
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกการโฆษณา 

59 1 ปกต ิ
41917 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา อรอนงค ์โฆษิตพิพฒัน ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 การโฆษณาและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(3-0) 3052101 ภูมิพฒัน์ ตระกลูทศัน์เจริญ 08:30 11:30 - จ 1023 

001 การสร้างสรรคแ์ละเขียนบทโฆษณา 1 3(2-2) 3053201 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์12:30 16:30 - จ 1024 

001 การโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ ์ 2(1-2) 3053502 ภูมิพฒัน์ ตระกลูทศัน์เจริญ 08:30 11:30 - พ 1024 

027 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 ร.อ.หญิง จุฑามาศ  สุคนธา 08:30 11:30 - พฤ 150705 

001 การโฆษณาทางวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศั 

น์ 
2(1-2) 3053503 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์08:30 11:30 - ศ 1022 

001 การพดูเพื่อการโฆษณา 3(2-2) 3053203 ปัทมา สารสุข 12:30 16:30 - ศ 150401 

19/02/2018 - 11:00 12:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 027 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 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกการโฆษณา 

59 2 ปกต ิ
41917 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ณฐันนัท ์วริิยะวทิย ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 การโฆษณาและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(3-0) 3052101 ภูมิพฒัน์ ตระกลูทศัน์เจริญ 08:30 11:30 - จ 1023 

001 การสร้างสรรคแ์ละเขียนบทโฆษณา 1 3(2-2) 3053201 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์12:30 16:30 - จ 1024 

001 การโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ ์ 2(1-2) 3053502 ภูมิพฒัน์ ตระกลูทศัน์เจริญ 08:30 11:30 - พ 1024 

028 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 ดารณี  ดีประเสริฐ 08:30 11:30 - พฤ 150706 

001 การโฆษณาทางวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศั 

น์ 
2(1-2) 3053503 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์08:30 11:30 - ศ 1022 

001 การพดูเพื่อการโฆษณา 3(2-2) 3053203 ปัทมา สารสุข 12:30 16:30 - ศ 150401 

19/02/2018 - 13:30 15:00 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 028 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 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกการประชาสัมพนัธ์ 

59 1 ปกต ิ
42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา อรอนงค ์โฆษิตพิพฒัน ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 การพดูเพื่อการประชาสมัพนัธ์ 2(1-2) 3033201 จนัทิกา  สุภาพงษ ์08:30 11:30 - พ 1025 

027 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 ร.อ.หญิง จุฑามาศ  สุคนธา 08:30 11:30 - พฤ 150705 

001 กลยทุธ์การน าเสนองานนิเทศศาสตร์ 2(1-2) 3031301 จนัทิกา  สุภาพงษ ์13:30 16:30 - ศ 1025 

001 ส่ือมวลชนสมัพนัธ์ 2(1-2) 3034102 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 11:30 - อ 151106 

001 การเขียนเพื่อการประชาสมัพนัธ์ 1 3(2-2) 3033202 จนัทิกา  สุภาพงษ ์12:30 16:30 - อ 1023 

19/02/2018 - 11:00 12:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 027 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 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกการประชาสัมพนัธ์ 

59 2 ปกต ิ
42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ณฐันนัท ์วริิยะวทิย ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 การพดูเพื่อการประชาสมัพนัธ์ 2(1-2) 3033201 จนัทิกา  สุภาพงษ ์08:30 11:30 - พ 1025 

028 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 ดารณี  ดีประเสริฐ 08:30 11:30 - พฤ 150706 

001 กลยทุธ์การน าเสนองานนิเทศศาสตร์ 2(1-2) 3031301 จนัทิกา  สุภาพงษ ์13:30 16:30 - ศ 1025 

001 ส่ือมวลชนสมัพนัธ์ 2(1-2) 3034102 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 11:30 - อ 151106 

001 การเขียนเพื่อการประชาสมัพนัธ์ 1 3(2-2) 3033202 จนัทิกา  สุภาพงษ ์12:30 16:30 - อ 1023 

