
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

001 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารมวลชน 2(2-0) 1551613 พลิสา สุนทรเศวต 08:30 10:30 - จ 151106 

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

001 การวางแผนรณรงคเ์พื่อการโฆษณา 3(2-2) 3054501 หสัพร  ทองแดง 08:30 12:30 - พฤ 1024 

001 การสร้างสรรคแ์ละเขียนบทโฆษณา 2 2(1-2) 3053202 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์13:30 16:30 - พฤ 1024 

001 การวจิยัการโฆษณา 3(2-2) 3054905 หสัพร  ทองแดง 08:30 12:30 - ศ 1025 

002 การส่ือสารและสารสนเทศเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 3(2-2) 3013205 ณฐันนัท ์วริิยะวทิย ์13:30 17:30 - อ 151106 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :  รหัสวิชา “X เลือกเสรี” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิม 

                  อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

       ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2560  



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารมวลชน 2(2-0) 1551613 พลิสา สุนทรเศวต 11:30 13:30 - จ 151106 

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

001 การวางแผนรณรงคเ์พื่อการโฆษณา 3(2-2) 3054501 หสัพร  ทองแดง 08:30 12:30 - พฤ 1024 

001 การสร้างสรรคแ์ละเขียนบทโฆษณา 2 2(1-2) 3053202 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์13:30 16:30 - พฤ 1024 

001 การวจิยัการโฆษณา 3(2-2) 3054905 หสัพร  ทองแดง 08:30 12:30 - ศ 1025 

003 การส่ือสารและสารสนเทศเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 3(2-2) 3013205 ณฐันนัท ์วริิยะวทิย ์08:30 12:30 - อ 1024 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :  รหัสวิชา “X เลือกเสรี” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิม 

                  อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

       ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2560  



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

001 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารมวลชน 2(2-0) 1551613 พลิสา สุนทรเศวต 08:30 10:30 - จ 151106 

001 การรู้เท่าทนัส่ือ 3(3-0) 3042402 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 11:30 - พ 151106 

001 ส่ือประชาสมัพนัธ์ 3(2-2) 3034101 ปรียา สมพืช 08:30 12:30 - พฤ 1025 

001 การผลิตและจดัรายการวทิยกุระจายเสียง 3(2-2) 3034401 นิศรารัตน์  วไิลลกัษณ์ 13:30 17:30 - พฤ 1023 

001 การวางแผนการประชาสมัพนัธ์เชิงกลยทุธ์ 3(2-2) 3034504 ณฐันนัท ์วริิยะวทิย ์08:30 12:30 - ศ 151106 

002 การส่ือสารและสารสนเทศเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 3(2-2) 3013205 ณฐันนัท ์วริิยะวทิย ์13:30 17:30 - อ 151106 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :  รหัสวิชา “X เลือกเสรี” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิม 

                  อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

       ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2560  



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารมวลชน 2(2-0) 1551613 พลิสา สุนทรเศวต 11:30 13:30 - จ 151106 

001 การรู้เท่าทนัส่ือ 3(3-0) 3042402 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 11:30 - พ 151106 

001 ส่ือประชาสมัพนัธ์ 3(2-2) 3034101 ปรียา สมพืช 08:30 12:30 - พฤ 1025 

001 การผลิตและจดัรายการวทิยกุระจายเสียง 3(2-2) 3034401 นิศรารัตน์  วไิลลกัษณ์ 13:30 17:30 - พฤ 1023 

001 การวางแผนการประชาสมัพนัธ์เชิงกลยทุธ์ 3(2-2) 3034504 ณฐันนัท ์วริิยะวทิย ์08:30 12:30 - ศ 151106 

003 การส่ือสารและสารสนเทศเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 3(2-2) 3013205 ณฐันนัท ์วริิยะวทิย ์08:30 12:30 - อ 1024 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :  รหัสวิชา “X เลือกเสรี” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิม 

                  อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

       ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2560  



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 5 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

001 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารมวลชน 2(2-0) 1551613 พลิสา สุนทรเศวต 08:30 10:30 - จ 151106 

001 การรู้เท่าทนัส่ือ 3(3-0) 3042402 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 11:30 - พ 151106 

001 การเขียนสร้างสรรคเ์ชิงวารสารศาสตร์ 3(2-2) 3023203 อรอนงค ์โฆษิตพิพฒัน ์08:30 12:30 - พฤ 151106 

