
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 6 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (15:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกการประชาสัมพนัธ์ 

36 1 กศ.พบ. 
42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย  ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 5(450) 3004801 โสรยา งามสนิท 08:30 16:30 - 

003 ประชามติ 2(1-2) 3033602 ณฐันนัท ์วริิยะวทิย ์08:30 11:30 - ส 1022 

009 การจดันิทรรศการ 2(1-2) 3034501 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์12:30 15:30 - ส 1022 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 6 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (15:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

36 1 กศ.พบ. 
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 สหกิจศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียวและการโรงแรม 6(400) 3564818 ไอยเรศ ลิบลบั 

อภิศกัด์ิ คู่กระสงัข ์

พจนา บุญคุม้ 

วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 

สาวติรี คุม้ทะยาย 

ชาคริต  อ่องทุน 

ณฐักานต ์รองทอง 

วงศว์ภิา  โถสุวรรณจินดา 

กนกพิชญ ์ วชิญวรนนัท ์

วรินทน่์า  สิริพทุธิรักษ ์

08:30 16:30 - 

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 

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

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 6 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (15:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บัญชีบัณฑิต 

36 1 กศ.พบ. 
43613 บัญชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา สุพตัรา  กนันุช 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบญัชี 3(350) 3504817 ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 

บณัฑิต ประสานตรี 

สุพตัรา  กนันุช 

08:30 16:30 - 

003 สมัมนาการบญัชีเพื่อการจดัการ 3(2-2) 3524903 วรนุช วฒันพงษ ์08:30 12:30 - ส 150906 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 6 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (15:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

36 1 กศ.พบ. 
43705 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา สุบนั บวัขาว 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการทรัพยากร 

มนุษย ์

5(450) 3504816 ชลลดา พึงร าพรรณ 

พชัรี ฉลาดธญักิจ 

รัตติกร จิตรไกรสร 

รอ. หญิง กาญจนา จินดานิ 

สิริพร พงศหิ์รัญสกลุ 

08:30 16:30 - 

004 สมัมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(2-2) 3564912 สิริพร พงศหิ์รัญสกลุ 08:30 12:30 - ส 151107 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 

รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 5 จาก 6 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (15:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

36 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา เกรียงไกร โพธ์ิมณี 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการทัว่ไป 5(450) 3504817 เกรียงไกร โพธ์ิมณี 08:30 16:30 - 

005 สมัมนาการจดัการ 3(2-2) 3564913 ณรงคฤ์ทธ์ิ ประสานตรี 08:30 12:30 - ส 151205 

802 การตลาดส าหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3543108 วรวทิย ์ประสิทธ์ิผล 13:30 16:30 - ส 151205 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 6 จาก 6 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (15:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การตลาด 

36 1 กศ.พบ. 
44005 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ชชัสรัญ รอดยิม้ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการตลาด 5(450) 3504819 ชชัสรัญ รอดยิม้ 08:30 16:30 - 

003 สมัมนาทางการตลาด 3(2-2) 3544901 กฤชนนท ์บึงไกร 08:30 12:30 - อา 151203 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 


