
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกการโฆษณา 

58 1 ปกต ิ
41917 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา หสัพร  ทองแดง 

ปรัชญา  ทองชุม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 2(90) 3003801 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์

ปรัชญา  ทองชุม 

08:30 16:30 - 

001 การถ่ายภาพเพ่ือการโฆษณา 3(2-2) 3063204 ปรียา สมพืช 08:30 12:30 - พฤ 1022 

001 หลกัการส่ือสารการตลาด 3(3-0) 3052102 ปัทมา สารสุข 08:30 11:30 - ศ 150401 

001 การจดันิทรรศการ 2(1-2) 3034501 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์12:30 15:30 - ศ 151105 

001 การส่ือสารเพื่อการบริหารภาพลกัษณ์ 3(3-0) 3051201 ณฐันนัท ์วริิยะวทิย ์08:30 11:30 - อ 1025 

001 การบริหารงานโฆษณา 3(3-0) 3054502 จนัทิกา  สุภาพงษ ์12:30 15:30 - อ 1023 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกการโฆษณา 

58 2 ปกต ิ
41917 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา นิศรารัตน์  วไิลลกัษณ์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 2(90) 3003801 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์

ปรัชญา  ทองชุม 

08:30 16:30 - 

001 การถ่ายภาพเพ่ือการโฆษณา 3(2-2) 3063204 ปรียา สมพืช 08:30 12:30 - พฤ 1022 

002 การจดันิทรรศการ 2(1-2) 3034501 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์08:30 11:30 - ศ 151004 

002 หลกัการส่ือสารการตลาด 3(3-0) 3052102 ปัทมา สารสุข 12:30 15:30 - ศ 150401 

001 การส่ือสารเพื่อการบริหารภาพลกัษณ์ 3(3-0) 3051201 ณฐันนัท ์วริิยะวทิย ์08:30 11:30 - อ 1025 

001 การบริหารงานโฆษณา 3(3-0) 3054502 จนัทิกา  สุภาพงษ ์12:30 15:30 - อ 1023 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกการประชาสัมพนัธ์ 

58 1 ปกต ิ
42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา หสัพร  ทองแดง 

ปรัชญา  ทองชุม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 2(90) 3003801 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์

ปรัชญา  ทองชุม 

08:30 16:30 - 

001 การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม 3(2-2) 3033503 อรอนงค ์โฆษิตพิพฒัน ์13:30 17:30 - จ 151105 

001 การถ่ายภาพเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 3(2-2) 3063206 ปรัชญา  ทองชุม 08:30 12:30 - พฤ 1023 

001 หลกัการส่ือสารการตลาด 3(3-0) 3052102 ปัทมา สารสุข 08:30 11:30 - ศ 150401 

001 การจดันิทรรศการ 2(1-2) 3034501 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์12:30 15:30 - ศ 151105 

001 ประชามติ 2(1-2) 3033602 จนัทิกา  สุภาพงษ ์08:30 11:30 - อ 1023 

001 กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสาร 2(1-2) 3031201 นิษฐา หรุ่นเกษม 12:30 15:30 - อ 1022 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกการประชาสัมพนัธ์ 

58 2 ปกต ิ
42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา นิศรารัตน์  วไิลลกัษณ์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 2(90) 3003801 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์

ปรัชญา  ทองชุม 

08:30 16:30 - 

001 การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม 3(2-2) 3033503 อรอนงค ์โฆษิตพิพฒัน ์13:30 17:30 - จ 151105 

001 การถ่ายภาพเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 3(2-2) 3063206 ปรัชญา  ทองชุม 08:30 12:30 - พฤ 1023 

002 การจดันิทรรศการ 2(1-2) 3034501 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์08:30 11:30 - ศ 151004 

002 หลกัการส่ือสารการตลาด 3(3-0) 3052102 ปัทมา สารสุข 12:30 15:30 - ศ 150401 

001 ประชามติ 2(1-2) 3033602 จนัทิกา  สุภาพงษ ์08:30 11:30 - อ 1023 

001 กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสาร 2(1-2) 3031201 นิษฐา หรุ่นเกษม 12:30 15:30 - อ 1022 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 5 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์  วชิาเอกวารสารศาสตร์ 

58 1 ปกต ิ
42117 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา หสัพร  ทองแดง 