001 การวจิยัวารสารศาสตร์ 2(1-2) 3024905 หสัพร  ทองแดง 13:30 16:30 - ศ 1022 

002 การส่ือสารและสารสนเทศเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 3(2-2) 3013205 ณฐันนัท ์วริิยะวทิย ์13:30 17:30 - อ 151106 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :  รหัสวิชา “X เลือกเสรี” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิม 

                  อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

       ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2560  



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 6 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารมวลชน 2(2-0) 1551613 พลิสา สุนทรเศวต 11:30 13:30 - จ 151106 

001 การรู้เท่าทนัส่ือ 3(3-0) 3042402 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 11:30 - พ 151106 

001 การเขียนสร้างสรรคเ์ชิงวารสารศาสตร์ 3(2-2) 3023203 อรอนงค ์โฆษิตพิพฒัน ์08:30 12:30 - พฤ 151106 

001 การวจิยัวารสารศาสตร์ 2(1-2) 3024905 หสัพร  ทองแดง 13:30 16:30 - ศ 1022 

003 การส่ือสารและสารสนเทศเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 3(2-2) 3013205 ณฐันนัท ์วริิยะวทิย ์08:30 12:30 - อ 1024 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :  รหัสวิชา “X เลือกเสรี” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิม 

                  อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

       ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2560  



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 7 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

001 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารมวลชน 2(2-0) 1551613 พลิสา สุนทรเศวต 08:30 10:30 - จ 151106 

001 การผลิตกราฟิกส์เพื่องานวทิยโุทรทศัน ์ 2(1-2) 3043403 ปรัชญา  ทองชุม 08:30 11:30 - พ 1042 

001 การพดูและการแสดงทางวทิยกุระจายเสียง 2(1-2) 3042202 นิศรารัตน์  วไิลลกัษณ์ 08:30 11:30 - พฤ 1023 

001 การวจิยัวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน ์ 3(2-2) 3044904 หสัพร  ทองแดง 13:30 17:30 - พฤ 1025 

001 การจดัรายการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน ์ 3(2-2) 3043501 โสรยา งามสนิท 12:30 16:30 - ศ 1041 

002 การส่ือสารและสารสนเทศเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 3(2-2) 3013205 ณฐันนัท ์วริิยะวทิย ์13:30 17:30 - อ 151106 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :  รหัสวิชา “X เลือกเสรี” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิม 

                  อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

       ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2560  



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 8 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารมวลชน 2(2-0) 1551613 พลิสา สุนทรเศวต 11:30 13:30 - จ 151106 

001 การผลิตกราฟิกส์เพื่องานวทิยโุทรทศัน ์ 2(1-2) 3043403 ปรัชญา  ทองชุม 08:30 11:30 - พ 1042 

001 การพดูและการแสดงทางวทิยกุระจายเสียง 2(1-2) 3042202 นิศรารัตน์  วไิลลกัษณ์ 08:30 11:30 - พฤ 1023 

001 การวจิยัวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน ์ 3(2-2) 3044904 หสัพร  ทองแดง 13:30 17:30 - พฤ 1025 

001 การจดัรายการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน ์ 3(2-2) 3043501 โสรยา งามสนิท 12:30 16:30 - ศ 1041 

003 การส่ือสารและสารสนเทศเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 3(2-2) 3013205 ณฐันนัท ์วริิยะวทิย ์08:30 12:30 - อ 1024 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :  รหัสวิชา “X เลือกเสรี” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิม 

                  อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

       ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2560  



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 9 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 

001 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยเพ่ือการท่องเท่ีย 

ว 

3(2-2) 3563602 อภิศกัด์ิ คู่กระสงัข ์08:30 12:30 - จ 151104 

802 มนุษยสมัพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 ปริยาภร เอ่ียมส าลี 13:30 16:30 - จ 151104 

001 การบญัชีและการเงินส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว 3(3-0) 3563413 ชชัสรัญ รอดยิม้ 11:30 14:30 - พ 151104 

001 การบญัชีและการเงินส าหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0) 3563414 ชชัสรัญ รอดยิม้ 14:30 17:30 - พ 151104 

001 ภาษาองักฤษส าหรับการน าเท่ียว 3(2-2) 3564005 สาวติรี คุม้ทะยาย 08:30 12:30 - พฤ 151104 

001 การจดัการท่องเท่ียวในกลุ่มอาเซียน 3(2-2) 3563601 ไอยเรศ ลิบลบั 08:30 12:30 - อ 151104 

