
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (16:30) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บัญชีบัณฑิต 

45 1 กศ.พบ. 
43613 บัญชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา กิตติวรรณ สินธุนาวา 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การบญัชีชั้นกลาง 1 3(2-2-5) 3522105 ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 08:30 12:30 - ส 151006 

002 การจดัการทางการเงินส าหรับวชิาชีพการบญัชี 3(2-2-5) 3521106 ปานตา พิริยะจิตตะ 13:30 17:30 - ส 151006 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - อา 

057 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 พิชามญชุ ์จ ารัสศรี 12:30 15:30 - อา 2035 

13/10/2018 - 15:30 17:00 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 057 

14/10/2018 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวชิาเลือก สอบวชิา Section 003 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 

รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก"หมายถึงให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป(GE)  
กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์  
ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (16:30) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

45 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา คฑาวฒิุ สงัฆมาศ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

054 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 12:30 15:30 - ส 22305 

006 หลกัการตลาด 3(3-0) 3541101 ชชัสรัญ รอดยิม้ 15:30 18:30 - ส 151204 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - อา 

005 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3531101 ชยัวฒิุ เขมะรังสี 13:30 16:30 - อา 151204 

13/10/2018 - 15:30 17:00 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 054 

14/10/2018 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวชิาเลือก สอบวชิา Section 003 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 

รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก"หมายถึงให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป(GE)  
กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์  
ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (16:30) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การตลาด 

45 1 กศ.พบ. 
44005 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา จุฑาทิพย ์พหลภาคย ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

055 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 สุนิตย ์ ยอดขนัธ ์15:30 18:30 - ส 22305 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - อา 

003 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(3-0) 3542105 ชชัสรัญ รอดยิม้ 12:30 15:30 - อา 151109 

001 การจดัการคา้ส่งและคา้ปลีก 3(3-0) 3541302 สุวพชัร วฒิุเสน 15:30 18:30 - อา 151203 

13/10/2018 - 15:30 17:00 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 055 

14/10/2018 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวชิาเลือก สอบวชิา Section 003 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 

รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก"หมายถึงให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป(GE)  
กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์  
ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 