19/02/2018 - 13:30 15:00 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 028 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 5 จาก 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์  วชิาเอกวารสารศาสตร์ 

59 1 ปกต ิ
42117 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา อรอนงค ์โฆษิตพิพฒัน ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 เทคโนโลยกีารส่ือสาร 3(2-2) 3014201 อรอนงค ์โฆษิตพิพฒัน ์12:30 16:30 - จ 1023 

001 การส่ือข่าว 1 3(2-2) 3023201 อรอนงค ์โฆษิตพิพฒัน ์08:30 12:30 - พ 1022 

027 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 ร.อ.หญิง จุฑามาศ  สุคนธา 08:30 11:30 - พฤ 150705 

001 กลยทุธ์การน าเสนองานนิเทศศาสตร์ 2(1-2) 3031301 จนัทิกา  สุภาพงษ ์13:30 16:30 - ศ 1025 

001 การเขียนบทความและสารคดี 3(2-2) 3023205 จนัทิกา  สุภาพงษ ์08:30 12:30 - อ 1022 

001 ส่ือมวลชนกบัสงัคม 3(3-0) 3013102 ภูมิพฒัน์ ตระกลูทศัน์เจริญ 13:30 16:30 - อ 1022 

19/02/2018 - 11:00 12:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 027 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 6 จาก 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์  วชิาเอกวารสารศาสตร์ 

59 2 ปกต ิ
42117 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ณฐันนัท ์วริิยะวทิย ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 เทคโนโลยกีารส่ือสาร 3(2-2) 3014201 อรอนงค ์โฆษิตพิพฒัน ์12:30 16:30 - จ 1023 

001 การส่ือข่าว 1 3(2-2) 3023201 อรอนงค ์โฆษิตพิพฒัน ์08:30 12:30 - พ 1022 

028 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 ดารณี  ดีประเสริฐ 08:30 11:30 - พฤ 150706 

001 กลยทุธ์การน าเสนองานนิเทศศาสตร์ 2(1-2) 3031301 จนัทิกา  สุภาพงษ ์13:30 16:30 - ศ 1025 

001 การเขียนบทความและสารคดี 3(2-2) 3023205 จนัทิกา  สุภาพงษ ์08:30 12:30 - อ 1022 

001 ส่ือมวลชนกบัสงัคม 3(3-0) 3013102 ภูมิพฒัน์ ตระกลูทศัน์เจริญ 13:30 16:30 - อ 1022 

19/02/2018 - 13:30 15:00 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 028 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 7 จาก 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์  วชิาเอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ 

59 1 ปกต ิ
42217 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา อรอนงค ์โฆษิตพิพฒัน ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 การผลิตรายการข่าววทิยกุระจายเสียงและวทิยโุท 

รทศัน ์

3(2-2) 3042205 นิศรารัตน์  วไิลลกัษณ์ 08:30 12:30 - พ 1041 

027 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 ร.อ.หญิง จุฑามาศ  สุคนธา 08:30 11:30 - พฤ 150705 

001 การใชห้อ้งปฏิบติัการวทิยโุทรทศัน ์ 2(1-2) 3043302 ปรัชญา  ทองชุม 08:30 11:30 - ศ 1041 

001 การเขียนบทวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน ์ 3(2-2) 3042201 โสรยา งามสนิท 08:30 12:30 - อ 1041 

001 การใชห้อ้งปฏิบติัการวทิยกุระจายเสียง 2(1-2) 3043301 ปรัชญา  ทองชุม 13:30 16:30 - อ 1024 

19/02/2018 - 11:00 12:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 027 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 8 จาก 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์  วชิาเอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ 

59 2 ปกต ิ
42217 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ณฐันนัท ์วริิยะวทิย ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 การผลิตรายการข่าววทิยกุระจายเสียงและวทิยโุท 

รทศัน ์

3(2-2) 3042205 นิศรารัตน์  วไิลลกัษณ์ 08:30 12:30 - พ 1041 

028 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 ดารณี  ดีประเสริฐ 08:30 11:30 - พฤ 150706 