001 จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมาย 3(3-0) 3563507 กนกพิชญ ์ วชิญวรนนัท ์14:30 17:30 - อ 151104 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 10 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 

803 มนุษยสมัพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 ปริยาภร เอ่ียมส าลี 09:30 12:30 - จ 150904 

002 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยเพ่ือการท่องเท่ีย 

ว 

3(2-2) 3563602 พจนา บุญคุม้ 13:30 17:30 - จ 150904 

002 ภาษาองักฤษส าหรับการน าเท่ียว 3(2-2) 3564005 สาวติรี คุม้ทะยาย 08:30 12:30 - พ 150905 

002 การบญัชีและการเงินส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว 3(3-0) 3563413 วรินทน่์า  สิริพทุธิรักษ ์11:30 14:30 - พฤ 150903 

002 การบญัชีและการเงินส าหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0) 3563414 วรินทน่์า  สิริพทุธิรักษ ์14:30 17:30 - พฤ 150903 

002 จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมาย 3(3-0) 3563507 กนกพิชญ ์ วชิญวรนนัท ์08:30 11:30 - อ 150904 

002 การจดัการท่องเท่ียวในกลุ่มอาเซียน 3(2-2) 3563601 ไอยเรศ ลิบลบั 13:30 17:30 - อ 151109 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 11 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 

003 จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมาย 3(3-0) 3563507 กนกพิชญ ์ วชิญวรนนัท ์11:30 14:30 - จ 151109 

003 การจดัการท่องเท่ียวในกลุ่มอาเซียน 3(2-2) 3563601 ชาคริต  อ่องทุน 08:30 12:30 - พฤ 150906 

003 ภาษาองักฤษส าหรับการน าเท่ียว 3(2-2) 3564005 สาวติรี คุม้ทะยาย 13:30 17:30 - พฤ 150906 

003 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยเพ่ือการท่องเท่ีย 

ว 

3(2-2) 3563602 พจนา บุญคุม้ 08:30 12:30 - ศ 151005 

804 มนุษยสมัพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 ปริยาภร เอ่ียมส าลี 13:30 16:30 - ศ 151005 

003 การบญัชีและการเงินส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว 3(3-0) 3563413 ขวญัม่ิง ค  าประเสริฐ 11:30 14:30 - อ 151105 

003 การบญัชีและการเงินส าหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0) 3563414 ขวญัม่ิง ค  าประเสริฐ 14:30 17:30 - อ 151105 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 12 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 

004 การบญัชีและการเงินส าหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0) 3563414 วรินทน่์า  สิริพทุธิรักษ ์08:30 11:30 - จ 151203 

004 จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมาย 3(3-0) 3563507 กนกพิชญ ์ วชิญวรนนัท ์14:30 17:30 - จ 151005 

004 ภาษาองักฤษส าหรับการน าเท่ียว 3(2-2) 3564005 สาวติรี คุม้ทะยาย 12:30 16:30 - พ 151109 

004 การบญัชีและการเงินส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว 3(3-0) 3563413 วรินทน่์า  สิริพทุธิรักษ ์08:30 11:30 - พฤ 150903 

004 การจดัการท่องเท่ียวในกลุ่มอาเซียน 3(2-2) 3563601 ชาคริต  อ่องทุน 13:30 17:30 - พฤ 151109 

805 มนุษยสมัพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 ปริยาภร เอ่ียมส าลี 08:30 11:30 - ศ 150903 

004 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยเพ่ือการท่องเท่ีย 

ว 

3(2-2) 3563602 พจนา บุญคุม้ 13:30 17:30 - ศ 150903 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 13 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 

001 วธีิการวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3(2-2) 3594906 จกัรพนัธ์ กิตตินรรัตน ์08:30 12:30 - จ 151108 

001 เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 3(3-0) 3593202 โสพิศ สืบศกัด์ิ 14:30 17:30 - จ 151107 

001 การวเิคราะห์เศรษฐกิจไทย 3(3-0) 3593305 นิพนธ์ สุวรรณกฎู 08:30 11:30 - พ 151108 

001 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม 3(3-0) 2562418 กมล  ยิม้ละมยั 11:30 14:30 - พ 151108 

801 การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3561105 พอตา วฒิุพรชยั 08:30 11:30 - อ 151108 

001 การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวเิคราะห์ 3(2-2) 3592901 จกัรพนัธ์ กิตตินรรัตน ์13:30 17:30 - อ 151107 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 14 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 

