
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (15:48) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

37 1 กศ.พบ. 
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา สาวติรี คุม้ทะยาย 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

005 สมัมนาการท่องเท่ียว 3(2-2) 3564914 วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 08:30 12:30 - ส 150908-9 

005 สมัมนาการโรงแรม 3(2-2) 3564915 วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 12:30 16:30 - ส 150908-9 

005 การวจิยัส าหรับการท่องเท่ียว 3(2-2) 3564415 อภิศกัด์ิ คู่กระสงัข ์16:30 18:30 - ส 150905 

001 ภาษาองักฤษส าหรับการน าเท่ียว 3(2-2) 3564005 สาวติรี คุม้ทะยาย 08:30 12:30 - อา 150903 

005 การวจิยัส าหรับการโรงแรม 3(2-2) 3564416 อภิศกัด์ิ คู่กระสงัข ์12:30 16:30 - อา 150704 

005 การวจิยัส าหรับการท่องเท่ียว 3(2-2) 3564415 อภิศกัด์ิ คู่กระสงัข ์16:30 18:30 - อา 150704 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (15:48) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บัญชีบัณฑิต 

37 1 กศ.พบ. 
43613 บัญชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3(3-0) 3564212 สุชาติ จรประดิษฐ ์08:30 11:30 - ส 150703 

001 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน 3(3-0) 3523303 บณัฑิต ประสานตรี 12:30 15:30 - ส 150906 

002 การบญัชีเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0) 3524308 วรนุช วฒันพงษ ์08:30 11:30 - อา 150706 

801 การบญัชีเฉพาะกิจการ 3(3-0) 3523208 ปภาดา ศรีประทุม 12:30 15:30 - อา 150706 

003 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบญัชี 1(1-2) 3503817 วริยา ปานปรุง 

ปัญจพร ทองเลก็ 

มลฤดี ก่ีเอ่ียน 

15:30 18:30 - อา 150706 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (15:48) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

37 1 กศ.พบ. 
43705 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ชลลดา พึงร าพรรณ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 6(0-0) X - 

009 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 ปริยาภร เอ่ียมส าลี 08:30 11:30 - ส 150708-9 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 

รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 2 รายวิชา (6 หน่วยกิต) 
โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (15:48) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

37 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา อรรถพร พฤทธิพงษ ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

005 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการทัว่ไ 

ป 

2(90) 3503820 เกรียงไกร โพธ์ิมณี 08:30 16:30 - 

803 การตลาดส าหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3543108 ชชัสรัญ รอดยิม้ 12:30 15:30 - ส 151204 

005 สถิติและการวจิยัทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 อรมน ป้ันทอง 12:30 16:30 - อา 150707 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 5 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (15:48) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การตลาด 

37 1 กศ.พบ. 
44005 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา รัชฎาพร บุญเรือง 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

003 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการตลาด 2(90) 3503821 วรวทิย ์ประสิทธ์ิผล 08:30 16:30 - 

801 การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0) 3562404 โรจนี พิริยะเวชากลุ 08:30 11:30 - ส 151203 

002 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3562402 สุกญัญา ตั้งประเสริฐ 12:30 15:30 - ส 2033 

001 การตลาดโลก 3(3-0) 3544105 วรวทิย ์ประสิทธ์ิผล 12:30 15:30 - อา 151203 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 


