
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกโฆษณา 

56 1 ปกต ิ
41917 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา นิษฐา หรุ่นเกษม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์ 2(90) 3003801 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 16:30 - 

001 การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศ 

น์ 
2(1-2) 3053503 สิริมณฑ์  พ่ึงสังวาลย์ 08:30 11:30 - จ 151204 

001 สัมมนาการโฆษณา 3(2-2) 3054903 สิริมณฑ์  พ่ึงสังวาลย์ 12:30 16:30 - พ 151109 
001 การบริหารงานโฆษณา 3(3-0) 3054502 ณัฐ จันทโรทัย 12:30 15:30 - พฤ 151109 
001 การจัดนิทรรศการ 2(1-2) 3034501 ณัฐ จันทโรทัย 08:30 11:30 - อ 144 
001 การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา 3(2-2) 3054501 หัสพร  ทองแดง 12:30 16:30 - อ 151109 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 2 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกโฆษณา 

56 2 ปกต ิ
41917 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปรียา สมพืช 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์ 2(90) 3003801 ปรียา สมพืช 08:30 16:30 - 

001 การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศ 

น์ 
2(1-2) 3053503 สิริมณฑ์  พ่ึงสังวาลย์ 08:30 11:30 - จ 151204 

001 สัมมนาการโฆษณา 3(2-2) 3054903 สิริมณฑ์  พ่ึงสังวาลย์ 12:30 16:30 - พ 151109 
001 การบริหารงานโฆษณา 3(3-0) 3054502 ณัฐ จันทโรทัย 12:30 15:30 - พฤ 151109 
001 การจัดนิทรรศการ 2(1-2) 3034501 ณัฐ จันทโรทัย 08:30 11:30 - อ 144 
001 การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา 3(2-2) 3054501 หัสพร  ทองแดง 12:30 16:30 - อ 151109 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 3 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกโฆษณา 

56 3 ปกต ิ
41917 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา โสรยา งามสนิท 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

003 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์ 2(90) 3003801 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 16:30 - 

001 การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศ 

น์ 
2(1-2) 3053503 สิริมณฑ์  พ่ึงสังวาลย์ 08:30 11:30 - จ 151204 

001 สัมมนาการโฆษณา 3(2-2) 3054903 สิริมณฑ์  พ่ึงสังวาลย์ 12:30 16:30 - พ 151109 
001 การบริหารงานโฆษณา 3(3-0) 3054502 ณัฐ จันทโรทัย 12:30 15:30 - พฤ 151109 
001 การจัดนิทรรศการ 2(1-2) 3034501 ณัฐ จันทโรทัย 08:30 11:30 - อ 144 
001 การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา 3(2-2) 3054501 หัสพร  ทองแดง 12:30 16:30 - อ 151109 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 4 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกโฆษณา 

56 4 ปกต ิ
41917 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปัทมา สารสุข 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

004 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์ 2(90) 3003801 ปรียา สมพืช 08:30 16:30 - 

001 การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศ 

น์ 
2(1-2) 3053503 สิริมณฑ์  พ่ึงสังวาลย์ 08:30 11:30 - จ 151204 

001 สัมมนาการโฆษณา 3(2-2) 3054903 สิริมณฑ์  พ่ึงสังวาลย์ 12:30 16:30 - พ 151109 
001 การบริหารงานโฆษณา 3(3-0) 3054502 ณัฐ จันทโรทัย 12:30 15:30 - พฤ 151109 
001 การจัดนิทรรศการ 2(1-2) 3034501 ณัฐ จันทโรทัย 08:30 11:30 - อ 144 
001 การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา 3(2-2) 3054501 หัสพร  ทองแดง 12:30 16:30 - อ 151109 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 5 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกประชาสัมพนัธ์ 

56 1 ปกต ิ
42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา นิษฐา หรุ่นเกษม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์ 2(90) 3003801 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 16:30 - 