002 เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 3(3-0) 3593202 โสพิศ สืบศกัด์ิ 08:30 11:30 - จ 151107 

002 วธีิการวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3(2-2) 3594906 จกัรพนัธ์ กิตตินรรัตน ์13:30 17:30 - จ 151108 

002 การวเิคราะห์เศรษฐกิจไทย 3(3-0) 3593305 นิพนธ์ สุวรรณกฎู 11:30 14:30 - พ 151107 

002 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม 3(3-0) 2562418 เอมิกา  ชยัสิทธ์ิ 14:30 17:30 - พ 151107 

002 การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวเิคราะห์ 3(2-2) 3592901 จกัรพนัธ์ กิตตินรรัตน ์08:30 12:30 - อ 151107 

802 การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3561105 พอตา วฒิุพรชยั 14:30 17:30 - อ 151108 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 15 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0) 3524302 เมตตา ศรีโพธ์ิชยั 11:30 14:30 - พ 150903 

001 การบญัชีตน้ทุน 2 3(3-0) 3522108 บณัฑิต ประสานตรี 14:30 17:30 - พ 150903 

001 การภาษีอากร 2 3(3-0) 3522205 กาญจนา จินดานิล 08:30 11:30 - พฤ 150904 

001 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบญัชี 3(2-2) 3522302 สุพตัรา  กนันุช 08:30 12:30 - ศ ITหอ้งG 

001 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน 3(3-0) 3523303 เมตตา ศรีโพธ์ิชยั 14:30 17:30 - ศ 150904 

001 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3(3-0) 3564212 อรรถพร พฤทธิพงษ ์11:30 14:30 - อ 150707 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 16 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 การบญัชีตน้ทุน 2 3(3-0) 3522108 บณัฑิต ประสานตรี 11:30 14:30 - พ 150707 

002 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0) 3524302 เมตตา ศรีโพธ์ิชยั 14:30 17:30 - พ 150707 

001 การบญัชีชั้นสูง 1 3(3-0) 3524101 กาญจนา จินดานิล 11:30 14:30 - พฤ 150908-9 

002 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน 3(3-0) 3523303 เมตตา ศรีโพธ์ิชยั 08:30 11:30 - ศ 151004 

002 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบญัชี 3(2-2) 3522302 สุพตัรา  กนันุช 13:30 17:30 - ศ ITหอ้งG 

001 การบญัชีเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0) 3524308 บณัฑิต ประสานตรี 08:30 11:30 - อ 151005 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 17 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

58 1 ปกต ิ
43705 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา โรจนี พิริยะเวชากลุ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การวางแผนและนโยบายทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3563405 ชลลดา พึงร าพรรณ 11:30 14:30 - พ 150708-9 

001 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0) 3524301 จรรยา อุทารสวสัด์ิ 14:30 17:30 - พ 150708-9 

801 การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0) 3562404 โรจนี พิริยะเวชากลุ 11:30 14:30 - พฤ 151003 

001 สถิติและการวจิยัทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 สิริพร พงศหิ์รัญสกลุ 08:30 12:30 - ศ 150905 

001 ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 3(3-0) 1551606 สิริพร กิตดาการ 11:30 14:30 - อ 150908-9 

22/02/2018 - 13:00 14:30 1551606  ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 สอบวชิา Section 001 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 18 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 

002 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0) 3524301 ปัญจพร ทองเลก็ 11:30 14:30 - พ 150907 

002 การวางแผนและนโยบายทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3563405 ชลลดา พึงร าพรรณ 14:30 17:30 - พ 150907 

002 ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 3(3-0) 1551606 ชนิศา  ดาทุมมา 08:30 11:30 - ศ 150906 

002 สถิติและการวจิยัทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 สิริพร พงศหิ์รัญสกลุ 13:30 17:30 - ศ 150906 

802 การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0) 3562404 โรจนี พิริยะเวชากลุ 08:30 11:30 - อ 150906 

22/02/2018 - 13:00 14:30 1551606  ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 สอบวชิา Section 002 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 19 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 

003 การวางแผนและนโยบายทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3563405 ชลลดา พึงร าพรรณ 11:30 14:30 - จ 150906 

003 ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 3(3-0) 1551606 JUNE M.CHANTARATN 08:30 11:30 - พ 150906 

003 สถิติและการวจิยัทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 สิริพร พงศหิ์รัญสกลุ 13:30 17:30 - พ 150906 