001 การใชห้อ้งปฏิบติัการวทิยโุทรทศัน ์ 2(1-2) 3043302 ปรัชญา  ทองชุม 08:30 11:30 - ศ 1041 

001 การเขียนบทวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน ์ 3(2-2) 3042201 โสรยา งามสนิท 08:30 12:30 - อ 1041 

001 การใชห้อ้งปฏิบติัการวทิยกุระจายเสียง 2(1-2) 3043301 ปรัชญา  ทองชุม 13:30 16:30 - อ 1024 

19/02/2018 - 13:30 15:00 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 028 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 9 จาก 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

59 1 ปกต ิ
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา กนกพิชญ ์ วชิญวรนนัท ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 การด าเนินงานและบริการงานจดัเล้ียง 3(2-2) 3562313 วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 08:30 12:30 - จ 151004 

007 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 ์์ศิรินยา  พิพฒัน์ศรีสวัสด์ิ 14:30 17:30 - จ 150705 

001 ศิลปะการตอ้นรับและการพฒันาบุคลิกภาพส าหรั 

บ 

3(2-2) 3562312 กนกพิชญ ์ วชิญวรนนัท ์08:30 12:30 - พ 151006 

001 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจท่องเท่ียวและการโรงแ 

รม 

3(3-0) 3562003 วเิชียร แดงสวา่ง 11:30 14:30 - พฤ 150905 

001 ลกัษณะและพฤติกรรมการท่องเท่ียวขา้มวฒันธรร 

ม 

3(2-2) 3562311 วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 08:30 12:30 - อ 151006 

005 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยเพ่ือการท่องเท่ีย 

ว 

3(2-2) 3563602 อภิศกัด์ิ คู่กระสงัข ์13:30 17:30 - อ 151006 

19/02/2018 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 007 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 10 จาก 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

59 2 ปกต ิ
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา สาวติรี คุม้ทะยาย 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

002 ศิลปะการตอ้นรับและการพฒันาบุคลิกภาพส าหรั 

บ 

3(2-2) 3562312 ณฐักานต ์รองทอง 08:30 12:30 - จ 151005 

008 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 อนงค ์ โสธะโร 14:30 17:30 - จ 150706 

002 การด าเนินงานและบริการงานจดัเล้ียง 3(2-2) 3562313 วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 08:30 12:30 - พ 150904 

002 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจท่องเท่ียวและการโรงแ 

รม 

3(3-0) 3562003 วเิชียร แดงสวา่ง 08:30 11:30 - พฤ 151003 

006 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยเพ่ือการท่องเท่ีย 

ว 

3(2-2) 3563602 อภิศกัด์ิ คู่กระสงัข ์08:30 12:30 - อ 150903 

002 ลกัษณะและพฤติกรรมการท่องเท่ียวขา้มวฒันธรร 

ม 

3(2-2) 3562311 วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 13:30 17:30 - อ 150904 

19/02/2018 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 008 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 11 จาก 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เศรษฐศาสตร์ 

59 1 ปกต ิ
43314 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา นิพนธ์ สุวรรณกฎู 

จกัรพนัธ์ กิตตินรรัตน ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

003 การวเิคราะห์เศรษฐกิจไทย 3(3-0) 3593305 นิพนธ์ สุวรรณกฎู 08:30 11:30 - จ 151109 

001 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 วรรณภา ฐิติธนานนท ์14:30 17:30 - จ 151109 

001 เศรษฐศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3593218 กลัยา นาคลงักา 11:30 14:30 - ศ 151109 

001 หลกัการบญัชี 3(2-2) 3521103 วริยา ปานปรุง 08:30 12:30 - อ 151109 

020 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 อคัรเดช ไชยบตัร 14:30 17:30 - อ 150705 

19/02/2018 - 11:00 12:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 020 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 12 จาก 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เศรษฐศาสตร์ 

59 2 ปกต ิ
43314 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา วรรณภา ฐิติธนานนท ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

