
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (15:49) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกการประชาสัมพนัธ์ 

38 1 กศ.พบ. 
42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา นิศรารัตน์  วไิลลกัษณ์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

005 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ 3(2-2) 3023401 อรอนงค ์โฆษิตพิพฒัน ์08:30 12:30 - ส 1023 

003 การถ่ายภาพเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 3(2-2) 3063206 ปรัชญา  ทองชุม 13:30 17:30 - ส 1023 

001 การวางแผนการประชาสมัพนัธ์เชิงกลยทุธ์ 3(2-2) 3034504 ปัทมา สารสุข 08:30 12:30 - อา 1023 

801 มนุษยสมัพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 13:30 16:30 - อา 1023 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (15:49) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

38 1 กศ.พบ. 
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ไอยเรศ ลิบลบั 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

005 การวางแผนและการจดัน าเท่ียว 3(2-2) 3564303 ไอยเรศ ลิบลบั 08:30 12:30 - ส 150903 

005 การจดัการประชุม นิทรรศการ  
และการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 

3(2-2) 3563306 กนกพิชญ ์ วชิญวรนนัท ์12:30 16:30 - ส 150903 

003 ภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 3(2-2) 3563004 สาวติรี คุม้ทะยาย 16:30 18:30 - ส 150903 

003 การด าเนินงานและการจดัการธุรกิจการบิน 3(2-2) 3563307 วรัิต บางเจริญทรัพย ์08:30 12:30 - อา 150704 

003 การด าเนินงานและการจดัการงานแม่บา้น 3(2-2) 3563314 ชาคริต  อ่องทุน 12:30 16:30 - อา 150903 

003 ภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 3(2-2) 3563004 สาวติรี คุม้ทะยาย 16:30 18:30 - อา 150903 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (15:49) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บัญชีบัณฑิต 

38 1 กศ.พบ. 
43613 บัญชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา บณัฑิต ประสานตรี 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

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

003 การบญัชีชั้นสูง 2 3(3-0) 3524102 ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 12:30 15:30 - ส 150706 

801 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบญัชี 3(2-2) 3522302 วารุณี  ก่ีเอ่ียน 08:30 12:30 - อา 151003 

001 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0) 3524302 เมตตา ศรีโพธ์ิชยั 13:30 16:30 - อา 150705 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (15:49) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

38 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ณรงคฤ์ทธ์ิ ประสานตรี 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

004 การจดัการแรงงานสมัพนัธ์และกฎหมายแรงงาน 3(3-0) 3562506 เกรียงไกร โพธ์ิมณี 08:30 11:30 - ส 151005 

001 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการจดัการ 3(3-0) 3562104 ณรงคฤ์ทธ์ิ ประสานตรี 08:30 11:30 - อา 151007 

001 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0) 3562304 นงนุช ไพบูลยรั์ตนานนท ์12:30 15:30 - อา 151007 

005 มนุษยสมัพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 คมกฤต สุวรรณมาก 15:30 18:30 - อา 151007 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 5 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (15:49) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การตลาด 

38 1 กศ.พบ. 
44005 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

013 ยทุธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 อรมน ป้ันทอง 08:30 11:30 - ส 150907 

804 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 โรจนี พิริยะเวชากลุ 12:30 15:30 - ส 151108 

001 การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์ 3(3-0) 3544104 สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 08:30 11:30 - อา 150707 

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

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 


