
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 14 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:38) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

สถาปัตยกรรม 

58 1 ปกติ 

52006 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา บุญชยั ขจายเกียรติกาํจร 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบติังานภาคส 

นาม 

5(450) 5664802 ศุภลกัษณ์ ใจเรือง 08:30 16:30 - 

001 การออกแบบสถาปัตยกรรม  5(2-9) 5664207 มณฑล จนัทร์แจ่มใส 

ชยัวฒัน์  รักอู่ 

08:30 12:30 - จ ร.  

001 การออกแบบสถาปัตยกรรม  5(2-9) 5664207 มณฑล จนัทร์แจ่มใส 

ชยัวฒัน์  รักอู่ 

13:30 17:30 - จ ร.  

001 สถาปัตยกรรมพืนถินไทย  2(1-3) 5664408 มณฑล จนัทร์แจ่มใส 

สุวิทย ์เลิศวิมลศกัดิ 

08:30 12:30 - พฤ ร.  

001 การออกแบบสถาปัตยกรรม  5(2-9) 5664207 มณฑล จนัทร์แจ่มใส 

ชยัวฒัน์  รักอู่ 

08:30 11:30 - ศ ร.  

001 อุปกรณ์อาคาร  2(2-0) 5664311 ศุภลกัษณ์ ใจเรือง 12:30 14:30 - ศ ร.  

001 การจัดการงานก่อสร้าง 3(3-0) 5664502 ศุภลกัษณ์ ใจเรือง 14:30 17:30 - ศ ร.  

001 การก่อสร้างอาคาร  3(1-6) 5664307 ศุภกิจ สดสี 

ชินวร  เวียงวิเศษ 

08:30 12:30 - อ ร.  

001 การก่อสร้างอาคาร  3(1-6) 5664307 ศุภกิจ สดสี 

ชินวร  เวียงวิเศษ 

13:30 16:30 - อ ร.  

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 2 จาก 14 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:38) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

สถาปัตยกรรม 

58 2 ปกติ 

52006 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา รุจิราภา งามสระคู 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

002 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบติังานภาคส 

นาม 

5(450) 5664802 ศุภลกัษณ์ ใจเรือง 08:30 16:30 - 

002 การออกแบบสถาปัตยกรรม  5(2-9) 5664207 มณฑล จนัทร์แจ่มใส 

ชยัวฒัน์  รักอู่ 

08:30 12:30 - จ ร.  

002 การออกแบบสถาปัตยกรรม  5(2-9) 5664207 มณฑล จนัทร์แจ่มใส 

ชยัวฒัน์  รักอู่ 

13:30 17:30 - จ ร.  

002 สถาปัตยกรรมพืนถินไทย  2(1-3) 5664408 มณฑล จนัทร์แจ่มใส 

สุวิทย ์เลิศวิมลศกัดิ 

13:30 17:30 - พ ร.  

002 การออกแบบสถาปัตยกรรม  5(2-9) 5664207 มณฑล จนัทร์แจ่มใส 

ชยัวฒัน์  รักอู่ 

08:30 11:30 - ศ ร.  

001 อุปกรณ์อาคาร  2(2-0) 5664311 ศุภลกัษณ์ ใจเรือง 12:30 14:30 - ศ ร.  

001 การจัดการงานก่อสร้าง 3(3-0) 5664502 ศุภลกัษณ์ ใจเรือง 14:30 17:30 - ศ ร.  

002 การก่อสร้างอาคาร  3(1-6) 5664307 ศุภกิจ สดสี 

ชินวร  เวียงวิเศษ 

08:30 12:30 - อ ร.  

002 การก่อสร้างอาคาร  3(1-6) 5664307 ศุภกิจ สดสี 

ชินวร  เวียงวิเศษ 

13:30 16:30 - อ ร.  

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 3 จาก 14 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:38) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

เทคโนโลยีเซรามิกส์ 

58 1 ปกติ 

50702 วิทยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา ศศิธร คนทน 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450) 5524802 วราวธุ ยอดจนัทร์ 

ศศิธร คนทน 

พิมล จนัทรขาํ 

สมบูรณ์ สารสิทธิ 

08:30 16:30 - 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 4 จาก 14 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:38) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

ออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

58 1 ปกติ 

51802 วิทยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา จกัรภพ พนูสิน 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ออกแบบผลิตภณัฑเ์พือการจดัสวน 3(2-2) 5543223 จกัรภพ พนูสิน 

