย 13:30 16:30 - พ ร.4201 

001 ออกแบบผลิตภณัฑบ์นหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเ 
พียง 

3(2-2) 5543219 จกัรภพ พนูสิน 

ปาริชาติ รัตนพล 

สุภิญโญ วงศเ์พม 

ราชนั  แพง่ประเสริฐ 

13:30 15:30 - ศ 3024 

10/10/2018 - 09:00 10:30 5501102   

คณิตศาสตร์ประยกุตส์ าหรับงานอุตสาหกร 

สอบวชิา Section 001 

- 13:30 15:00 5543901  การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์สอบวชิา Section 001 

11/10/2018 - 09:00 11:00 5543219   

ออกแบบผลิตภณัฑบ์นหลกัปรัชญาเศรษฐกิ 

สอบวชิา Section 001 

- 13:30 15:00 5544901  โครงการออกแบบนิพนธ์ สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 6 จาก 14 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:12) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ 

58 1 ปกต ิ
52302 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา กีรดิษ  สายพทัลุง 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

001 โครงงาน 3(0-6) 5584903 ปาริฉตัร แก่นสม 

พิชยั สิริรัตนพลกลุ 

กีรดิษ  สายพทัลุง 

10:30 12:30 - จ 4261 

001 โครงงาน 3(0-6) 5584903 ปาริฉตัร แก่นสม 

พิชยั สิริรัตนพลกลุ 

กีรดิษ  สายพทัลุง 

13:30 17:30 - จ 4273 

001 เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต 3(2-2) 5583706 ธงชยั ทองอยู ่12:30 16:30 - พ 4253 

001 การบ่มเพาะวชิาชีพเทคโนโลย ี 3(0-6) 5584806 ธงชยั ทองอยู ่10:30 12:30 - ศ 4261 

001 การบ่มเพาะวชิาชีพเทคโนโลย ี 3(0-6) 5584806 ธงชยั ทองอยู ่13:30 17:30 - ศ 4261 

17/10/2018 - 09:00 11:00 5583706  เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต สอบวชิา Section 001 

- 13:30 15:30 5584806  การบ่มเพาะวชิาชีพเทคโนโลย ี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 7 จาก 14 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:12) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ 

58 2 ปกต ิ
52302 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปาริฉตัร แก่นสม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพอิเลก็ทรอนิกส์ 5(0-450) 5584805 ปาริฉตัร แก่นสม 

สุชาติ วภูิษณะพนัธ์ุ 

ธงชยั ทองอยู ่
พิชยั สิริรัตนพลกลุ 

กีรดิษ  สายพทัลุง 

08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 8 จาก 14 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:12) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยไีฟฟ้า 

58 1 ปกต ิ
52602 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 สหกิจศึกษา 6(0-540) 5504803 ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ 

ศกัด์ิศรี แก่นสม 

อิสรี ศรีคุณ 

ธญัภพ  ศิริมาศเกษม 

กวพีจน์  วรเนตรสุทธิกลุ 

08:30 16:30 - 

001 วทิยาการหุ่นยนต ์ 3(1-4) 5573607 ธญัภพ  ศิริมาศเกษม 08:30 12:30 - จ 2751 

001 วทิยาการหุ่นยนต ์ 3(1-4) 5573607 ธญัภพ  ศิริมาศเกษม 13:30 16:30 - จ 2751 

001 การขบัเคล่ือนดว้ยไฟฟ้า 3(3-0) 5573309 กวพีจน์  วรเนตรสุทธิกลุ 09:30 12:30 - พ 2752 

001 การขบัเคล่ือนดว้ยไฟฟ้า 3(3-0) 5573309 กวพีจน์  วรเนตรสุทธิกลุ 13:30 16:30 - พ 2752 

001 วทิยาการหุ่นยนต ์ 3(1-4) 5573607 ธญัภพ  ศิริมาศเกษม 08:30 11:30 - พฤ 2751 

09/10/2018 - 13:30 15:00 5573309  การขบัเคล่ือนดว้ยไฟฟ้า สอบวชิา Section 001 

11/10/2018 - 09:00 11:00 5573607  วทิยาการหุ่นยนต ์สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 9 จาก 14 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:12) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

58 1 ปกต ิ
52702 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปวณีา ปรีชญากลุ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการ 5(450) 5654801 ปวณีา ปรีชญากลุ 08:30 16:30 - 

001 การเตรียมโครงงานการจดัการเทคโนโลยสีารสนเ 
ทศ 

3(1-4) 5654903 สมใจ กล่ินงาม 

ยทุธชยั นิลแพทย ์

ปัญญา บุญญาภิวฒัน ์

ปวณีา ปรีชญากลุ 

รุ่งเรือง  มุศิริ 

13:30 18:30 - จ 2742 

001 ระบบคลงัขอ้มูลและการท าเหมืองขอ้มูล 3(2-2) 5653402 ภทัรพล  วรประชา 08:30 12:30 - อ 2761 

09/10/2018 - 09:00 11:00 5653402   

ระบบคลงัขอ้มูลและการท าเหมืองขอ้มูล 

สอบวชิา Section 001 

11/10/2018 - 09:00 11:00 5654903   

การเตรียมโครงงานการจดัการเทคโนโลยสี 

สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 10 จาก 14 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:12) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

58 2 ปกต ิ
52702 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ยทุธชยั นิลแพทย ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการ 5(450) 5654801 ปวณีา ปรีชญากลุ 08:30 16:30 - 

