
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (16:28) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกการประชาสัมพนัธ์ 

41 1 กศ.พบ. 
42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา หสัพร  ทองแดง 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

018 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(3-0) 1500109 พลิสา สุนทรเศวต 08:30 11:30 - ส 1025 

009 การวจิยันิเทศศาสตร์ 3(3-0) 3003101 ณฐันนัท ์วริิยะวทิย ์12:30 15:30 - ส 1025 

001 การถ่ายภาพเบ้ืองตน้ 3(2-2) 3061101 ปรียา สมพืช 08:30 12:30 - อา 1025 

001 การผลิตและจดัรายการวทิยกุระจายเสียง 3(2-2) 3034401 นิศรารัตน์  วไิลลกัษณ์ 13:30 17:30 - อา 1025 

13/10/2018 - 13:30 15:00 1500109  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ สอบวชิา Section 018 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (16:28) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

41 1 กศ.พบ. 
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา วงศว์ภิา  โถสุวรรณจินดา 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยอยา่งย ัง่ยนื 3(3-0) 3561314 ณฐักานต ์รองทอง 08:30 11:30 - ส 150704 

001 การด าเนินงานและบริการงานจดัเล้ียง 3(2-2) 3562313 ชาคริต  อ่องทุน 12:30 16:30 - ส 150907 

005 ภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 3(2-2) 3563004 วเิชียร แดงสวา่ง 08:30 12:30 - อา 150906 

006 การจดัการประชุม นิทรรศการ  
และการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 

3(2-2) 3563306 กนกพิชญ ์ วชิญวรนนัท ์13:30 17:30 - อา 150906 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (16:28) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บัญชีบัณฑิต 

41 1 กศ.พบ. 
43613 บัญชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา รอ. หญิง กาญจนา จินดานิล 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

009 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 วรรณภา ฐิติธนานนท ์08:30 11:30 - ส 150707 

005 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 3(3-0) 1551605 ศศิวมิล  พลายชุม 12:30 15:30 - ส 151004 

001 การบญัชีตน้ทุน 2 3(3-0) 3522108 บณัฑิต ประสานตรี 09:30 12:30 - อา 151006 

001 หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ 3(2-2) 3522301 วารุณี  ก่ีเอ่ียน 13:30 17:30 - อา 151006 

14/10/2018 - 09:00 10:30 1551605  ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 สอบวชิา Section 005 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (16:28) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

41 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา นงนุช ไพบูลยรั์ตนานนท ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

005 ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 3(3-0) 1551606 ชนิศา  เพง็วชิยั 08:30 11:30 - ส 151007 

009 การพฒันาและออกแบบองคก์าร 3(3-0) 3562310 คฑาวฒิุ สงัฆมาศ 12:30 15:30 - ส 150708-9 

002 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0) 3562304 นงนุช ไพบูลยรั์ตนานนท ์08:30 11:30 - อา 150908-9 

011 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 โสพิศ สืบศกัด์ิ 12:30 15:30 - อา 150908-9 

13/10/2018 - 09:00 10:30 1551606  ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 สอบวชิา Section 005 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 5 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (16:28) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การตลาด 

41 1 กศ.พบ. 
44005 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

004 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0) 3524301 บณัฑิต ประสานตรี 08:30 11:30 - ส 151108 

010 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 ปริยาภร เอ่ียมส าลี 12:30 15:30 - ส 150704 

001 การจดัการและเทคนิคการขาย 3(3-0) 3542308 จุฑาทิพย ์พหลภาคย ์15:30 18:30 - ส 150707 

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

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 


