
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 27/02/2560 (11:25) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   3  

หมายเหตุ :   รหัสวิชา “GE กลุ่มวิชาเลือก” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(GE)   

                  กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

               ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 19 มีนาคม 2560 

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 สถิติอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 5501003 ชนิภา  นิวาสานนท์ 08:30 12:30 - ส 4283 
 กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - อา 

002 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 วไิลจิตร นิลสวสัด์ิ 08:30 12:30 - อา 2064 

03/06/2560 - 09:00 10:30 0010202   
ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 002 

04/06/2560 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวชิาเลือก สอบวชิา Section 002 

- 13:00 14:30 5501003  สถิติอุตสาหกรรม สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 27/02/2560 (11:25) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   3  

หมายเหตุ :   รหัสวิชา “GE กลุ่มวิชาเลือก” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(GE)   

                  กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

               ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 19 มีนาคม 2560 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

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 การจดัการโลจิสติกส์ 3(3-0) 5513509 พิเชษฐ ์รัตนบุญทว ี08:30 12:30 - ส 4272 

003 การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 5514509 ปณิฏฐา  ผลาพรม 13:30 17:30 - ส 4231 
 กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - อา 

03/06/2560 - 09:00 10:30 5513509  การจดัการโลจิสติกส์ สอบวชิา Section 001 

04/06/2560 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวชิาเลือก สอบวชิา Section 002 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 27/02/2560 (11:25) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   3  

หมายเหตุ :   รหัสวิชา “GE กลุ่มวิชาเลือก” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(GE)   

                  กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

               ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 19 มีนาคม 2560 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

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 

001 การจดัการงานวศิวกรรมโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วย 3(2-2) 5653611 รุ่งเรือง  มุศิริ 08:30 13:30 - ส 2763 

001 สถิติในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 5504903 ยทุธชยั นิลแพทย ์14:30 18:30 - ส 2761 
 กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - อา 

002 ภาษาองักฤษเทคนิค 3(3-0) 5502103 สุรสีห์  พราหมณ์แกว้ 13:30 17:30 - อา 2761 

03/06/2560 - 09:00 11:00 5653611   
การจดัการงานวศิวกรรมโดยใชค้อมพิวเตอ 

สอบวชิา Section 001 

- 13:00 14:30 5504903  สถิติในงานอุตสาหกรรม สอบวชิา Section 001 

04/06/2560 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวชิาเลือก สอบวชิา Section 001 

- 13:00 14:30 5502103  ภาษาองักฤษเทคนิค สอบวชิา Section 002 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

 