001 การถ่ายภาพสารคดี 3(2-2) 3063202 ปรียา สมพืช 08:30 12:30 - พ 151204 
001 การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม 3(2-2) 3033503 อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน ์13:30 17:30 - พฤ 123 
003 การประชาสัมพันธ์และสารสนเทศทางวัฒนธรรม 3(2-2) 3033506 สายสวาท  ธนะภูมิ 08:30 12:30 - ศ 151109 
010 การรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0) 3042402 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 11:30 - อ 151205 
005 การจัดนิทรรศการ 2(1-2) 3034501 ณัฐ จันทโรทัย 12:30 15:30 - อ 144 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 6 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกประชาสัมพนัธ์ 

56 2 ปกต ิ
42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปรียา สมพืช 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์ 2(90) 3003801 ปรียา สมพืช 08:30 16:30 - 

001 การถ่ายภาพสารคดี 3(2-2) 3063202 ปรียา สมพืช 08:30 12:30 - พ 151204 
001 การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม 3(2-2) 3033503 อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน ์13:30 17:30 - พฤ 123 
003 การประชาสัมพันธ์และสารสนเทศทางวัฒนธรรม 3(2-2) 3033506 สายสวาท  ธนะภูมิ 08:30 12:30 - ศ 151109 
010 การรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0) 3042402 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 11:30 - อ 151205 
005 การจัดนิทรรศการ 2(1-2) 3034501 ณัฐ จันทโรทัย 12:30 15:30 - อ 144 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 7 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกประชาสัมพนัธ์ 

56 3 ปกต ิ
42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา โสรยา งามสนิท 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

003 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์ 2(90) 3003801 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 16:30 - 

001 การถ่ายภาพสารคดี 3(2-2) 3063202 ปรียา สมพืช 08:30 12:30 - พ 151204 
001 การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม 3(2-2) 3033503 อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน ์13:30 17:30 - พฤ 123 
003 การประชาสัมพันธ์และสารสนเทศทางวัฒนธรรม 3(2-2) 3033506 สายสวาท  ธนะภูมิ 08:30 12:30 - ศ 151109 
010 การรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0) 3042402 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 11:30 - อ 151205 
005 การจัดนิทรรศการ 2(1-2) 3034501 ณัฐ จันทโรทัย 12:30 15:30 - อ 144 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 8 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกประชาสัมพนัธ์ 

56 4 ปกต ิ
42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปัทมา สารสุข 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

004 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์ 2(90) 3003801 ปรียา สมพืช 08:30 16:30 - 

001 การถ่ายภาพสารคดี 3(2-2) 3063202 ปรียา สมพืช 08:30 12:30 - พ 151204 
001 การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม 3(2-2) 3033503 อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน ์13:30 17:30 - พฤ 123 
003 การประชาสัมพันธ์และสารสนเทศทางวัฒนธรรม 3(2-2) 3033506 สายสวาท  ธนะภูมิ 08:30 12:30 - ศ 151109 
010 การรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0) 3042402 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 11:30 - อ 151205 
005 การจัดนิทรรศการ 2(1-2) 3034501 ณัฐ จันทโรทัย 12:30 15:30 - อ 144 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 9 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์  วชิาเอกวารสารศาสตร์ 

56 1 ปกต ิ
42117 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา นิษฐา หรุ่นเกษม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์ 2(90) 3003801 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 16:30 - 

001 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร ์ 3(2-2) 3023203 สายสวาท  ธนะภูมิ 08:30 12:30 - พ 151109 
001 สัมมนาวารสารศาสตร์ 3(2-2) 3024903 อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน ์08:30 12:30 - ศ 151204 
001 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 3(2-2) 3023401 ภูมิพัฒน์ ตระกูลทัศน์เจริญ 13:30 17:30 - ศ 150401 
005 การถ่ายภาพสารคดี 3(2-2) 3063202 ปรียา สมพืช 08:30 12:30 - อ 151204 
014 การรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0) 3042402 นิษฐา หรุ่นเกษม 13:30 16:30 - อ 151204 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 10 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์  วชิาเอกวารสารศาสตร์ 

