
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา 

59 1 ปกติ 

41917 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา อรอนงค์ โฆษิตพิพฒัน์ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ภาษาองักฤษเพือการสือสารมวลชน 2(2-0) 1551613 ปรัชญา  ทองชุม 

จนัทิกา  สุภาพงษ ์

13:30 15:30 - จ 1024 

001 การวางแผนรณรงคเ์พือการโฆษณา 3(2-2) 3054501 จนัทิกา  สุภาพงษ ์08:30 12:30 - พฤ 1023 

001 สมัมนาการโฆษณา 3(2-2) 3054903 สิริมณฑ์  พึงสังวาลย ์13:30 17:30 - พฤ 1022 

001 การสือสารและสารสนเทศเพือการพฒันาทอ้งถิน 3(2-2) 3013205 ณัฐนนัท์ วิริยะวิทย ์08:30 12:30 - ศ 1025 

802 มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 13:30 16:30 - ศ 151203 

001 การโฆษณากบัสังคม 2(2-0) 3052501 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 10:30 - อ 150706 

001 การสร้างสรรคแ์ละเขียนบทโฆษณา  2(1-2) 3053202 สิริมณฑ์  พึงสังวาลย ์12:30 15:30 - อ 1022 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 2 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา 

59 2 ปกติ 

41917 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา ณัฐนนัท์ วิริยะวิทย ์

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

002 ภาษาองักฤษเพือการสือสารมวลชน 2(2-0) 1551613 โสรยา งามสนิท 

จนัทิกา  สุภาพงษ ์

08:30 10:30 - พ 1041 

001 การวางแผนรณรงคเ์พือการโฆษณา 3(2-2) 3054501 จนัทิกา  สุภาพงษ ์08:30 12:30 - พฤ 1023 

001 สมัมนาการโฆษณา 3(2-2) 3054903 สิริมณฑ์  พึงสังวาลย ์13:30 17:30 - พฤ 1022 

803 มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 08:30 11:30 - ศ 151203 

002 การสือสารและสารสนเทศเพือการพฒันาทอ้งถิน 3(2-2) 3013205 ณัฐนนัท์ วิริยะวิทย ์13:30 17:30 - ศ 1025 

001 การโฆษณากบัสังคม 2(2-0) 3052501 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 10:30 - อ 150706 

001 การสร้างสรรคแ์ละเขียนบทโฆษณา  2(1-2) 3053202 สิริมณฑ์  พึงสังวาลย ์12:30 15:30 - อ 1022 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 3 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 

59 1 ปกติ 

42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา อรอนงค์ โฆษิตพิพฒัน์ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ภาษาองักฤษเพือการสือสารมวลชน 2(2-0) 1551613 ปรัชญา  ทองชุม 

จนัทิกา  สุภาพงษ ์

13:30 15:30 - จ 1024 

001 การวางแผนการประชาสมัพนัธ์เชิงกลยุทธ์ 3(2-2) 3034504 ปัทมา สารสุข 12:30 16:30 - พ 1025 

001 สือประชาสมัพนัธ์ 3(2-2) 3034101 ณัฐนนัท์ วิริยะวิทย ์08:30 12:30 - พฤ 150401 

001 การผลิตและจดัรายการวิทยกุระจายเสียง 3(2-2) 3034401 นิศรารัตน์  วิไลลกัษณ์ 13:30 17:30 - พฤ 1041 

001 การสือสารและสารสนเทศเพือการพฒันาทอ้งถิน 3(2-2) 3013205 ณัฐนนัท์ วิริยะวิทย ์08:30 12:30 - ศ 1025 

802 มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 13:30 16:30 - ศ 151203 

001 การรู้เท่าทนัสือ 3(3-0) 3042402 นิษฐา หรุ่นเกษม 13:30 16:30 - อ 1023 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 4 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 

59 2 ปกติ 

42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา ณัฐนนัท์ วิริยะวิทย ์

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

002 ภาษาองักฤษเพือการสือสารมวลชน 2(2-0) 1551613 โสรยา งามสนิท 

จนัทิกา  สุภาพงษ ์

08:30 10:30 - พ 1041 

001 การวางแผนการประชาสมัพนัธ์เชิงกลยุทธ์ 3(2-2) 3034504 ปัทมา สารสุข 12:30 16:30 - พ 1025 

