
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 1 จาก 5 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:25) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

นิเทศศาสตร วิชาเอกการประชาสัมพันธ 
38 1 กศ.พบ. 

42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารยท่ีปรึกษา นิศรารัตน  วิไลลักษณ 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

004 การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 3(2-2) 3034401 นิศรารัตน  วิไลลักษณ 08:30 12:30 - ส 1024 

009 การวิจัยนิเทศศาสตร 3(3-0) 3003101 ณัฐนันท วิริยะวิทย 13:30 16:30 - ส 151003 

003 การส่ือสารเพ่ือการโนมนาวใจ 3(2-2) 3033603 สิริมณฑ  พ่ึงสังวาลย 08:30 12:30 - อา 151003 

001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารมวลชน 2(2-0) 1551613 พลิสา สุนทรเศวต 13:30 15:30 - อา 151003 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 2 จาก 5 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:25) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

การทองเท่ียวและการโรงแรม 

38 1 กศ.พบ. 
43303 ศิลปศาสตร 

อาจารยท่ีปรึกษา ไอยเรศ ลิบลับ 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

001 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจทองเที่ยว 3(3-0) 3563413 ขวัญม่ิง คําประเสริฐ 08:30 11:30 - ส 150905 

004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยวและการโรงแรม 2 3(3-0) 3562002 วรินทนา  สิริพุทธิรักษ 12:30 15:30 - ส 150905 

001 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0) 3563414 ขวัญม่ิง คําประเสริฐ 15:30 18:30 - ส 150905 

002 การจัดการทองเที่ยวในกลุมอาเซียน 3(2-2) 3563601 ไอยเรศ ลิบลับ 11:30 15:30 - อา 150905 

001 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการทองเที่ย 

ว 

3(2-2) 3563602 อภิชยา  เช้ือประไพศิลป 15:30 19:30 - อา 150905 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 3 จาก 5 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:25) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

บัญชีบัณฑิต 

38 1 กศ.พบ. 
43613 บัญชีบัณฑิต 

อาจารยท่ีปรึกษา บัณฑิต ประสานตร ี

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

009 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0) 1551605 ศศิวิมล  พลายชุม 08:30 11:30 - ส 150703 

001 การบัญชีตนทุน 2 3(3-0) 3522108 บัณฑิต ประสานตร ี11:30 14:30 - ส 150703 

001 หลักเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 3(2-2) 3522301 วารุณี  ก่ีเอ่ียน 14:30 18:30 - ส 150703 

011 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 ประภาภรณ แสนภักดี 08:30 11:30 - อา 150707 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 4 จาก 5 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:25) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

การจัดการท่ัวไป 

38 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกิจ 

อาจารยท่ีปรึกษา ณรงคฤทธ์ิ ประสานตร ี

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

เลือกเสรี(ไมระบุวิชา) 3(0-0) X - 

005 การพัฒนาและออกแบบองคการ 3(3-0) 3562310 นงนุช ไพบูลยรัตนานนท 12:30 15:30 - ส 151008-9 

012 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 วรรณภา ฐิติธนานนท 15:30 18:30 - ส 151008-9 

006 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0) 1551606 เสถียรพันธุ  ขุนมนตร ี08:30 11:30 - อา 151203 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ :   รหัสวิชา “X เลือกเสรี” หมายถึง  ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิม 

                  อีก 1 รายวิชา(3 หนวยกิต) โดยเพ่ิมวิชาเรียนดวยตนเองผานระบบออนไลน  

       ตั้งแตวันจันทรท่ี 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันอาทิตยท่ี 2 กรกฎาคม 2560 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา 5 จาก 5 
วันที่พิมพ 12/06/2560 (18:25) 
ผูพิมพ 5000181 ปการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู รุน 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ป 

การตลาด 

38 1 กศ.พบ. 
44005 บริหารธุรกิจ 

อาจารยท่ีปรึกษา สุภาภรณ พรหมฤาษี 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หนวยกิต วัน / เวลา / สถานท่ีเรียน อาจารยผูสอน 

007 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0) 3524301 จรรยา อุทารสวัสดิ์ 08:30 11:30 - ส 151005 

007 การเปนผูประกอบการ 3(3-0) 3561105 พัชรี ฉลาดธัญกิจ 11:30 14:30 - ส 150903 

001 การจัดการและเทคนิคการขาย 3(3-0) 3542308 สุวพัชร วุฒิเสน 08:30 11:30 - อา 151006 

007 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0) 1551606 เสถียรพันธุ  ขุนมนตร ี15:30 18:30 - อา 151006 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานท่ี สอบ 

หมายเหตุ 