อ.อิทธิยา โกตระกูล(อ.พิเศ 

08:30 12:30 - พ 3026 

001 ออกแบบนิพนธ์ 4(2-6) 5544902 จกัรภพ พนูสิน 

ปาริชาติ รัตนพล 

สุภิญโญ วงศ์เพม 

ราชนั  แพง่ประเสริฐ 

13:30 17:30 - พ โถงล่าง 

001 ภาษาองักฤษเพืองานออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหก 

รรม 

3(3-0) 5542104 กญัณภทัร นิธิศวราภากุล 09:30 12:30 - พฤ 3022 

001 ออกแบบนิพนธ์ 4(2-6) 5544902 จกัรภพ พนูสิน 

ปาริชาติ รัตนพล 

สุภิญโญ วงศ์เพม 

ราชนั  แพง่ประเสริฐ 

13:30 17:30 - พฤ โถงล่าง 

801 เครืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้น 3(1-4) 5574601 กมัพล ทองเรือง 12:30 17:30 - อ 2743 

27/02/2019 - 13:30 15:30 5574601  เครืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น สอบวิชา Section 801 วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 5 จาก 14 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:38) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

ออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

58 2 ปกติ 

51802 วิทยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา ปาริชาติ รัตนพล 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ออกแบบผลิตภณัฑเ์พือการจดัสวน 3(2-2) 5543223 จกัรภพ พนูสิน 

อ.อิทธิยา โกตระกูล(อ.พิเศ 

08:30 12:30 - พ 3026 

001 ออกแบบนิพนธ์ 4(2-6) 5544902 จกัรภพ พนูสิน 

ปาริชาติ รัตนพล 

สุภิญโญ วงศ์เพม 

ราชนั  แพง่ประเสริฐ 

13:30 17:30 - พ โถงล่าง 

001 ภาษาองักฤษเพืองานออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหก 

รรม 

3(3-0) 5542104 กญัณภทัร นิธิศวราภากุล 09:30 12:30 - พฤ 3022 

001 ออกแบบนิพนธ์ 4(2-6) 5544902 จกัรภพ พนูสิน 

ปาริชาติ รัตนพล 

สุภิญโญ วงศ์เพม 

ราชนั  แพง่ประเสริฐ 

13:30 17:30 - พฤ โถงล่าง 

801 เครืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้น 3(1-4) 5574601 กมัพล ทองเรือง 12:30 17:30 - อ 2743 

27/02/2019 - 13:30 15:30 5574601  เครืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น สอบวิชา Section 801 วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 6 จาก 14 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:38) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

58 1 ปกติ 

52302 วิทยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา กีรดิษ  สายพทัลุง 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 5(0-450) 5584805 ปาริฉัตร แก่นสม 

สุชาติ วิภูษณะพนัธุ์ 

ธงชยั ทองอยู่ 

พิชัย สิริรัตนพลกลุ 

กีรดิษ  สายพทัลุง 

08:30 16:30 - 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 7 จาก 14 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:38) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

58 2 ปกติ 

52302 วิทยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา ปาริฉัตร แก่นสม 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบวิุชา) 3(0-0) X - 

001 การสือสารเส้นใยแสง 3(2-2) 5583506 สุชาติ วิภูษณะพนัธุ์ 12:30 16:30 - จ 4273 

001 โครงงาน 3(0-6) 5584903 ปาริฉัตร แก่นสม 

สุชาติ วิภูษณะพนัธุ์ 

พิชัย สิริรัตนพลกลุ 

กีรดิษ  สายพทัลุง 

08:30 14:30 - พ 4261 

001 การบ่มเพาะวิชาชีพเทคโนโลยี 3(0-6) 5584806 ธงชยั ทองอยู่ 08:30 14:30 - ศ 4261 

28/02/2019 - 13:30 15:30 5583506  การสือสารเส้นใยแสง สอบวิชา Section 001 วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ใหน้ักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) 

    โดยเพิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศกุร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 8 จาก 14 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:38) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

เทคโนโลยีไฟฟ้า 

58 1 ปกติ 

52602 วิทยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา ธเนศ ตงัจิตเจริญเลิศ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 โครงการพิเศษ 3(0-6) 5574905 ธเนศ ตงัจิตเจริญเลิศ 

