
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 1 จาก 5 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:23) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

นิเทศศาสตร วิชาเอกการประชาสัมพันธ 
34 1 กศ.พบ. 

42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารยท่ีปรึกษา 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

009 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร 2(90) 3003801 โสรยา งามสนิท 08:30 16:30 - 

001 กลยุทธการนําเสนองานนิเทศศาสตร 2(1-2) 3031301 ณัฐ จันทโรทัย 08:30 11:30 - ส 150401 

001 ส่ือมวลชนสัมพันธ 2(1-2) 3034102 สิริมณฑ  พ่ึงสังวาลย 12:30 15:30 - ส 150401 

009 หลักการส่ือสารการตลาด 3(3-0) 3052102 ณัฐนันท วิริยะวิทย 08:30 11:30 - อา 150401 

001 การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 3(2-2) 3034401 โสรยา งามสนิท 13:30 17:30 - อา 1024 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 2 จาก 5 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:23) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

การทองเท่ียวและการโรงแรม 

34 1 กศ.พบ. 
43303 ศิลปศาสตร 

อาจารยท่ีปรึกษา ไอยเรศ ลิบลับ 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

004 การวิจัยสําหรับการทองเที่ยว 3(2-2) 3564415 พจนา บุญคุม 08:30 12:30 - ส 2063 

004 สัมมนาการทองเที่ยว 3(2-2) 3564914 กนกพิชญ  วิชญวรนันท 15:30 19:30 - ส 2063 

004 การวิจัยสําหรับการโรงแรม 3(2-2) 3564416 พจนา บุญคุม 08:30 12:30 - อา 2063 

004 สัมมนาการโรงแรม 3(2-2) 3564915 วรลักษณ เขียวมีสวน 13:30 17:30 - อา 151104 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 3 จาก 5 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:23) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

บัญชีบัณฑิต 

34 1 กศ.พบ. 
43613 บัญชีบัณฑิต 

อาจารยท่ีปรึกษา มลฤดี ก่ีเอ่ียน 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

004 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 1(1-2) 3503817 วริยา ปานปรุง 

สุพัตรา  กันนุช 

มลฤดี ก่ีเอ่ียน 

08:30 11:30 - ส 150705 

001 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน 3(3-0) 3523303 ภราดา ภูศิริ 11:30 14:30 - ส 150705 

004 การบัญชีเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอม 3(3-0) 3524308 ชิติพัทธ ชิตสกุล 15:30 18:30 - ส 150705 

001 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(3-0) 3523208 กาญจนา จินดานิล 12:30 15:30 - อา 150707 

004 การบัญชีเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0) 3523210 วรนุช วัฒนพงษ 15:30 18:30 - อา 150705 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 4 จาก 5 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:23) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

การจัดการท่ัวไป 

34 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกิจ 

อาจารยท่ีปรึกษา วีระศักดิ์ บรรณาธรรม 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

หมายเหตุ :   รหัสวิชา “X เลือกเสรี” หมายถึง  ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิม 

                  อีก 1 รายวิชา(3 หนวยกิต) โดยเพ่ิมวิชาเรียนดวยตนเองผานระบบออนไลน  

       ตั้งแตวันจันทรท่ี 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันอาทิตยท่ี 2 กรกฎาคม 2560 

เลือกเสรี(ไมระบุวิชา) 3(0-0) X - 

007 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการทั่วไ 

ป 

2(90) 3503820 ปริยาภร เอ่ียมสําลี 

เกรียงไกร โพธ์ิมณี 

ขวัญม่ิง คําประเสริฐ 

อรมน ปนทอง 

08:30 16:30 - 

008 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 อรมน ปนทอง 08:30 12:30 - ส 151205 

007 การจัดการสํานักงาน 3(3-0) 3511301 ไพโรจน บุตรชีวัน 13:30 16:30 - ส 151205 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 5 จาก 5 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:23) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

การตลาด 

34 1 กศ.พบ. 
44005 บริหารธุรกิจ 

อาจารยท่ีปรึกษา จุฑาทิพย พหลภาคย 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

003 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาด 2(90) 3503821 จุฑาทิพย พหลภาคย 

สุภาภรณ พรหมฤาษี 

วรวิทย ประสิทธ์ิผล 

08:30 16:30 - 

801 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3(3-0) 3563111 อรมน  ปนทอง 12:30 15:30 - ส 151107 

010 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0) 3562402 ณรงคฤทธ์ิ ประสานตร ี08:30 11:30 - อา 150904 

001 การตลาดโลก 3(3-0) 3544105 สุรางครัตน แสงศร ี12:30 15:30 - อา 150904 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 