002 การเตรียมโครงงานการจดัการเทคโนโลยสีารสนเ 
ทศ 

3(1-4) 5654903 อนนัตกลุ อินทรผดุง 

ประณต บุญไชยอภิสิทธ์ิ 

ปวณีา ปรีชญากลุ 

ภทัรพล  วรประชา 

สุรสีห์  พราหมณ์แกว้ 

08:30 13:30 - จ 2742 

002 ระบบคลงัขอ้มูลและการท าเหมืองขอ้มูล 3(2-2) 5653402 ภทัรพล  วรประชา 14:30 18:30 - อ 2761 

09/10/2018 - 09:00 11:00 5653402   

ระบบคลงัขอ้มูลและการท าเหมืองขอ้มูล 

สอบวชิา Section 002 

11/10/2018 - 09:00 11:00 5654903   

การเตรียมโครงงานการจดัการเทคโนโลยสี 

สอบวชิา Section 002 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 11 จาก 14 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:12) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 

58 1 ปกต ิ
53002 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ชนิภา  นิวาสานนท์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการอุตสาหกร 

รม 

5(450) 5514802 พรชยั ตามถ่ินไทย 

กสุุมา ผลาพรม 

ยทุธ  ไกยวรรณ์ 

อภิสิทธ์ิ อุปกิจ 

ภาสุระ องักลุานนท ์

ลกัขณา ฤกษเ์กษม 

กฤษณ์ชาคริตส  ณ วฒันปร 

ชนิภา  นิวาสานนท์ 

08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 12 จาก 14 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:12) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยอีุตสาหกรรมการผลติ 

58 1 ปกต ิ
53211 เทคโนโลยบีัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา สุขมุาล เหรียญทอง 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลย ี 2(90) 5613801 อุไรวรรณ ค าภูแสน 

รัฐพล สงัคะสุข 

สุขมุาล เหรียญทอง 

นพพร  บึกแวน่ 

08:30 16:30 - 

001 เทคโนโลยเีคร่ืองมือกล 3(2-2) 5614302 นพพร  บึกแวน่ 08:30 12:30 - พ 2734 

801 ภาษาจีน 1 3(3-0) 1571101 สราวฒิุ เขียวพฤกษ ์14:30 17:30 - พ 2073 

001 โครงงานเทคโนโลยอีุตสาหกรรมการผลิต 3(2-2) 5614907 อุไรวรรณ ค าภูแสน 

รัฐพล สงัคะสุข 

สุขมุาล เหรียญทอง 

นพพร  บึกแวน่ 

08:30 12:30 - ศ 2734 

001 การซ่อมบ ารุง 3(2-2) 5613401 รัฐพล สงัคะสุข 08:30 12:30 - อ 2733 

001 ภาวะผูน้ าและการพฒันาทีมงาน 3(3-0) 5504204 อุไรวรรณ ค าภูแสน 13:30 16:30 - อ 4281 

09/10/2018 - 09:00 10:30 1571101  ภาษาจีน 1 สอบวชิา Section 801 

10/10/2018 - 13:30 15:00 5504204  ภาวะผูน้ าและการพฒันาทีมงาน สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 13 จาก 14 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:12) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยอีุตสาหการ 

58 1 ปกต ิ
53311 เทคโนโลยบีัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา อวยชยั วงศรั์ตน์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 5(300) 5614801 อวยชยั วงศรั์ตน์ 
สิทธตัถ ์ มาดี 

08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 14 จาก 14 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (13:12) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยอีาคาร 

58 1 ปกต ิ
53711 เทคโนโลยบีัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา จุฬาลกัษณ์ ชาญกลุ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยอีาค 

าร 

2(90) 5713801 กิตติคุณ มัง่คัง่ 

ประกาศิต โสไกร 

สถาพร ปกป้อง 

ณฏัฐ ์มากลุ 

จุฬาลกัษณ์ ชาญกลุ 

08:30 13:30 - จ 2612 

001 โครงงานทางเทคโนโลยอีาคาร 3(2-2) 5714601 กิตติคุณ มัง่คัง่ 

ประกาศิต โสไกร 

สถาพร ปกป้อง 

ณฏัฐ ์มากลุ 

จุฬาลกัษณ์ ชาญกลุ 

13:30 17:30 - พ 2621 

001 การตรวจสอบอาคาร 3(2-2) 5713302 สถาพร ปกป้อง 08:30 12:30 - พฤ 2622 

001 สมัมนาเทคโนโลยอีาคาร 2(1-2) 5713601 กิตติคุณ มัง่คัง่ 

จุฬาลกัษณ์ ชาญกลุ 

09:30 12:30 - พ 2613 

001 เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมส าหรับงานอาคาร 3(3-0) 5714202 จุฬาลกัษณ์ ชาญกลุ 14:30 17:30 - จ 2613 

11/10/2018 - 09:00 11:00 5713302  การตรวจสอบอาคาร สอบวชิา Section 001 

17/10/2018 - 09:00 10:30 5713601  สมัมนาเทคโนโลยอีาคาร สอบวชิา Section 001 

- 13:30 15:00 5714202   

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมส าหรับงานอาคาร 

สอบวชิา Section 001 

18/10/2018 - 13:30 15:30 5714601  โครงงานทางเทคโนโลยอีาคาร สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 