003 การวเิคราะห์เศรษฐกิจไทย 3(3-0) 3593305 นิพนธ์ สุวรรณกฎู 08:30 11:30 - จ 151109 

001 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 วรรณภา ฐิติธนานนท ์14:30 17:30 - จ 151109 

001 เศรษฐศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3593218 กลัยา นาคลงักา 11:30 14:30 - ศ 151109 

001 หลกัการบญัชี 3(2-2) 3521103 วริยา ปานปรุง 08:30 12:30 - อ 151109 

020 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 อคัรเดช ไชยบตัร 14:30 17:30 - อ 150705 

19/02/2018 - 11:00 12:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 020 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 13 จาก 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บัญชีบัณฑิต 

59 1 ปกต ิ
43613 บัญชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา บณัฑิต ประสานตรี 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 จริยธรรมทางวชิาชีพบญัชี 3(3-0) 3524401 สุพตัรา  กนันุช 08:30 11:30 - จ 150707 

010 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 สลิลพชัร์  ผดุงเอกธนา
กานต 

08:30 11:30 - พ 150707 

001 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 3(3-0) 1551605 จตุพร  อินทร์สุวรรณ 11:30 14:30 - พฤ 150907 

001 การบญัชีชั้นกลาง 2 3(2-2) 3522106 ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 08:30 12:30 - ศ 151003 

001 การบญัชีตน้ทุน 1 3(3-0) 3522107 ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 14:30 17:30 - ศ 151003 

20/02/2018 - 09:00 10:30 1551605  ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 สอบวชิา Section 001 

21/02/2018 - 11:00 12:30 0010101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร สอบวชิา Section 010 

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 14 จาก 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บัญชีบัณฑิต 

59 2 ปกต ิ
43613 บัญชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

002 การบญัชีตน้ทุน 1 3(3-0) 3522107 บณัฑิต ประสานตรี 11:30 14:30 - จ 150706 

001 การบญัชีชั้นกลาง 1 3(2-2) 3522105 มลฤดี ก่ีเอ่ียน 08:30 12:30 - พ 150706 

002 จริยธรรมทางวชิาชีพบญัชี 3(3-0) 3524401 สุพตัรา  กนันุช 08:30 11:30 - พฤ 150908-9 

002 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 3(3-0) 1551605 เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 08:30 11:30 - ศ 150705 

015 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 พิพิชญ ์พฤทธ์ิพงษ ์11:30 14:30 - ศ 151004 

20/02/2018 - 09:00 10:30 1551605  ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 สอบวชิา Section 002 

21/02/2018 - 11:00 12:30 0010101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร สอบวชิา Section 015 

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 15 จาก 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บัญชีบัณฑิต 

59 3 ปกต ิ
43613 บัญชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา จรรยา อุทารสวสัด์ิ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

002 การบญัชีชั้นกลาง 2 3(2-2) 3522106 ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 08:30 12:30 - จ 150903 

003 จริยธรรมทางวชิาชีพบญัชี 3(3-0) 3524401 สุพตัรา  กนันุช 14:30 17:30 - จ 150903 

003 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 3(3-0) 1551605 สุมนัตรินี ณจัฉริยามาศ 08:30 11:30 - พ 150903 

003 การบญัชีตน้ทุน 1 3(3-0) 3522107 จรรยา อุทารสวสัด์ิ 11:30 14:30 - ศ 150706 

016 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 อรอนงค ์ ตั้งก่อเกียรติ 14:30 17:30 - ศ 150706 

20/02/2018 - 09:00 10:30 1551605  ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 สอบวชิา Section 003 

21/02/2018 - 11:00 12:30 0010101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร สอบวชิา Section 016 

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 16 จาก 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

59 1 ปกต ิ
43705 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ชลลดา พึงร าพรรณ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3563411 จิรเนตร เรืองเดช 11:30 14:30 - จ 150905 