56 2 ปกต ิ
42117 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปรียา สมพืช 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์ 2(90) 3003801 ปรียา สมพืช 08:30 16:30 - 

001 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร ์ 3(2-2) 3023203 สายสวาท  ธนะภูมิ 08:30 12:30 - พ 151109 
001 สัมมนาวารสารศาสตร์ 3(2-2) 3024903 อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน ์08:30 12:30 - ศ 151204 
001 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 3(2-2) 3023401 ภูมิพัฒน์ ตระกูลทัศน์เจริญ 13:30 17:30 - ศ 150401 
005 การถ่ายภาพสารคดี 3(2-2) 3063202 ปรียา สมพืช 08:30 12:30 - อ 151204 
014 การรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0) 3042402 นิษฐา หรุ่นเกษม 13:30 16:30 - อ 151204 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 11 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์  วชิาเอกวารสารศาสตร์ 

56 3 ปกต ิ
42117 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา โสรยา งามสนิท 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

003 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์ 2(90) 3003801 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 16:30 - 

001 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร ์ 3(2-2) 3023203 สายสวาท  ธนะภูมิ 08:30 12:30 - พ 151109 
001 สัมมนาวารสารศาสตร์ 3(2-2) 3024903 อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน ์08:30 12:30 - ศ 151204 
001 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 3(2-2) 3023401 ภูมิพัฒน์ ตระกูลทัศน์เจริญ 13:30 17:30 - ศ 150401 
005 การถ่ายภาพสารคดี 3(2-2) 3063202 ปรียา สมพืช 08:30 12:30 - อ 151204 
014 การรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0) 3042402 นิษฐา หรุ่นเกษม 13:30 16:30 - อ 151204 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 12 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์  วชิาเอกวารสารศาสตร์ 

56 4 ปกต ิ
42117 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปัทมา สารสุข 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

004 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์ 2(90) 3003801 ปรียา สมพืช 08:30 16:30 - 

001 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร ์ 3(2-2) 3023203 สายสวาท  ธนะภูมิ 08:30 12:30 - พ 151109 
001 สัมมนาวารสารศาสตร์ 3(2-2) 3024903 อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน ์08:30 12:30 - ศ 151204 
001 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 3(2-2) 3023401 ภูมิพัฒน์ ตระกูลทัศน์เจริญ 13:30 17:30 - ศ 150401 
005 การถ่ายภาพสารคดี 3(2-2) 3063202 ปรียา สมพืช 08:30 12:30 - อ 151204 
014 การรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0) 3042402 นิษฐา หรุ่นเกษม 13:30 16:30 - อ 151204 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 13 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์  วชิาเอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ 

56 1 ปกต ิ
42217 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา นิษฐา หรุ่นเกษม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์ 2(90) 3003801 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 16:30 - 

001 การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์ 3(2-2) 3044904 ณัฐนันท์ วิริยะวิทย ์12:30 16:30 - จ 151204 
018 การรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0) 3042402 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 11:30 - พ 151205 
001 สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์ 3(2-2) 3044903 นิศรารัตน์  วิไลลักษณ์ 12:30 16:30 - พ 151204 
013 การจัดนิทรรศการ 2(1-2) 3034501 ณัฐ จันทโรทัย 08:30 11:30 - พฤ 144 
001 การบริหารการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน ์ 3(2-2) 3044405 โสรยา งามสนิท 12:30 16:30 - พฤ เบญจมจักร 

005 การส่ือสารเพื่อการบริหารภาพลักษณ์ 3(3-0) 3051201 ณัฐนันท์ วิริยะวิทย ์12:30 15:30 - อ 123 
- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 14 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์  วชิาเอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ 

56 2 ปกต ิ
42217 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปรียา สมพืช 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์ 2(90) 3003801 ปรียา สมพืช 08:30 16:30 - 