001 สือประชาสมัพนัธ์ 3(2-2) 3034101 ณัฐนนัท์ วิริยะวิทย ์08:30 12:30 - พฤ 150401 

001 การผลิตและจดัรายการวิทยกุระจายเสียง 3(2-2) 3034401 นิศรารัตน์  วไิลลกัษณ์ 13:30 17:30 - พฤ 1041 

803 มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 08:30 11:30 - ศ 151203 

002 การสือสารและสารสนเทศเพือการพฒันาทอ้งถิน 3(2-2) 3013205 ณัฐนนัท์ วิริยะวิทย ์13:30 17:30 - ศ 1025 

001 การรู้เท่าทนัสือ 3(3-0) 3042402 นิษฐา หรุ่นเกษม 13:30 16:30 - อ 1023 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 5 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวารสารศาสตร์ 

59 1 ปกติ 

42117 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา อรอนงค์ โฆษิตพิพฒัน์ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ภาษาองักฤษเพือการสือสารมวลชน 2(2-0) 1551613 ปรัชญา  ทองชุม 

จนัทิกา  สุภาพงษ ์

13:30 15:30 - จ 1024 

001 การเขียนสร้างสรรคเ์ชิงวารสารศาสตร์ 3(2-2) 3023203 อรอนงค์ โฆษิตพิพฒัน์ 08:30 12:30 - พฤ 151105 

001 การสือสารและสารสนเทศเพือการพฒันาทอ้งถิน 3(2-2) 3013205 ณัฐนนัท์ วิริยะวิทย ์08:30 12:30 - ศ 1025 

802 มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 13:30 16:30 - ศ 151203 

001 การผลิตสือสิงพิมพ ์ 3(2-2) 3023401 อรอนงค์ โฆษิตพิพฒัน์ 08:30 12:30 - อ 150401 

001 การรู้เท่าทนัสือ 3(3-0) 3042402 นิษฐา หรุ่นเกษม 13:30 16:30 - อ 1023 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนกัศึกษา หน้า 6 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวารสารศาสตร์ 

59 2 ปกติ 

42117 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา ณัฐนนัท์ วิริยะวิทย ์

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

002 ภาษาองักฤษเพือการสือสารมวลชน 2(2-0) 1551613 โสรยา งามสนิท 

จนัทิกา  สุภาพงษ ์

08:30 10:30 - พ 1041 

001 การเขียนสร้างสรรคเ์ชิงวารสารศาสตร์ 3(2-2) 3023203 อรอนงค์ โฆษิตพิพฒัน์ 08:30 12:30 - พฤ 151105 

803 มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 08:30 11:30 - ศ 151203 

002 การสือสารและสารสนเทศเพือการพฒันาทอ้งถิน 3(2-2) 3013205 ณัฐนนัท์ วิริยะวิทย ์13:30 17:30 - ศ 1025 

001 การผลิตสือสิงพิมพ ์ 3(2-2) 3023401 อรอนงค์ โฆษิตพิพฒัน์ 08:30 12:30 - อ 150401 

001 การรู้เท่าทนัสือ 3(3-0) 3042402 นิษฐา หรุ่นเกษม 13:30 16:30 - อ 1023 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 7 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

59 1 ปกติ 

42217 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา อรอนงค์ โฆษิตพิพฒัน์ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศั 

น์ 

2(1-2) 3053503 สิริมณฑ์  พึงสังวาลย ์08:30 11:30 - จ 1023 

001 ภาษาองักฤษเพือการสือสารมวลชน 2(2-0) 1551613 ปรัชญา  ทองชุม 

จนัทิกา  สุภาพงษ ์

13:30 15:30 - จ 1024 

001 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ 3(2-2) 3043501 โสรยา งามสนิท 

ปรัชญา  ทองชุม 

13:30 17:30 - พ 1041 

001 การพูดและการแสดงทางวิทยกุระจายเสียง 2(1-2) 3042202 นิศรารัตน์  วิไลลกัษณ์ 08:30 11:30 - พฤ 1041 

001 การผลิตกราฟิกส์เพืองานวิทยโุทรทศัน์ 2(1-2) 3043403 ปรัชญา  ทองชุม 12:30 15:30 - พฤ 1034 

001 การสือสารและสารสนเทศเพือการพฒันาทอ้งถิน 3(2-2) 3013205 ณัฐนนัท์ วิริยะวิทย ์08:30 12:30 - ศ 1025 