ปรัชญา  ทองชุม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 2(90) 3003801 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์

ปรัชญา  ทองชุม 

08:30 16:30 - 

001 การบรรณาธิกรหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 3(2-2) 3023402 อรอนงค ์โฆษิตพิพฒัน ์08:30 12:30 - จ 151105 

001 หลกัการส่ือสารการตลาด 3(3-0) 3052102 ปัทมา สารสุข 08:30 11:30 - ศ 150401 

001 การจดันิทรรศการ 2(1-2) 3034501 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์12:30 15:30 - ศ 151105 

001 การถ่ายภาพสารคดี 3(2-2) 3063202 ปรียา สมพืช 08:30 12:30 - อ 1022 

001 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ 3(2-2) 3023401 ภูมิพฒัน์ ตระกลูทศัน์เจริญ 13:30 17:30 - อ 1024 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 6 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์  วชิาเอกวารสารศาสตร์ 

58 2 ปกต ิ
42117 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา นิศรารัตน์  วไิลลกัษณ์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 2(90) 3003801 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์

ปรัชญา  ทองชุม 

08:30 16:30 - 

001 การบรรณาธิกรหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 3(2-2) 3023402 อรอนงค ์โฆษิตพิพฒัน ์08:30 12:30 - จ 151105 

002 การจดันิทรรศการ 2(1-2) 3034501 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์08:30 11:30 - ศ 151004 

002 หลกัการส่ือสารการตลาด 3(3-0) 3052102 ปัทมา สารสุข 12:30 15:30 - ศ 150401 

001 การถ่ายภาพสารคดี 3(2-2) 3063202 ปรียา สมพืช 08:30 12:30 - อ 1022 

001 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ 3(2-2) 3023401 ภูมิพฒัน์ ตระกลูทศัน์เจริญ 13:30 17:30 - อ 1024 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 7 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์  วชิาเอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ 

58 1 ปกต ิ
42217 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา หสัพร  ทองแดง 

ปรัชญา  ทองชุม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 2(90) 3003801 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์

ปรัชญา  ทองชุม 

08:30 16:30 - 

001 การบริหารการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง 3(2-2) 3044404 นิศรารัตน์  วไิลลกัษณ์ 08:30 12:30 - พฤ 1041 

001 การบริหารการผลิตรายการวทิยโุทรทศัน ์ 3(2-2) 3044405 ปรัชญา  ทองชุม 13:30 17:30 - พฤ 1041 

001 หลกัการส่ือสารการตลาด 3(3-0) 3052102 ปัทมา สารสุข 08:30 11:30 - ศ 150401 

001 การจดันิทรรศการ 2(1-2) 3034501 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์12:30 15:30 - ศ 151105 

001 การส่ือสารเพื่อการบริหารภาพลกัษณ์ 3(3-0) 3051201 ณฐันนัท ์วริิยะวทิย ์08:30 11:30 - อ 1025 

001 การโฆษณาทางวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศั 

น์ 
2(1-2) 3053503 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์12:30 15:30 - อ 1025 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 8 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์  วชิาเอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ 

58 2 ปกต ิ
42217 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา นิศรารัตน์  วไิลลกัษณ์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 2(90) 3003801 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์

ปรัชญา  ทองชุม 

08:30 16:30 - 

001 การบริหารการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง 3(2-2) 3044404 นิศรารัตน์  วไิลลกัษณ์ 08:30 12:30 - พฤ 1041 

001 การบริหารการผลิตรายการวทิยโุทรทศัน ์ 3(2-2) 3044405 ปรัชญา  ทองชุม 13:30 17:30 - พฤ 1041 

002 การจดันิทรรศการ 2(1-2) 3034501 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์08:30 11:30 - ศ 151004 

002 หลกัการส่ือสารการตลาด 3(3-0) 3052102 ปัทมา สารสุข 12:30 15:30 - ศ 150401 

001 การส่ือสารเพื่อการบริหารภาพลกัษณ์ 3(3-0) 3051201 ณฐันนัท ์วริิยะวทิย ์08:30 11:30 - อ 1025 

001 การโฆษณาทางวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศั 

น์ 
2(1-2) 3053503 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์12:30 15:30 - อ 1025 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 9 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

