
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (16:27) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

40 1 กศ.พบ. 
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ณฐักานต ์รองทอง 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การด าเนินงานและการจดัการอาหารและเคร่ืองด่ื 

ม 

3(2-2) 3562309 วเิชียร แดงสวา่ง 08:30 12:30 - ส 150904 

003 การจดัการทรัพยากรมนุษยส์ าหรับการท่องเท่ียว 3(3-0) 3563406 ณฐักานต ์รองทอง 13:30 16:30 - ส 150904 
801 การตลาดส าหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3543108 วรวทิย ์ประสิทธ์ิผล 16:30 19:30 - ส 150904 
003 การวางแผนและพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3(3-0) 3563313 พจนา บุญคุม้ 08:30 11:30 - อา 150904 
004 ภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 3(2-2) 3563004 วเิชียร แดงสวา่ง 14:30 18:30 - อา 150904 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (16:27) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บัญชีบัณฑิต 

40 1 กศ.พบ. 
43613 บัญชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

009 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 วรรณภา ฐิติธนานนท ์08:30 11:30 - ส 150707 
004 การภาษีอากร 2 3(3-0) 3522205 วรนุช วฒันพงษ ์12:30 15:30 - ส 151005 
001 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(3-0) 3524307 สุพตัรา  กนันุช 15:30 18:30 - ส 151005 
005 หลกัการตลาด 3(3-0) 3541101 จุฑาทิพย ์พหลภาคย ์08:30 11:30 - อา 150705 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (16:27) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

40 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ขวญัม่ิง ค  าประเสริฐ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

008 การพฒันาและออกแบบองคก์าร 3(3-0) 3562310 ขวญัม่ิง ค  าประเสริฐ 08:30 11:30 - ส 151206 
003 กฎหมายธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3563117 เกรียงไกร โพธ์ิมณี 12:30 15:30 - ส 151206 
001 การบริหารการผลิต 3(3-0) 3562307 พอตา วฒิุพรชยั 08:30 11:30 - อา 151206 
003 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 คมกฤต สุวรรณมาก 12:30 15:30 - อา 151206 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (16:27) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การตลาด 

40 1 กศ.พบ. 
44005 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ชชัสรัญ รอดยิม้ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

006 ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 3(3-0) 1551606 ฐาปนี อุตตมะปรากรม 08:30 11:30 - ส 2071 
010 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 ปริยาภร เอ่ียมส าลี 12:30 15:30 - ส 150704 
010 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 โสพิศ สืบศกัด์ิ 08:30 11:30 - อา 151109 
003 กลยทุธ์การตลาด 3(3-0) 3543103 สุวพชัร วฒิุเสน 12:30 15:30 - อา 151108 

13/10/2018 - 09:00 10:30 1551606  ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 สอบวชิา Section 006 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 


