
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:00) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

47 1 กศ.พบ. 
11302 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา อมฤตา ฤทธิภกัดี 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 นพรัตน ์มดัสมบูรณ์ 

สุรัชนี เป่ียมญาติ 

08:30 12:30 - ส 2074 

001 คณิตศาสตร์สาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 4091611 บุญชยั อารีเอื้อ 13:30 17:30 - อา 856 

15/06/2019 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวิชา Section 001 

- 13:30 15:00 4091611   

คณิตศาสตร์สาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สอบวิชา Section 001 

16/06/2019 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 

- รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก"หมายถึงใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวชิาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป(GE)  
   กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวชิา (3 หน่วยกิต) โดยเพ่ิมวชิาเรียนดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์  
   ตั้งแต่วนัเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 31 มีนาคม 2562 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:00) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

47 1 กศ.พบ. 
11502 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา นฐัพงศ ์ส่งเนียม 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 นพรัตน ์มดัสมบูรณ์ 

สุรัชนี เป่ียมญาติ 

08:30 12:30 - ส 2074 

002 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(2-2-5) 4123404 พชัรพงษ ์ตรีวิริยานุภาพ 14:30 19:30 - ส 831 

15/06/2019 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวิชา Section 001 

- 13:30 15:30 4123404  คณิตศาสตร์ดิสครีต สอบวิชา Section 002 

16/06/2019 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 

- รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก"หมายถึงใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวชิาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป(GE)  
   กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวชิา (3 หน่วยกิต) โดยเพ่ิมวชิาเรียนดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์  
   ตั้งแต่วนัเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 31 มีนาคม 2562 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:00) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
คอมพวิเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย 

47 1 กศ.พบ. 
13702 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา นวิน  ครุธวร์ี 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 หลกัการออกแบบ 3(2-2-5) 4141302 กิตติพงษ ์ แกว้ประเสริฐ 08:30 13:30 - ส 822 

005 ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 อุมาพร ยุวชิต 13:30 17:30 - อา 2034 

15/06/2019 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวิชา Section 005 

- 13:30 15:30 4141302  หลกัการออกแบบ สอบวิชา Section 001 

16/06/2019 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 

- รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก"หมายถึงใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวชิาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป(GE)  
   กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวชิา (3 หน่วยกิต) โดยเพ่ิมวชิาเรียนดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์  
   ตั้งแต่วนัเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 31 มีนาคม 2562 