58 1 ปกต ิ
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ไอยเรศ ลิบลบั 

สาวติรี คุม้ทะยาย 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

001 การจดัการประชุม นิทรรศการ  
และการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 

3(2-2) 3563306 กนกพิชญ ์ วชิญวรนนัท ์13:30 17:30 - จ 151107 

001 การวจิยัส าหรับการท่องเท่ียว 3(2-2) 3564415 ไอยเรศ ลิบลบั 08:30 12:30 - พ 150903 

001 การวจิยัส าหรับการโรงแรม 3(2-2) 3564416 ไอยเรศ ลิบลบั 13:30 17:30 - พ 150903 

001 สมัมนาการท่องเท่ียว 3(2-2) 3564914 ธนรัตน์  รัตนพงศธ์ระ 08:30 12:30 - ศ 151107 

001 สมัมนาการโรงแรม 3(2-2) 3564915 ธนรัตน์  รัตนพงศธ์ระ 13:30 17:30 - ศ 151107 

001 การจดัการอาหารไทยและอาหารนานาชาติ 3(2-2) 3564310 ชาคริต  อ่องทุน 08:30 12:30 - อ 151107 

001 การวางแผนและการจดัน าเท่ียว 3(2-2) 3564303 สาวติรี คุม้ทะยาย 13:30 17:30 - อ 151107 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 10 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

58 2 ปกต ิ
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา พจนา บุญคุม้ 

กนกพิชญ ์ วชิญวรนนัท ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

002 การวางแผนและการจดัน าเท่ียว 3(2-2) 3564303 อภิศกัด์ิ คู่กระสงัข ์08:30 12:30 - จ 151107 

002 การจดัการอาหารไทยและอาหารนานาชาติ 3(2-2) 3564310 ชาคริต  อ่องทุน 08:30 12:30 - พ 151107 

002 การจดัการประชุม นิทรรศการ  
และการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 

3(2-2) 3563306 กนกพิชญ ์ วชิญวรนนัท ์13:30 17:30 - พ 151107 

002 สมัมนาการท่องเท่ียว 3(2-2) 3564914 ณฐันรี  สมิตร 08:30 12:30 - ศ 150905 

002 สมัมนาการโรงแรม 3(2-2) 3564915 วลิาสินี  เขมะปัญญา 13:30 17:30 - ศ 150905 

002 การวจิยัส าหรับการท่องเท่ียว 3(2-2) 3564415 พจนา บุญคุม้ 08:30 12:30 - อ 151003 

002 การวจิยัส าหรับการโรงแรม 3(2-2) 3564416 พจนา บุญคุม้ 13:30 17:30 - อ 151003 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 11 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

58 3 ปกต ิ
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา อภิศกัด์ิ คู่กระสงัข ์

วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

003 การจดัการประชุม นิทรรศการ  
และการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 

3(2-2) 3563306 กนกพิชญ ์ วชิญวรนนัท ์08:30 12:30 - จ 151003 

003 การวางแผนและการจดัน าเท่ียว 3(2-2) 3564303 อภิศกัด์ิ คู่กระสงัข ์13:30 17:30 - จ 151003 

003 การจดัการอาหารไทยและอาหารนานาชาติ 3(2-2) 3564310 ณฐักานต ์รองทอง 13:30 17:30 - พ 151003 

003 การวจิยัส าหรับการท่องเท่ียว 3(2-2) 3564415 วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 08:30 12:30 - พฤ 151003 

003 การวจิยัส าหรับการโรงแรม 3(2-2) 3564416 อภิศกัด์ิ คู่กระสงัข ์13:30 17:30 - พฤ 151003 

003 สมัมนาการโรงแรม 3(2-2) 3564915 วลิาสินี  เขมะปัญญา 08:30 12:30 - ศ 151003 

003 สมัมนาการท่องเท่ียว 3(2-2) 3564914 ณฐันรี  สมิตร 13:30 17:30 - ศ 151003 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 12 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

58 4 ปกต ิ
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ณฐักานต ์รองทอง 

วงศว์ภิา  โถสุวรรณจินดา 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

004 การวางแผนและการจดัน าเท่ียว 3(2-2) 3564303 สาวติรี คุม้ทะยาย 08:30 12:30 - จ 151004 

004 การจดัการอาหารไทยและอาหารนานาชาติ 3(2-2) 3564310 ณฐักานต ์รองทอง 13:30 17:30 - จ 151004 