001 การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์ 3(2-2) 3044904 ณัฐนันท์ วิริยะวิทย ์12:30 16:30 - จ 151204 
018 การรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0) 3042402 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 11:30 - พ 151205 
001 สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์ 3(2-2) 3044903 นิศรารัตน์  วิไลลักษณ์ 12:30 16:30 - พ 151204 
013 การจัดนิทรรศการ 2(1-2) 3034501 ณัฐ จันทโรทัย 08:30 11:30 - พฤ 144 
001 การบริหารการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน ์ 3(2-2) 3044405 โสรยา งามสนิท 12:30 16:30 - พฤ เบญจมจักร 

005 การส่ือสารเพื่อการบริหารภาพลักษณ์ 3(3-0) 3051201 ณัฐนันท์ วิริยะวิทย ์12:30 15:30 - อ 123 
- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 15 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์  วชิาเอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ 

56 3 ปกต ิ
42217 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา โสรยา งามสนิท 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

003 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์ 2(90) 3003801 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 16:30 - 

001 การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์ 3(2-2) 3044904 ณัฐนันท์ วิริยะวิทย ์12:30 16:30 - จ 151204 
018 การรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0) 3042402 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 11:30 - พ 151205 
001 สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์ 3(2-2) 3044903 นิศรารัตน์  วิไลลักษณ์ 12:30 16:30 - พ 151204 
013 การจัดนิทรรศการ 2(1-2) 3034501 ณัฐ จันทโรทัย 08:30 11:30 - พฤ 144 
001 การบริหารการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน ์ 3(2-2) 3044405 โสรยา งามสนิท 12:30 16:30 - พฤ เบญจมจักร 

005 การส่ือสารเพื่อการบริหารภาพลักษณ์ 3(3-0) 3051201 ณัฐนันท์ วิริยะวิทย ์12:30 15:30 - อ 123 
- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 16 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์  วชิาเอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ 

56 4 ปกต ิ
42217 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปัทมา สารสุข 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

004 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร ์ 2(90) 3003801 ปรียา สมพืช 08:30 16:30 - 

001 การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์ 3(2-2) 3044904 ณัฐนันท์ วิริยะวิทย ์12:30 16:30 - จ 151204 
018 การรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0) 3042402 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 11:30 - พ 151205 
001 สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์ 3(2-2) 3044903 นิศรารัตน์  วิไลลักษณ์ 12:30 16:30 - พ 151204 
013 การจัดนิทรรศการ 2(1-2) 3034501 ณัฐ จันทโรทัย 08:30 11:30 - พฤ 144 
001 การบริหารการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน ์ 3(2-2) 3044405 โสรยา งามสนิท 12:30 16:30 - พฤ เบญจมจักร 

005 การส่ือสารเพื่อการบริหารภาพลักษณ์ 3(3-0) 3051201 ณัฐนันท์ วิริยะวิทย ์12:30 15:30 - อ 123 
- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 17 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

56 1 ปกต ิ
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ไอยเรศ ลิบลับ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 3(2-2) 3564005 สาวิตรี คุ้มทะยาย 08:30 12:30 - จ 150904 
004 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 3(2-2) 3563004 อรรถพร พฤทธิพงษ ์13:30 17:30 - จ 150904 
001 การวิจัยส าหรับการท่องเที่ยว 3(2-2) 3564415 ไอยเรศ ลิบลับ 08:30 12:30 - พ 150904 
001 การวิจัยส าหรับการโรงแรม 3(2-2) 3564416 ไอยเรศ ลิบลับ 13:30 17:30 - พ 150904 
001 สัมมนาการท่องเที่ยว 3(2-2) 3564914 กนกพิชญ์  วิชญวรนันท์ 08:30 12:30 - พฤ 151008-9 
001 สัมมนาการโรงแรม 3(2-2) 3564915 กนกพิชญ์  วิชญวรนันท์ 13:30 17:30 - พฤ 151008-9 
004 การวางแผนและการจัดน าเที่ยว 3(2-2) 3564303 ปัทมาพร วรทัด(อ.พิเศษ) 08:30 12:30 - ศ 150904 
004 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2) 3561603 สุนิสา  จิตรพันธ์(อ.พิเศษ) 13:30 17:30 - ศ 150904 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 18 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