803 การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0) 3562404 โรจนี พิริยะเวชากลุ 11:30 14:30 - อ 150906 

003 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0) 3524301 จรรยา อุทารสวสัด์ิ 14:30 17:30 - อ 150906 

22/02/2018 - 13:00 14:30 1551606  ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 สอบวชิา Section 003 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 20 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 ยทุธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 ขวญัม่ิง ค  าประเสริฐ 11:30 14:30 - พ 151007 

001 การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0) 3562404 เพญ็ศรี  บางบอน 14:30 17:30 - พ 151007 

001 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3(3-0) 3563204 ณรงคฤ์ทธ์ิ ประสานตรี 11:30 14:30 - พฤ 151007 

001 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 ไพโรจน์ บุตรชีวนั 11:30 14:30 - ศ 151007 

801 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 3542403 สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 14:30 17:30 - ศ 151007 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 21 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0) 3562404 สุกญัญา ตั้งประเสริฐ 11:30 14:30 - พ 151008-9 

002 ยทุธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 ขวญัม่ิง ค  าประเสริฐ 14:30 17:30 - พ 151008-9 

002 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3(3-0) 3563204 ณรงคฤ์ทธ์ิ ประสานตรี 08:30 11:30 - พฤ 151004 

802 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 3542403 สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 11:30 14:30 - ศ 151204 

002 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 ไพโรจน์ บุตรชีวนั 14:30 17:30 - ศ 151204 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 22 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 ยทุธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 นชัส์ณภทัร์ เจียมวจิิตร 11:30 14:30 - จ 151205 

003 การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0) 3562404 ณรงคฤ์ทธ์ิ ประสานตรี 14:30 17:30 - จ 151205 

003 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3(3-0) 3563204 ณรงคฤ์ทธ์ิ ประสานตรี 12:30 15:30 - พ 151005 

801 การตลาดเพื่อสงัคม 3(3-0) 3543106 จุฑาทิพย ์พหลภาคย ์11:30 14:30 - ศ 150907 

003 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 ไพโรจน์ บุตรชีวนั 08:30 11:30 - อ 151205 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 23 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 ยทุธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 นชัส์ณภทัร์ เจียมวจิิตร 08:30 11:30 - จ 151205 

004 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3(3-0) 3563204 เพญ็ศรี  บางบอน 11:30 14:30 - พฤ 151205 

803 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 3542403 วรวทิย ์ประสิทธ์ิผล 11:30 14:30 - ศ 150705 

004 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 ไพโรจน์ บุตรชีวนั 11:30 14:30 - อ 151205 

004 การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0) 3562404 สุกญัญา ตั้งประเสริฐ 14:30 17:30 - อ 151205 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 24 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 

004 ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 3(3-0) 1551606 สุมนัตรินี ณจัฉริยามาศ 08:30 11:30 - จ 150906 

004 สถิติและการวจิยัทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 อรมน ป้ันทอง 08:30 12:30 - พ 151003 

801 การประกอบการธุรกิจชุมชน 3(3-0) 3563114 รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง 14:30 17:30 - พ 151003 

001 การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์ 3(3-0) 3544104 สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 11:30 14:30 - พฤ 150904 

001 การตลาดโลก 3(3-0) 3544105 วรวทิย ์ประสิทธ์ิผล 14:30 17:30 - พฤ 150904 

005 ยทุธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 ชินวงศ ์ศรีงาม 11:30 14:30 - อ 150905 

22/02/2018 - 13:00 14:30 1551606  ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 สอบวชิา Section 004 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 25 จาก 25 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 ( 8:47) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

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 

005 ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 3(3-0) 1551606 สิริพร กิตดาการ 11:30 14:30 - จ 151204 

802 การประกอบการธุรกิจชุมชน 3(3-0) 3563114 รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง 08:30 11:30 - พ 151004 

005 สถิติและการวจิยัทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 อรมน ป้ันทอง 13:30 17:30 - พ 151004 

002 การตลาดโลก 3(3-0) 3544105 วรวทิย ์ประสิทธ์ิผล 11:30 14:30 - พฤ 151204 

002 การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์ 3(3-0) 3544104 สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 14:30 17:30 - พฤ 151204 

006 ยทุธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 เพญ็ศรี  บางบอน 08:30 11:30 - อ 151204 

22/02/2018 - 13:00 14:30 1551606  ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 สอบวชิา Section 005 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 