001 การภาษีอากร 1 3(3-0) 3522204 ปัญจพร ทองเลก็ 14:30 17:30 - จ 150905 

005 การจดัการค่าตอบแทน 3(3-0) 3563413 สุบนั บวัขาว 14:30 17:30 - พฤ 150905 

016 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 บุบผา อยูท่รัพย ์11:30 14:30 - อ 150704 

001 กฎหมายธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3563117 วรีะศกัด์ิ บรรณาธรรม 14:30 17:30 - อ 150905 

19/02/2018 - 11:00 12:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 016 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 17 จาก 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

59 2 ปกต ิ
43705 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา สิริพร พงศหิ์รัญสกลุ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

002 การภาษีอากร 1 3(3-0) 3522204 ปัญจพร ทองเลก็ 08:30 11:30 - จ 150905 

006 การจดัการค่าตอบแทน 3(3-0) 3563413 สุบนั บวัขาว 08:30 11:30 - พ 151005 

002 กฎหมายธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3563117 วรีะศกัด์ิ บรรณาธรรม 08:30 11:30 - พฤ 150905 

002 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3563411 จิรเนตร เรืองเดช 08:30 11:30 - อ 150905 

017 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 ดารณี  ดีประเสริฐ 11:30 14:30 - อ 150705 

19/02/2018 - 11:00 12:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 017 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 18 จาก 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

59 1 ปกต ิ
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา พชัรี ฉลาดธญักิจ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

004 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 3(3-0) 1551605 วรีพล  ศรีโคตรโพธ์ิ 08:30 11:30 - พ 151203 

004 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0) 3524301 ชยัวฒิุ เขมะรังสี 08:30 11:30 - พฤ 151203 

001 การจดัการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 3(3-0) 3563111 มณภร มนุญศาสตรสาทร 08:30 11:30 - ศ 151203 

016 กฎหมายในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 0020104 มโหสถ เกิดเดช 14:30 17:30 - ศ 150703 

001 การจดัการแรงงานสมัพนัธ์และกฎหมายแรงงาน 3(3-0) 3562506 เกรียงไกร โพธ์ิมณี 11:30 14:30 - อ 151203 

001 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0) 3562304 นงนุช ไพบูลยรั์ตนานนท ์14:30 17:30 - อ 151203 

20/02/2018 - 09:00 10:30 1551605  ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 สอบวชิา Section 004 

22/02/2018 - 11:00 12:30 0020104  กฎหมายในชีวติประจ าวนั สอบวชิา Section 016 

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 19 จาก 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

59 2 ปกต ิ
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา นงนุช ไพบูลยรั์ตนานนท ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

002 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0) 3562304 นงนุช ไพบูลยรั์ตนานนท ์11:30 14:30 - จ 151203 

005 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 3(3-0) 1551605 สุมนัตรินี ณจัฉริยามาศ 14:30 17:30 - จ 151203 

002 การจดัการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 3(3-0) 3563111 สุกญัญา ตั้งประเสริฐ 14:30 17:30 - พฤ 151203 

005 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0) 3524301 ดนยั  ครองตน 11:30 14:30 - ศ 150708-9 

017 กฎหมายในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 0020104 ภิญโญ พมุนวน 14:30 17:30 - ศ 150704 

002 การจดัการแรงงานสมัพนัธ์และกฎหมายแรงงาน 3(3-0) 3562506 เกรียงไกร โพธ์ิมณี 08:30 11:30 - อ 151203 

20/02/2018 - 09:00 10:30 1551605  ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 สอบวชิา Section 005 

22/02/2018 - 11:00 12:30 0020104  กฎหมายในชีวติประจ าวนั สอบวชิา Section 017 

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 20 จาก 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

59 3 ปกต ิ
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา เพญ็ศรี  บางบอน 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

003 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0) 3562304 นงนุช ไพบูลยรั์ตนานนท ์08:30 11:30 - จ 151204 

006 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 3(3-0) 1551605 สิริพร กิตดาการ 14:30 17:30 - จ 151204 

003 การจดัการแรงงานสมัพนัธ์และกฎหมายแรงงาน 3(3-0) 3562506 เกรียงไกร โพธ์ิมณี 08:30 11:30 - พ 151204 