802 มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 13:30 16:30 - ศ 151203 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 8 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

59 2 ปกติ 

42217 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา ณัฐนนัท์ วิริยะวิทย ์

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศั 

น์ 

2(1-2) 3053503 สิริมณฑ์  พึงสังวาลย ์08:30 11:30 - จ 1023 

002 ภาษาองักฤษเพือการสือสารมวลชน 2(2-0) 1551613 โสรยา งามสนิท 

จนัทิกา  สุภาพงษ ์

08:30 10:30 - พ 1041 

001 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ 3(2-2) 3043501 โสรยา งามสนิท 

ปรัชญา  ทองชุม 

13:30 17:30 - พ 1041 

001 การพูดและการแสดงทางวิทยกุระจายเสียง 2(1-2) 3042202 นิศรารัตน์  วิไลลกัษณ์ 08:30 11:30 - พฤ 1041 

001 การผลิตกราฟิกส์เพืองานวิทยโุทรทศัน์ 2(1-2) 3043403 ปรัชญา  ทองชุม 12:30 15:30 - พฤ 1034 

803 มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 08:30 11:30 - ศ 151203 

002 การสือสารและสารสนเทศเพือการพฒันาทอ้งถิน 3(2-2) 3013205 ณัฐนนัท์ วิริยะวิทย ์13:30 17:30 - ศ 1025 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 9 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การท่องเทียวและการโรงแรม 

59 1 ปกติ 

43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา กนกพิชญ ์ วิชญวรนนัท์ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การจัดการท่องเทียวในกลุ่มอาเซียน 3(2-2) 3563601 ไอยเรศ ลิบลบั 08:30 12:30 - จ 150905 

001 การบญัชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0) 3563414 วรินท์น่า  สิริพทุธิรักษ ์08:30 11:30 - พ 150904 

001 การดาํเนินงานและการจดัการท่องเทียวเชิงนิเวศ 3(2-2) 3562305 ไอยเรศ ลิบลบั 13:30 17:30 - พ 150903 

001 การดาํเนินงานและการจดัการธุรกิจการบิน 3(2-2) 3563307 มรกต  บุญศิริชัย 13:30 17:30 - พฤ 150904 

001 การบญัชีและการเงินสําหรับธุรกิจท่องเทียว 3(3-0) 3563413 วรินท์น่า  สิริพทุธิรักษ ์11:30 14:30 - ศ 150905 

001 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 3(3-0) 3563507 พจนา บุญคุม้ 14:30 17:30 - ศ 150905 

002 การวางแผนและการจดันาํเทียว 3(2-2) 3564303 อภิศกัดิ คู่กระสงัข์ 08:30 12:30 - อ 150904 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 10 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การท่องเทียวและการโรงแรม 

59 2 ปกติ 

43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา สาวิตรี คุม้ทะยาย 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การจัดการท่องเทียวในกลุ่มอาเซียน 3(2-2) 3563601 ไอยเรศ ลิบลบั 13:30 17:30 - จ 150906 

002 การดาํเนินงานและการจดัการท่องเทียวเชิงนิเวศ 3(2-2) 3562305 ไอยเรศ ลิบลบั 08:30 12:30 - พ 150905 

002 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 3(3-0) 3563507 พจนา บุญคุม้ 14:30 17:30 - พ 150904 

002 การดาํเนินงานและการจดัการธุรกิจการบิน 3(2-2) 3563307 มรกต  บุญศิริชัย 08:30 12:30 - พฤ 150904 

002 การบญัชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0) 3563414 วรินท์น่า  สิริพทุธิรักษ ์08:30 11:30 - ศ 150905 

002 การบญัชีและการเงินสําหรับธุรกิจท่องเทียว 3(3-0) 3563413 วรินท์น่า  สิริพทุธิรักษ ์14:30 17:30 - ศ 150906 

003 การวางแผนและการจดันาํเทียว 3(2-2) 3564303 อภิศกัดิ คู่กระสงัข์ 13:30 17:30 - อ 150904 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 11 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

เศรษฐศาสตร์ 

59 1 ปกติ 

43314 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา นิพนธ์ สุวรรณกฎู 

จกัรพนัธ ์กิตตินรรัตน์ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 3(3-0) 3591111 ณรงค์ศกัดิ จกัรกรณ์ 11:30 14:30 - จ 150708-9 