004 การจดัการประชุม นิทรรศการ  
และการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 

3(2-2) 3563306 กนกพิชญ ์ วชิญวรนนัท ์08:30 12:30 - พ 150904 

004 การวจิยัส าหรับการท่องเท่ียว 3(2-2) 3564415 วงศว์ภิา  โถสุวรรณจินดา 08:30 12:30 - พฤ 151004 

004 การวจิยัส าหรับการโรงแรม 3(2-2) 3564416 วงศว์ภิา  โถสุวรรณจินดา 13:30 17:30 - พฤ 151004 

004 สมัมนาการท่องเท่ียว 3(2-2) 3564914 ณฐักานต ์รองทอง 08:30 12:30 - ศ 150906 

004 สมัมนาการโรงแรม 3(2-2) 3564915 ณฐักานต ์รองทอง 13:30 17:30 - ศ 150906 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 13 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เศรษฐศาสตร์ 

58 1 ปกต ิ
43314 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา นิพนธ์ สุวรรณกฎู 

กลัยา นาคลงักา 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเศรษฐศาสตร์ 2(90) 3503822 วรรณภา ฐิติธนานนท ์08:30 16:30 - 

001 โลกาภิวฒัน์และพฒันาการเศรษฐกิจโลก 3(3-0) 3593223 จกัรพนัธ์ กิตตินรรัตน ์11:30 14:30 - พ 151105 

001 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0) 3592405 กลัยา นาคลงักา 14:30 17:30 - พ 151105 

001 สมัมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(2-2) 3594910 จกัรพนัธ์ กิตตินรรัตน ์08:30 12:30 - พฤ 151106 

001 เศรษฐศาสตร์การวเิคราะห์และประเมินโครงการ 3(3-0) 3593311 วรรณภา ฐิติธนานนท ์12:30 15:30 - ศ 150704 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 14 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เศรษฐศาสตร์ 

58 2 ปกต ิ
43314 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ณรงคศ์กัด์ิ จกัรกรณ์ 

โสพิศ สืบศกัด์ิ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเศรษฐศาสตร์ 2(90) 3503822 วรรณภา ฐิติธนานนท ์08:30 16:30 - 

001 โลกาภิวฒัน์และพฒันาการเศรษฐกิจโลก 3(3-0) 3593223 จกัรพนัธ์ กิตตินรรัตน ์11:30 14:30 - พ 151105 

001 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0) 3592405 กลัยา นาคลงักา 14:30 17:30 - พ 151105 

002 สมัมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(2-2) 3594910 จกัรพนัธ์ กิตตินรรัตน ์13:30 17:30 - พฤ 151106 

001 เศรษฐศาสตร์การวเิคราะห์และประเมินโครงการ 3(3-0) 3593311 วรรณภา ฐิติธนานนท ์12:30 15:30 - ศ 150704 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 15 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บัญชีบัณฑิต 

58 1 ปกต ิ
43613 บัญชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา สุพตัรา  กนันุช 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การบญัชีชั้นสูง 2 3(3-0) 3524102 ดนยั  ครองตน 11:30 14:30 - จ 151006 

001 การบญัชีเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0) 3523210 จรรยา อุทารสวสัด์ิ 14:30 17:30 - จ 151006 

001 สมัมนาการบญัชีเพื่อการจดัการ 3(2-2) 3524903 บณัฑิต ประสานตรี 08:30 12:30 - พ 151004 

001 การบญัชีเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0) 3524308 ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 14:30 17:30 - พ 151006 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบญัชี 1(1-2) 3503817 วริยา ปานปรุง 

ปัญจพร ทองเลก็ 

มลฤดี ก่ีเอ่ียน 

08:30 11:30 - ศ 150705 

001 การบญัชีเฉพาะกิจการ 3(3-0) 3523208 ชยัวฒิุ เขมะรังสี 08:30 11:30 - อ 151005 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 16 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บัญชีบัณฑิต 

58 2 ปกต ิ
43613 บัญชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา เมตตา ศรีโพธ์ิชยั 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การบญัชีชั้นสูง 2 3(3-0) 3524102 ดนยั  ครองตน 08:30 11:30 - จ 151006 

002 สมัมนาการบญัชีเพื่อการจดัการ 3(2-2) 3524903 บณัฑิต ประสานตรี 13:30 17:30 - พ 151004 