003 การจดัการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 3(3-0) 3563111 สุกญัญา ตั้งประเสริฐ 08:30 11:30 - พฤ 151204 

006 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0) 3524301 จรรยา  อุทารสวสัด์ิ 08:30 11:30 - ศ 150704 

014 กฎหมายในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 0020104 ภิญโญ พมุนวน 11:30 14:30 - ศ 150703 

20/02/2018 - 09:00 10:30 1551605  ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 สอบวชิา Section 006 

22/02/2018 - 11:00 12:30 0020104  กฎหมายในชีวติประจ าวนั สอบวชิา Section 014 

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 21 จาก 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

59 4 ปกต ิ
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา พอตา วฒิุพรชยั 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

007 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0) 3524301 วริยา ปานปรุง 08:30 11:30 - พ 151205 

004 การจดัการแรงงานสมัพนัธ์และกฎหมายแรงงาน 3(3-0) 3562506 เพญ็ศรี  บางบอน 08:30 11:30 - พฤ 151205 

015 กฎหมายในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 0020104 มโหสถ เกิดเดช 11:30 14:30 - ศ 150704 

004 การจดัการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 3(3-0) 3563111 อรมน ป้ันทอง 14:30 17:30 - ศ 151203 

004 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0) 3562304 นงนุช ไพบูลยรั์ตนานนท ์11:30 14:30 - อ 151204 

007 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 3(3-0) 1551605 สิริพร กิตดาการ 14:30 17:30 - อ 151204 

20/02/2018 - 09:00 10:30 1551605  ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 สอบวชิา Section 007 

22/02/2018 - 11:00 12:30 0020104  กฎหมายในชีวติประจ าวนั สอบวชิา Section 015 

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 22 จาก 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การตลาด 

59 1 ปกต ิ
44005 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา สุวพชัร วฒิุเสน 

จุฑาทิพย ์พหลภาคย ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

005 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 อนงค ์ โสธะโร 11:30 14:30 - จ 150707 

005 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 3(3-0-6) 0020102 อษัฎางค ์ เดชรอด 14:30 17:30 - จ 150707 

008 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0) 3524301 จรรยา อุทารสวสัด์ิ 08:30 11:30 - พ 150708-9 

001 การบริหารการผลิต 3(3-0) 3562307 พชัรี ฉลาดธญักิจ 14:30 17:30 - พฤ 151007 

001 การบริหารการตลาด 3(3-0) 3543101 รัชฎาพร บุญเรือง 08:30 11:30 - อ 150707 

001 การจดัการและเทคนิคการขาย 3(3-0) 3542308 สุวพชัร วฒิุเสน 14:30 17:30 - อ 150707 

19/02/2018 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 005 

20/02/2018 - 13:30 15:00 0020102  คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

สอบวชิา Section 005 

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 23 จาก 23 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:53) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การตลาด 

59 2 ปกต ิ
44005 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา สุรางครั์ตน์ แสงศรี 

ชชัสรัญ รอดยิม้ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

006 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 ์์ศิรินยา  พิพฒัน์ศรีสวัสด์ิ 11:30 14:30 - จ 150705 

006 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 3(3-0-6) 0020102 เอมอร วศุิภกาญจน ์14:30 17:30 - จ 150708-9 

009 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0) 3524301 ปัญจพร ทองเลก็ 08:30 11:30 - พ 151007 

002 การบริหารการผลิต 3(3-0) 3562307 พชัรี ฉลาดธญักิจ 08:30 11:30 - พฤ 150907 

002 การจดัการและเทคนิคการขาย 3(3-0) 3542308 สุวพชัร วฒิุเสน 11:30 14:30 - อ 150708-9 

002 การบริหารการตลาด 3(3-0) 3543101 รัชฎาพร บุญเรือง 14:30 17:30 - อ 150708-9 

19/02/2018 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 006 

20/02/2018 - 13:30 15:00 0020102  คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

สอบวชิา Section 006 

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  

 


