
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 (11:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บัญชีบัณฑิต 

43 1 กศ.พบ. 
43613 บัญชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา สุพตัรา  กนันุช 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

045 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 พิชามญชุ ์จ ารัสศรี 08:30 11:30 - ส 2072 

004 การบญัชีชั้นกลาง 2 3(2-2) 3522106 ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 14:30 18:30 - ส 151003 

004 การบญัชีชั้นกลาง 1 3(2-2) 3522105 มลฤดี ก่ีเอ่ียน 12:30 16:30 - อา 151003 

24/02/2018 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 045 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :  รหสัวิชา "GE กลุม่วิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป (GE) 

                 กลุม่วิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หนว่ยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผา่นระบบออนไลน์   

       ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2560  



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 (11:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

43 1 กศ.พบ. 
43705 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา สิริพร พงศหิ์รัญสกลุ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

008 การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3561105 พชัรี ฉลาดธญักิจ 08:30 11:30 - ส 150705 

048 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 พิชามญชุ ์จ ารัสศรี 12:30 15:30 - ส 2072 

008 หลกัการบญัชี 3(2-2) 3521103 จรรยา อุทารสวสัด์ิ 12:30 16:30 - อา 150704 

24/02/2018 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 048 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :  รหสัวิชา "GE กลุม่วิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป (GE) 

                 กลุม่วิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หนว่ยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผา่นระบบออนไลน์   

       ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2560  



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 (11:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

43 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา อรรถพร พฤทธิพงษ ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

047 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 12:30 15:30 - ส 2336 

005 หลกัการตลาด 3(3-0) 3541101 สุรางครั์ตน์ แสงศรี 12:30 15:30 - อา 151007 

007 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3531101 ปานตา พิริยะจิตตะ 15:30 18:30 - อา 151007 

24/02/2018 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 047 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :  รหสัวิชา "GE กลุม่วิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป (GE) 

                 กลุม่วิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หนว่ยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผา่นระบบออนไลน์   

       ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2560  



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 (11:46) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การตลาด 

43 1 กศ.พบ. 
44005 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา จุฑาทิพย ์พหลภาคย ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

010 หลกัการบญัชี 3(2-2) 3521103 จรรยา อุทารสวสัด์ิ 08:30 12:30 - ส 150706 

001 การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา 3(3-0) 3542109 กฤชนนท ์บึงไกร 12:30 15:30 - อา 150703 

051 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 Gary Ambito Torremucha 15:30 18:30 - อา 2064 

24/02/2018 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 051 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :  รหสัวิชา "GE กลุม่วิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป (GE) 

                 กลุม่วิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หนว่ยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผา่นระบบออนไลน์   

       ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2560  

 


