
 

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
ที่ ๐๐๓/๒๕๕๘ 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์ร่วมโครงการทางชา้งเผือก 
ประจําปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการทางช้างเผือก และได้ทําการการสัมภาษณ์เรียบร้อย จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วม
โครงการทางช้างเผือก ดังน้ี 

ลําดบัที ่ รายชื่อ สาขาวิชา 
1 นายพิชิตชัย ปัญญาพิบูรณ ์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2 นายยงยุทธ ขาวลา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 นายอุกฤษฏ์ พวงสุข สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4 นางสาวเบณจวรรณ เล่าทรัพย์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5 นางสาวสุกัญญา ยอดมะล ิ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
6 นายเชิดชาย วิชัยศึก สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
7 นายจิรณัฐ จิตตยานนท์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
8 นายพิริยะ ว่องสลับศร ี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
9 นางสาวสาธิตา พุ่มอยู่ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

10 นายอภิสิทธ์ิ ย่ีสา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
11 นายทรงภพ ธุวานนท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอตสาหกรรม 
12 นางสาวรัชนันท์ มานะการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอตสาหกรรม 
13 นางสาวภาวิณีย์ อนุรักษ ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอตสาหกรรม 
14 นางสาววิภาวดี สุวรรณบล สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอตสาหกรรม 
15 นายปฏิมากร อภัยโส สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอตสาหกรรม 
16 นายธนกร อ้ึงวัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
17 นายกฤติยพงษ์ ขวัญวงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
18 นายวันชัย ธารีพฤกษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
19 นายสุเชษฐา พ่ึงภัย สาขาวิชาทคโนโลยีเซรามิกส ์
20 นางสาวสุภาณี บัวกลิ่น สาขาวิชาทคโนโลยีเซรามิกส ์
21 นางสาวสุพัตรา บัวกลิ่น สาขาวิชาทคโนโลยีเซรามิกส ์
22 นางสาวสุกัญญา เอ่ียมมะ สาขาวิชาทคโนโลยีอาคาร 



 

ลําดบัที ่ รายชื่อ สาขาวิชา 
23 นายภูมิพัฒน์ พงษ์วสิษฐ์ สาขาวิชาทคโนโลยีอาคาร 
24 นายชาญณรงค์ สายเพชร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
25 นางสาวเฉลิมพร ใจผ่องใส สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
26 นางสาวสุดารัตน์ วิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
27 นายภูมินทร์ คมึยะราช สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสเทศ 
28 นางสาวนัฐริกา มาฉิมม ี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสเทศ 
29 นายชานน ลิมะวรารัตน์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสเทศ 

30 นางสาวจารุวรรณ ทรงศิล สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสเทศ 

31 นางสาวกันยารัตน์ มั่นธรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
32 นายจินดา ไม้น้อย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
33 นางสาวปิยดี ชัยคง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
34 นายประวิทย์ บัวเกตุ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต 

      
นักศึกษาที่มีสทิธ์ิเข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่สัมพันธ์ ณ สวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ 

ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายงานตัวที่หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเวลา 7.3๐ โดยใสส่ี
ดําและให้นําสง่ใบอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง) 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
  



 

กําหนดการเข้าเข้ารว่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ทางช้างเผือก ครั้งที่ 1 
ณ สวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ 

ในวันที ่๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เวลา 7.3๐ – 8.3๐ น.   ลงทะเบียน   
เวลา ๘.๓๐ – 9.3๐ น.   เดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไปสวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ
เวลา ๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.   พิธีเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์  และแนะนําโครงการทางช้างเผือก 

โดย อ.รุจิราภา งามสระคู ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  พักเบรก 
เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐น.  กิจกรรมเกมสท์างช้างเผือก และละลายพฤติกรรม  

โดยทีมวิทยากร จากสวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ  
เวลา ๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหาร 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. กิจกรรมสันทนาการ โดยทีมวิทยากรจากสวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ  
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  พักเบรก 
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.  กิจกรรมแบ่งกลุ่มสัมพันธ์ (Walk Rally)และสรุปกิจกรรม  

โดยทีมวิทยากร จากสวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ  
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  เดินทางจากสวนสยามทะเล-กรุงเทพฯกลับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
*** นักศึกษาที่ต้องการร่วมกิจกรรมทางนํ้าต้องเตรียมชุดว่ายน้ําไปด้วย หรือเตรียมเงินค่าเช่าชุดว่ายน้ํา 10 บาท 

 
       
       
      
 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบขออนญุาตผูป้กครองพานกัศกึษาไปนอกสถานศกึษา 
  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
วันท่ี ๒๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

เร่ือง การพานักศึกษาไปนอกสถานท่ี 
 

เรียน ผู้ปกครอง (นาย / นางสาว)...................................................................................................................... 
 ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความประสงค์จะขออนุญาตพา (นาย / 
นางสาว)................................................................................................เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ทางช้างเผือก คร้ังท่ี 1 ณ สวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ ในวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ในการทํางานเป็นทีม และส่งเสริมทักษะภาวะผู้นําให้กับนักศึกา และสามารถประยุกต์ใช้สําหรับการทํางาน
ในอนาคตของนักศึกษา  
 โดยในโครงการนี้ ขออนุญาตพานักศึกษาจํานวน 40 คน อาจารย์ผู้ควบคุม 11 ท่าน  
 

 จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตพา (นาย / นางสาว) .............................................................................................. 
ไปศึกษานอกสถานศึกษาในคร้ังนี ้
 

            ขอแสดงความนับถือ 
 
      ( อาจารย์รุจิราภา งามสระคู ) 

ผู้ช่วยคณบดี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

โทร.02-522-6637 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / อาจารย์รุจิราภา  งามสระคู มือถือ 085 920 6870 
.............................................................................................................................................................................................. 

โปรดกรอกแบบข้างล่างน้ีส่งกลับคืน สาขาวิชาภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2558  
 

ข้าพเจ้า ..............................................................................เป็นผู้ปกครองของ ............................................................. 
                 อนุญาต                 ไม่อนุญาต ให้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานเพราะ .............................................. 
     

ลงช่ือ ............................................................................. 
(....................................................................................) 

ผูปกครอง 
 
เบอรโทรศัพทผูปกครอง...........................................      
 
 