ศกัดิศรี แก่นสม 

อิสรี ศรีคุณ 

ธญัภพ  ศิริมาศเกษม 

กวีพจน์  วรเนตรสุทธิกลุ 

08:30 12:30 - จ 2754 

001 โครงการพิเศษ 3(0-6) 5574905 ธเนศ ตงัจิตเจริญเลิศ 

ศกัดิศรี แก่นสม 

อิสรี ศรีคุณ 

ธญัภพ  ศิริมาศเกษม 

กวีพจน์  วรเนตรสุทธิกลุ 

13:30 17:30 - จ 2754 

001 โครงการพิเศษ 3(0-6) 5574905 ธเนศ ตงัจิตเจริญเลิศ 

ศกัดิศรี แก่นสม 

อิสรี ศรีคุณ 

ธญัภพ  ศิริมาศเกษม 

กวีพจน์  วรเนตรสุทธิกลุ 

12:30 16:30 - พ 2754 

801 สมัมนาทางอิเลก็ทรอนิกส์ 3(2-2) 5584908 ศกัดิศรี แก่นสม 08:30 12:30 - อ 2754 

801 สมัมนาทางอิเลก็ทรอนิกส์ 3(2-2) 5584908 ศกัดิศรี แก่นสม 13:30 17:30 - อ 2754 

04/03/2019 - 13:30 15:30 5584908  สมัมนาทางอิเลก็ทรอนิกส์ สอบวิชา Section 801 วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 9 จาก 14 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:38) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

58 1 ปกติ 

52702 วิทยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา ปวีณา ปรีชญากุล 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 โครงงานการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(1-4) 5654904 สมใจ กลินงาม 

ปัญญา บุญญาภิวฒัน์ 

ปวีณา ปรีชญากุล 

รุ่งเรือง  มุศิริ 

สุรสีห์  พราหมณ์แกว้ 

13:30 18:30 - จ 2742 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 10 จาก 14 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:38) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

58 2 ปกติ 

52702 วิทยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา ยุทธชัย นิลแพทย ์

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

002 โครงงานการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(1-4) 5654904 ยุทธชัย นิลแพทย  ์

อนันตกุล อินทรผดงุ 

ประณต บุญไชยอภิสิทธิ 

ปวีณา ปรีชญากุล 

ภทัรพล  วรประชา 

08:30 13:30 - จ 2761 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 11 จาก 14 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:38) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

เทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม 

58 1 ปกติ 

53002 วิทยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา ชนิภา  นิวาสานนท ์

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 สมัมนาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม 3(2-2) 5514902 ยุทธ  ไกยวรรณ์ 

อภิสิทธิ อุปกิจ 

08:30 12:30 - จ 4233 

002 การเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 3(2-2) 5513307 กฤษณ์ชาคริตส  ณ วฒันปร 08:30 12:30 - อ 4231 

801 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0) 5723204 ชนิภา  นิวาสานนท ์13:30 16:30 - อ 4231 

04/03/2019 - 09:00 10:30 5723204  การวางแผนและควบคุมการผลิต สอบวิชา Section 801 วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 12 จาก 14 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:38) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

เทคโนโลยีอตุสาหกรรมการผลติ 

58 1 ปกติ 

53211 เทคโนโลยีบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา สุขุมาล เหรียญทอง 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 5(450) 5614801 อุไรวรรณ คาํภูแสน 

รัฐพล สังคะสุข 

สุขุมาล เหรียญทอง 

นพพร  บึกแว่น 

08:30 16:30 - 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 13 จาก 14 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:38) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

เทคโนโลยีอตุสาหการ 

58 1 ปกติ 

53311 เทคโนโลยีบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา อวยชัย วงศรั์ตน์ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบวิุชา) 3(0-0) X - 

001 การจัดการระบบการผลิต 3(3-0) 5724408 พิเชษฐ ์รัตนบุญทวี 09:30 12:30 - จ ร.  

001 การวางผงัโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 5724407 พิเชษฐ ์รัตนบุญทวี 09:30 12:30 - พฤ ร.  

001 การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0) 5724409 ชาญชัย วลัลิสุต 13:30 16:30 - พฤ ร.  

001 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหการ 3(3-0) 5724410 ณิชาภสั  สิทธิศุข 09:30 12:30 - อ ร.  

001 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ  2(0-4) 5724214 อวยชัย วงศรั์ตน์ 

ชาญชัย วลัลิสุต 

13:30 17:30 - อ ร.  

27/02/2019 - 13:30 15:00 5724407  การวางผงัโรงงานอุตสาหกรรม สอบวิชา Section 001 

28/02/2019 - 09:00 10:30 5724409  การจดัการธุรกิจชุมชน สอบวิชา Section 001 

04/03/2019 - 13:30 15:00 5724408  การจดัการระบบการผลิต สอบวิชา Section 001 

07/03/2019 - 09:00 10:30 5724410   

หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหการ 

สอบวิชา Section 001 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ใหน้ักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) 

    โดยเพิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศกุร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 14 จาก 14 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:38) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

เทคโนโลยีอาคาร 

58 1 ปกติ 

53711 เทคโนโลยีบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา จุฬาลกัษณ์ ชาญกลู 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอาคาร 5(450) 5714801 กิตติคุณ มงัคงั 

ประกาศิต โสไกร 

สถาพร ปกป้อง 

ณัฏฐ ์มากลุ 

จุฬาลกัษณ์ ชาญกลู 

08:30 16:30 - 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 