56 2 ปกต ิ
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา พจนา บุญคุ้ม 

พจนา  บุญคุ้ม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

005 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 3(2-2) 3563004 อรรถพร พฤทธิพงษ ์08:30 12:30 - จ 150905 
002 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 3(2-2) 3564005 สาวิตรี คุ้มทะยาย 13:30 17:30 - จ 150905 
002 สัมมนาการท่องเที่ยว 3(2-2) 3564914 กนกพิชญ์  วิชญวรนันท์ 08:30 12:30 - พ 150905 
002 สัมมนาการโรงแรม 3(2-2) 3564915 กนกพิชญ์  วิชญวรนันท์ 13:30 17:30 - พ 150905 
005 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2) 3561603 สุนิสา  จิตรพันธ์(อ.พิเศษ) 08:30 12:30 - ศ 2052 
005 การวางแผนและการจัดน าเที่ยว 3(2-2) 3564303 ปัทมาพร วรทัด(อ.พิเศษ) 13:30 17:30 - ศ 151105 
002 การวิจัยส าหรับการท่องเที่ยว 3(2-2) 3564415 เพ็ญศรี  บางบอน 08:30 12:30 - อ 150905 
002 การวิจัยส าหรับการโรงแรม 3(2-2) 3564416 เพ็ญศรี  บางบอน 13:30 17:30 - อ 150905 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 19 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

56 3 ปกต ิ
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา สาวิตรี คุ้มทะยาย 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

003 การวิจัยส าหรับการท่องเที่ยว 3(2-2) 3564415 ขวัญมิ่ง ค าประเสริฐ 08:30 12:30 - จ 151109 
006 การวางแผนและการจัดน าเที่ยว 3(2-2) 3564303 อภิศักดิ์ คู่กระสังข ์08:30 12:30 - พ 150906 
006 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2) 3561603 สุนิสา  จิตรพันธ์(อ.พิเศษ) 13:30 17:30 - พ 150906 
001 สัมมนาการท่องเที่ยว 3(2-2) 3564914 กนกพิชญ์  วิชญวรนันท์ 08:30 12:30 - พฤ 151008-9 
001 สัมมนาการโรงแรม 3(2-2) 3564915 กนกพิชญ์  วิชญวรนันท์ 13:30 17:30 - พฤ 151008-9 
003 การวิจัยส าหรับการโรงแรม 3(2-2) 3564416 ขวัญมิ่ง ค าประเสริฐ 13:30 17:30 - ศ 150906 
003 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 3(2-2) 3564005 สาวิตรี คุ้มทะยาย 08:30 12:30 - อ 150906 
006 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 3(2-2) 3563004 อรรถพร พฤทธิพงษ ์13:30 17:30 - อ 150906 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 20 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เศรษฐศาสตร์ 

56 1 ปกต ิ
43314 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา วรรณภา ฐิติธนานนท์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

005 เลือกเสรี(ไม่ระบุวิชา) 3(0-0) X - 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร ์ 2(90) 3503822 พัฒนพงษ์ จันทร์ควง 08:30 11:30 - 

001 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน 3(3-0) 3591201 วรรณภา ฐิติธนานนท์ 11:30 14:30 - จ 151105 
001 ปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสต์ธุรกิจ 3(2-2) 3594909 จักรพันธ์ กิตตินรรัตน ์08:30 12:30 - พ 151104 
001 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(2-2) 3594910 จักรพันธ์ กิตตินรรัตน ์13:30 17:30 - พ 151104 
001 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 3(3-0) 3593311 วรรณภา ฐิติธนานนท์ 11:30 14:30 - พฤ 151105 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 

                  2. รหัสวิชา "X  เลือกเสร"ี หมายถึง ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพิ่มจาก 