001 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3(3-0) 3564212 มณภร มนุญศาสตรสาทร 08:30 11:30 - ศ 151006 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบญัชี 1(1-2) 3503817 วริยา ปานปรุง 

ปัญจพร ทองเลก็ 

มลฤดี ก่ีเอ่ียน 

11:30 14:30 - ศ 151006 

002 การบญัชีเฉพาะกิจการ 3(3-0) 3523208 ชยัวฒิุ เขมะรังสี 11:30 14:30 - อ 151006 

002 การบญัชีเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0) 3523210 จรรยา อุทารสวสัด์ิ 14:30 17:30 - อ 151006 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 17 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

58 1 ปกต ิ
43705 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ชลลดา พึงร าพรรณ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการ 2(90) 3503819 วรีะศกัด์ิ บรรณาธรรม 

ชลลดา พึงร าพรรณ 

พชัรี ฉลาดธญักิจ 

รัตติกร จิตรไกรสร 

รอ. หญิง กาญจนา จินดานิ 

สุกญัญา ตั้งประเสริฐ 

สิริพร พงศหิ์รัญสกลุ 

08:30 16:30 - 

001 สมัมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(2-2) 3564912 ช่วย  นาคบรรพ ์13:30 17:30 - จ 150704 

001 การจดัการแรงงานสมัพนัธ์และกฎหมายแรงงาน 3(3-0) 3562506 พชัรี ฉลาดธญักิจ 11:30 14:30 - พ 151204 

001 การพฒันาและออกแบบองคก์าร 3(3-0) 3562310 จิรเนตร เรืองเดช 08:30 11:30 - พฤ 151204 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 18 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

58 2 ปกต ิ
43705 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปริยาภร เอ่ียมส าลี 

สุบนั บวัขาว 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการ 2(90) 3503819 วรีะศกัด์ิ บรรณาธรรม 

ชลลดา พึงร าพรรณ 

พชัรี ฉลาดธญักิจ 

รัตติกร จิตรไกรสร 

รอ. หญิง กาญจนา จินดานิ 

สุกญัญา ตั้งประเสริฐ 

สิริพร พงศหิ์รัญสกลุ 

08:30 16:30 - 

002 การพฒันาและออกแบบองคก์าร 3(3-0) 3562310 จิรเนตร เรืองเดช 11:30 14:30 - จ 151204 

002 สมัมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(2-2) 3564912 ช่วย  นาคบรรพ ์08:30 12:30 - พ 151007 

002 การจดัการแรงงานสมัพนัธ์และกฎหมายแรงงาน 3(3-0) 3562506 วรีะศกัด์ิ บรรณาธรรม 08:30 11:30 - ศ 151205 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 19 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

58 3 ปกต ิ
43705 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง 

สิริพร พงศหิ์รัญสกลุ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

003 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการ 2(90) 3503819 วรีะศกัด์ิ บรรณาธรรม 

ชลลดา พึงร าพรรณ 

พชัรี ฉลาดธญักิจ 

รัตติกร จิตรไกรสร 

รอ. หญิง กาญจนา จินดานิ 

สุกญัญา ตั้งประเสริฐ 

สิริพร พงศหิ์รัญสกลุ 

08:30 16:30 - 

003 การพฒันาและออกแบบองคก์าร 3(3-0) 3562310 จิรเนตร เรืองเดช 08:30 11:30 - จ 151203 

003 การจดัการแรงงานสมัพนัธ์และกฎหมายแรงงาน 3(3-0) 3562506 พชัรี ฉลาดธญักิจ 11:30 14:30 - จ 151203 

003 สมัมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(2-2) 3564912 ช่วย  นาคบรรพ ์13:30 17:30 - พ 151007 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 20 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

58 1 ปกต ิ
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา เกรียงไกร โพธ์ิมณี 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการทัว่ไ 

ป 

2(90) 3503820 เกรียงไกร โพธ์ิมณี 08:30 16:30 - 

001 มนุษยสมัพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 นงนุช ไพบูลยรั์ตนานนท ์08:30 11:30 - พ 151109 

001 สมัมนาการจดัการ 3(2-2) 3564913 ไพโรจน์ บุตรชีวนั 13:30 17:30 - พ 151206 

001 สถิติและการวจิยัทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 ขวญัม่ิง ค  าประเสริฐ 08:30 12:30 - พฤ 151008-9 

