
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (16:26) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกการประชาสัมพนัธ์ 

39 1 กศ.พบ. 
42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา โสรยา งามสนิท 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

005 การรู้เท่าทนัส่ือ 3(3-0) 3042402 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์08:30 11:30 - ส 1024 

001 สมัมนาการประชาสมัพนัธ์ 3(2-2) 3034903 อรอนงค ์โฆษิตพิพฒัน ์13:30 17:30 - ส 1024 

001 ส่ือประชาสมัพนัธ์ 3(2-2) 3034101 โสรยา งามสนิท 08:30 12:30 - อา 1024 

802 การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0) 3562404 สุกญัญา ตั้งประเสริฐ 13:30 16:30 - อา 1024 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (16:26) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

39 1 กศ.พบ. 
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา อภิศกัด์ิ คู่กระสงัข ์

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 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (16:26) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บัญชีบัณฑิต 

39 1 กศ.พบ. 
43613 บัญชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา มลฤดี ก่ีเอ่ียน 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

004 การสอบบญัชี 3(3-0) 3524303 สุพตัรา  กนันุช 12:30 15:30 - ส 150705 

004 การบญัชีชั้นสูง 1 3(3-0) 3524101 ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 15:30 18:30 - ส 150705 

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

002 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0) 3562205 อรรถพร พฤทธิพงษ ์13:30 16:30 - อา 151005 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (16:26) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

39 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา อรมน ป้ันทอง 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

014 ยทุธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 อรรถพร พฤทธิพงษ ์08:30 11:30 - ส 151008-9 

003 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0) 3562205 รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง 12:30 15:30 - ส 151008-9 

001 การจดัการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 3(3-0) 3563111 อรมน ป้ันทอง 08:30 11:30 - อา 151008-9 

005 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3(3-0) 3563204 ณรงคฤ์ทธ์ิ ประสานตรี 12:30 15:30 - อา 151008-9 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 