                      ในตารางเรียนอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (online) ตามก าหนดการลงทะเบียน 

                       เพิ่ม - ถอนของมหาวิทยาลัย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิชาเลือกเสรี) 

 

 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 21 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บัญชีบัณฑิต 

56 1 ปกต ิ
43613 บัญชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา จรรยา อุทารสวัสดิ์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 1(1-2) 3503817 ชิติพัทธ์ ชิตสกุล 

สุพัตรา  กันนุช 

มลฤดี ก่ีเอี่ยน 

บัณฑิต ประสานตร ี

11:30 14:30 - จ 151107 

001 สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2) 3524903 ชัยวุฒิ เขมะรังสี 13:30 17:30 - พ 151108 
001 การบัญชีช้ันสูง 2 3(3-0) 3524102 ชิติพัทธ์ ชิตสกุล 08:30 11:30 - พฤ 151106 
001 การบัญชีเพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อม 3(3-0) 3524308 ชิติพัทธ์ ชิตสกุล 14:30 17:30 - พฤ 151108 
001 การบัญชีเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0) 3523210 จรรยา อุทารสวัสดิ์ 11:30 14:30 - ศ 151107 
001 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0) 3524302 เมตตา ศรีโพธ์ิชัย 14:30 17:30 - ศ 151107 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 22 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บัญชีบัณฑิต 

56 2 ปกต ิ
43613 บัญชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา กาญจนา จินดานิล 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การบัญชีเพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อม 3(3-0) 3524308 ชิติพัทธ์ ชิตสกุล 12:30 14:30 - พ 151107 
002 การบัญชีช้ันสูง 2 3(3-0) 3524102 เพ็ญนภา  หวังที่ชอบ 14:30 17:30 - พ 2074 
002 การบัญชีเพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อม 3(3-0) 3524308 ชิติพัทธ์ ชิตสกุล 12:30 13:30 - พฤ 151107 
002 สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2) 3524903 ชัยวุฒิ เขมะรังสี 13:30 17:30 - พฤ 151107 
002 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0) 3524302 เมตตา ศรีโพธ์ิชัย 11:30 14:30 - ศ 151108 
002 การบัญชีเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0) 3523210 จรรยา อุทารสวัสดิ์ 14:30 17:30 - ศ 151108 
002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 1(1-2) 3503817 ชิติพัทธ์ ชิตสกุล 

สุพัตรา  กันนุช 

มลฤดี ก่ีเอี่ยน 

บัณฑิต ประสานตร ี

14:30 17:30 - อ 151004 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 23 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บัญชีบัณฑิต 

56 3 ปกต ิ
43613 บัญชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา บัณฑิต ประสานตร ี

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

003 การบัญชีเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0) 3523210 จรรยา อุทารสวัสดิ์ 08:30 11:30 - จ 151004 
003 การบัญชีช้ันสูง 2 3(3-0) 3524102 ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข 13:30 16:30 - จ 150705 
003 สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2) 3524903 ชัยวุฒิ เขมะรังสี 16:30 17:30 - จ 150705 
003 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0) 3524302 เมตตา ศรีโพธ์ิชัย 08:30 11:30 - พ 2053 
003 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 1(1-2) 3503817 ชิติพัทธ์ ชิตสกุล 

สุพัตรา  กันนุช 

มลฤดี ก่ีเอี่ยน 

บัณฑิต ประสานตร ี

14:30 17:30 - พ 2055 

003 สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2) 3524903 ชัยวุฒิ เขมะรังสี 08:30 11:30 - อ 151206 
003 การบัญชีเพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อม 3(3-0) 3524308 ชิติพัทธ์ ชิตสกุล 11:30 14:30 - อ 151006 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 24 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

56 1 ปกต ิ
43705 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปริยาภร เอี่ยมส าลี 

