
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 3 
วันที่พิมพ์ 25/10/2559 (14:14) 
ผู้พิมพ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   2  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ 

32 1 กศ.พบ. 
52302 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปาริฉัตร แก่นสม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และ 

คอมพิวเตอร ์

2(0-90) 5584804 ปาริฉัตร แก่นสม 

สุชาติ วิภูษณะพันธ์ุ 

กีรดิษ  สายพัทลุง 

พิชัย สิริรัตนพลกุล 

ธงชัย ทองอยู ่

08:30 16:30 - 

004 สัมมนาทางเทคโนโลย ี 3(2-2) 5584803 ปาริฉัตร แก่นสม 08:30 12:30 - ส 4263 

003 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3(2-2) 5583712 อุกกฤษ  รุ่งเรือง 13:30 17:30 - ส 4253 

002 โครงงาน 3(0-6) 5584903 กีรดิษ  สายพัทลุง 08:30 14:30 - อา 4261 

25/02/2560 - 13:00 15:00 5583712  เครือข่ายคอมพิวเตอร ์สอบวิชา Section 003 

26/02/2560 - 09:00 11:00 5584803  สัมมนาทางเทคโนโลย ีสอบวิชา Section 004 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 2 จาก 3 
วันที่พิมพ์ 25/10/2559 (14:14) 
ผู้พิมพ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   2  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 

32 1 กศ.พบ. 
53002 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ภาสุระ อังกุลานนท์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

003 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาห 

กรรม 

2(90) 5513801 กุสุมา ผลาพรม 

อภิสิทธิ์ อุปกิจ 

ชนิภา  นิวาสานนท์ 
กฤษณ์ชาคริตส  ณ วัฒนปร 

ภาสุระ อังกุลานนท์ 

08:30 16:30 - 

005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2) 4000112 ลัดดา สรรพคุณ 08:30 12:30 - ส ITห้องG 

006 การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 3(2-2) 5513307 กฤษณ์ชาคริตส  ณ วัฒนปร 08:30 12:30 - อา 4231 

003 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2) 5514902 สุมิตร ตุงโสธานนท ์

อภิสิทธิ์ อุปกิจ 

13:30 17:30 - อา 4231 

25/02/2560 - 13:30 15:00 4000112   
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอด 

สอบวิชา Section 005 

26/02/2560 - 09:00 11:00 5514902   
สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

สอบวิชา Section 003 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 3 จาก 3 
วันที่พิมพ์ 25/10/2559 (14:14) 
ผู้พิมพ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   2  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยอีุตสาหกรรมการผลติ 

32 1 กศ.พบ. 
53211 เทคโนโลยบีัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา อุไรวรรณ ค าภูแสน 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุต 

สาหกรรมการผลิต 

2(90) 5613801 อุไรวรรณ ค าภูแสน 

นพพร  บึกแว่น 

สุขุมาล เหรียญทอง 

รัฐพล สังคะสุข 

08:30 16:30 - 

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

นพพร  บึกแว่น 

สุขุมาล เหรียญทอง 

รัฐพล สังคะสุข 

09:30 13:30 - ส 4283 

001 การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานอุตสาหกรรม 3(2-2) 5514507 รัฐพล สังคะสุข 08:30 12:30 - อา 4283 

26/02/2560 - 09:00 11:00 5514507   
การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานอุตสาหก 

สอบวิชา Section 001 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 