801 การตลาดเพื่อสงัคม 3(3-0) 3543106 จุฑาทิพย ์พหลภาคย ์08:30 11:30 - ศ 150703 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 21 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

58 2 ปกต ิ
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ณรงคฤ์ทธ์ิ ประสานตรี 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการทัว่ไ 

ป 

2(90) 3503820 เกรียงไกร โพธ์ิมณี 08:30 16:30 - 

002 มนุษยสมัพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 นงนุช ไพบูลยรั์ตนานนท ์08:30 11:30 - จ 150706 

804 การตลาดส าหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3543108 สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 14:30 17:30 - จ 151108 

002 สมัมนาการจดัการ 3(2-2) 3564913 จนัทนา อุดม 13:30 17:30 - พ 150908-9 

002 สถิติและการวจิยัทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 ขวญัม่ิง ค  าประเสริฐ 13:30 17:30 - พฤ 151008-9 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 22 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

58 3 ปกต ิ
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา คฑาวฒิุ สงัฆมาศ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

003 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการทัว่ไ 

ป 

2(90) 3503820 เกรียงไกร โพธ์ิมณี 08:30 16:30 - 

003 สมัมนาการจดัการ 3(2-2) 3564913 ไพโรจน์ บุตรชีวนั 08:30 12:30 - จ 151205 

003 มนุษยสมัพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 นงนุช ไพบูลยรั์ตนานนท ์13:30 16:30 - จ 151106 

805 การตลาดส าหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3543108 สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 14:30 17:30 - พ 150906 

003 สถิติและการวจิยัทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 อรมน ป้ันทอง 08:30 12:30 - อ 151205 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 23 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

58 4 ปกต ิ
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ขวญัม่ิง ค  าประเสริฐ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

004 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการทัว่ไ 

ป 

2(90) 3503820 เกรียงไกร โพธ์ิมณี 08:30 16:30 - 

004 สมัมนาการจดัการ 3(2-2) 3564913 จนัทนา อุดม 08:30 12:30 - พ 151205 

004 มนุษยสมัพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 นงนุช ไพบูลยรั์ตนานนท ์14:30 17:30 - พ 151205 

802 การตลาดเพื่อสงัคม 3(3-0) 3543106 จุฑาทิพย ์พหลภาคย ์08:30 11:30 - พฤ 151205 

004 สถิติและการวจิยัทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 ชินวงศ ์ศรีงาม 13:30 17:30 - อ 151205 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 24 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การตลาด 

58 1 ปกต ิ
44005 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการตลาด 2(90) 3503821 สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 08:30 16:30 - 

001 การวจิยัตลาด 3(2-2) 3544902 ชชัสรัญ รอดยิม้ 08:30 12:30 - พ 151206 

003 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 ปริยาภร เอ่ียมส าลี 14:30 17:30 - พ 151108 

001 สมัมนาทางการตลาด 3(2-2) 3544901 กฤชนนท ์บึงไกร 13:30 17:30 - ศ 151206 

001 กฎหมายธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3563117 เกรียงไกร โพธ์ิมณี 08:30 11:30 - อ 151108 

801 การถ่ายภาพ 3(2-2) 2032408 วรพรรณ  สุรัสวดี 12:30 16:30 - อ 612 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 25 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (15:34) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การตลาด 

58 2 ปกต ิ
44005 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ชชัสรัญ รอดยิม้ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการตลาด 2(90) 3503821 ชชัสรัญ รอดยิม้ 08:30 16:30 - 

004 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 ปริยาภร เอ่ียมส าลี 08:30 11:30 - พ 151106 

002 การวจิยัตลาด 3(2-2) 3544902 ชชัสรัญ รอดยิม้ 13:30 17:30 - พ 150703 

802 การถ่ายภาพ 3(2-2) 2032408 ณฐัพล  อน้อารีย ์08:30 12:30 - พฤ 625 

002 สมัมนาทางการตลาด 3(2-2) 3544901 กฤชนนท ์บึงไกร 08:30 12:30 - ศ 151206 

002 กฎหมายธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3563117 เกรียงไกร โพธ์ิมณี 11:30 14:30 - อ 151108 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 