จิรเนตร เรืองเดช 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพ 

ยากรมนุษย ์

2(90) 3503819 ปริยาภร เอี่ยมส าลี 

สิริพร พงศ์หิรัญสกุล 

สุบัน บัวขาว 

ชลลดา พึงร าพรรณ 

08:30 16:30 - 

801 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0) 3562404 โรจนี พิริยะเวชากุล 12:30 13:30 - พ 151209 
001 การพัฒนาและออกแบบองค์การ 3(3-0) 3562310 จิรเนตร เรืองเดช 14:30 17:30 - พ 151209 
001 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(2-2) 3564912 ชลลดา พึงร าพรรณ 08:30 12:30 - พฤ 151007 
001 การจัดการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน 3(3-0) 3562506 สิริพร พงศ์หิรัญสกุล 14:30 17:30 - พฤ 151205 
801 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0) 3562404 โรจนี พิริยะเวชากุล 12:30 14:30 - ศ 151209 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 25 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

56 2 ปกต ิ
43705 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ยงยุทธ เกษสาคร 

รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพ 

ยากรมนุษย ์

2(90) 3503819 โรจนี พิริยะเวชากุล 

รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง 

จิรเนตร เรืองเดช 

08:30 16:30 - 

002 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(2-2) 3564912 ชลลดา พึงร าพรรณ 08:30 12:30 - จ 150704 
002 การพัฒนาและออกแบบองค์การ 3(3-0) 3562310 จิรเนตร เรืองเดช 11:30 14:30 - พ 151105 
002 การจัดการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน 3(3-0) 3562506 สิริพร พงศ์หิรัญสกุล 14:30 17:30 - พ 151105 
802 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0) 3562404 โรจนี พิริยะเวชากุล 08:30 11:30 - ศ 151104 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 26 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

56 1 ปกต ิ
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา อรมน ปั้นทอง 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไ 

ป 

2(90) 3503820 นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท ์08:30 16:30 - 

001 สัมมนาการจัดการ 3(2-2) 3564913 ไพโรจน์ บุตรชีวัน 12:30 13:30 - จ 150904 
001 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 อรมน ปั้นทอง 13:30 17:30 - จ 150704 
001 สัมมนาการจัดการ 3(2-2) 3564913 ไพโรจน์ บุตรชีวัน 11:30 14:30 - พ 150706 
001 การจัดการส านักงาน 3(3-0) 3511301 พัชรี ฉลาดธัญกิจ 14:30 17:30 - พ 151005 
801 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัฒน ์ 3(3-0) 3593206 วศิน พรหมพิทักษ์กุล 11:30 14:30 - พฤ 151204 
802 การตลาดเพื่อสังคม 3(3-0) 3543106 จุฑาทิพย์ พหลภาคย ์11:30 14:30 - ศ 2053 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 27 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

56 2 ปกต ิ
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ขวัญมิ่ง ค าประเสริฐ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไ 

ป 

2(90) 3503820 ไพโรจน์ บุตรชีวัน 08:30 16:30 - 

002 การจัดการส านักงาน 3(3-0) 3511301 สุกัญญา ตั้งประเสริฐ 08:30 11:30 - จ 151206 
002 สัมมนาการจัดการ 3(2-2) 3564913 ไพโรจน์ บุตรชีวัน 13:30 17:30 - พ 150704 
002 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 ขวัญมิ่ง ค าประเสริฐ 08:30 12:30 - พฤ 150704 
802 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัฒน ์ 3(3-0) 3593206 วศิน พรหมพิทักษ์กุล 14:30 17:30 - ศ 151004 
801 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0) 3544104 สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 08:30 11:30 - อ 151007 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 28 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

56 3 ปกต ิ
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา อรรถพร พฤทธิพงษ์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

003 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไ 

ป 

2(90) 3503820 ณรงค์ฤทธิ์ ประสานตร ี08:30 16:30 - 

003 สัมมนาการจัดการ 3(2-2) 3564913 ไพโรจน์ บุตรชีวัน 08:30 12:30 - จ 150705 
003 การจัดการส านักงาน 3(3-0) 3511301 พัชรี ฉลาดธัญกิจ 14:30 17:30 - จ 151107 
003 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 อรมน ปั้นทอง 13:30 17:30 - พ 150705 
801 การตลาดเพื่อสังคม 3(3-0) 3543106 จุฑาทิพย์ พหลภาคย ์11:30 14:30 - พฤ 151106 
803 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัฒน ์ 3(3-0) 3593206 วศิน พรหมพิทักษ์กุล 14:30 17:30 - พฤ 151106 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 29 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

56 4 ปกต ิ
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา วรวลัญช์ วุฒิ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

004 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไ 

ป 

2(90) 3503820 จันทนา อุดม 08:30 16:30 - 

004 การจัดการส านักงาน 3(3-0) 3511301 พัชรี ฉลาดธัญกิจ 11:30 14:30 - จ 151206 
004 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 ชินวงศ์ ศรีงาม 08:30 12:30 - พ 150903 
804 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัฒน ์ 3(3-0) 3593206 พัฒนพงษ์ จันทร์ควง 14:30 17:30 - พ 151003 
802 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0) 3544104 สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 11:30 14:30 - พฤ 151206 
004 สัมมนาการจัดการ 3(2-2) 3564913 นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท ์08:30 12:30 - ศ 150903 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 30 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การตลาด 

56 1 ปกต ิ
44005 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา สุวพัชร วุฒิเสน 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 2(90) 3503821 สุวพัชร วุฒิเสน 08:30 16:30 - 

801 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0) 3563111 รัตติกร จิตรไกรสร 11:30 14:30 - จ 151106 
001 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 ปริยาภร เอี่ยมส าลี 14:30 17:30 - จ 151106 
001 การวิจัยตลาด 3(2-2) 3544902 ชัชสรัญ รอดยิ้ม 13:30 17:30 - พ 150903 
004 กฎหมายธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0) 3563117 เกรียงไกร โพธ์ิมณี 08:30 11:30 - พฤ 150705 
006 ยุทธศาสตร์การจัดการ 3(3-0) 3561104 รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง 08:30 11:30 - อ 151106 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 31 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การตลาด 

56 2 ปกต ิ
44005 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา กฤชนนท์ บึงไกร 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 2(90) 3503821 สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 08:30 16:30 - 

002 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 ปริยาภร เอี่ยมส าลี 11:30 14:30 - พ 151106 
802 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0) 3563111 รัตติกร จิตรไกรสร 14:30 17:30 - พ 151106 
002 การวิจัยตลาด 3(2-2) 3544902 ชัชสรัญ รอดยิ้ม 13:30 17:30 - ศ 150903 
007 ยุทธศาสตร์การจัดการ 3(3-0) 3561104 สิริพร พงศ์หิรัญสกุล 11:30 14:30 - อ 151106 
005 กฎหมายธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0) 3563117 ดร.เจนพล ทองยืน(อ.พิเ 14:30 17:30 - อ 151106 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 32 จาก 32 
วันที่พิมพ์ 12/06/2559 (11:00) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การตลาด 

56 3 ปกต ิ
44005 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา รัชฎาพร บุญเรือง 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

003 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 2(90) 3503821 ชัชสรัญ รอดยิ้ม 08:30 16:30 - 

803 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0) 3563111 รัตติกร จิตรไกรสร 08:30 11:30 - จ 151106 
008 ยุทธศาสตร์การจัดการ 3(3-0) 3561104 พอตา วุฒิพรชัย 11:30 14:30 - พ 151205 
003 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 ปริยาภร เอี่ยมส าลี 14:30 17:30 - พ 151107 
003 การวิจัยตลาด 3(2-2) 3544902 ชัชสรัญ รอดยิ้ม 08:30 12:30 - ศ 151105 
006 กฎหมายธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0) 3563117 ดร.เจนพล ทองยืน(อ.พิเ 08:30 11:30 - อ 151107 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 

 