803 การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3561105 เพญ็ศรี  บางบอน 14:30 17:30 - จ 150708-9 

001 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม 3(3-0) 2562418 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

กมล ยิ มละมยั 

12:30 15:30 - พ 150703 

001 วิธีการวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ 3(2-2) 3594906 จกัรพนัธ์ กิตตินรรัตน์ 08:30 12:30 - พฤ 151108 

001 การประยกุต์ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพือวิเคราะห์ 3(2-2) 3592901 จกัรพนัธ์ กิตตินรรัตน์ 13:30 17:30 - ศ 151108 

001 การคลงัสาธารณะ 3(3-0) 3591301 นิพนธ์ สุวรรณกูฎ 08:30 11:30 - อ 151109 

06/03/2019 - 13:30 16:30 2562418  กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม สอบวิชา Section 001 วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 12 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

เศรษฐศาสตร์ 

59 2 ปกติ 

43314 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา วรรณภา ฐิติธนานนท์ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 3(3-0) 3591111 ณรงค์ศกัดิ จกัรกรณ์ 11:30 14:30 - จ 150708-9 

803 การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3561105 เพญ็ศรี  บางบอน 14:30 17:30 - จ 150708-9 

001 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม 3(3-0) 2562418 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

กมล ยิ มละมยั 

12:30 15:30 - พ 150703 

002 วิธีการวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ 3(2-2) 3594906 จกัรพนัธ์ กิตตินรรัตน์ 13:30 17:30 - พฤ 151108 

002 การประยกุต์ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพือวิเคราะห์ 3(2-2) 3592901 จกัรพนัธ์ กิตตินรรัตน์ 08:30 12:30 - ศ 151108 

001 การคลงัสาธารณะ 3(3-0) 3591301 นิพนธ์ สุวรรณกูฎ 08:30 11:30 - อ 151109 

06/03/2019 - 13:30 16:30 2562418  กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม สอบวิชา Section 001 วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารยที์ปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 13 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

บญัชีบัณฑิต 

59 1 ปกติ 

43613 บญัชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา บณัฑิต ประสานตรี 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0) 3523303 เมตตา ศรีโพธิชัย 08:30 11:30 - จ 151005 

801 การบญัชีเฉพาะกิจการ 3(3-0) 3523208 มลฤดี กีเอียน 14:30 17:30 - จ 151006 

001 การบญัชีเพือการจดัการสิงแวดลอ้ม 3(3-0) 3524308 ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 08:30 11:30 - พ 151005 

001 การบญัชีตน้ทุน  3(3-0) 3522108 บณัฑิต ประสานตรี 11:30 14:30 - พฤ 151005 

001 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(3-0) 3524307 สุพตัรา  กนันุช 

ชยัวฒิุ เขมะรังสี 

14:30 17:30 - พฤ 151005 

001 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0) 3524302 เมตตา ศรีโพธิชัย 08:30 11:30 - ศ 151004 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศกึษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 14 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

บญัชีบัณฑิต 

59 2 ปกติ 

43613 บญัชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

802 การบญัชีเฉพาะกิจการ 3(3-0) 3523208 มลฤดี กีเอียน 11:30 14:30 - จ 151005 

002 การบญัชีตน้ทุน  3(3-0) 3522108 บณัฑิต ประสานตรี 14:30 17:30 - จ 151005 

002 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0) 3523303 บณัฑิต ประสานตรี 08:30 11:30 - พ 151006 

001 การบญัชีชนัสูง  3(3-0) 3524102 ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 08:30 11:30 - พฤ 151005 

002 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0) 3524302 เมตตา ศรีโพธิชัย 11:30 14:30 - ศ 151004 

002 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(3-0) 3524307 สุพตัรา  กนันุช 

ชยัวฒิุ เขมะรังสี 

14:30 17:30 - ศ 151004 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 15 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

บญัชีบัณฑิต 

59 3 ปกติ 

43613 บญัชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา จรรยา อุทารสวสัดิ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

803 การบญัชีเฉพาะกิจการ 3(3-0) 3523208 มลฤดี กีเอียน 08:30 11:30 - จ 151004 

003 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0) 3524302 เมตตา ศรีโพธิชัย 11:30 14:30 - จ 151004 

002 การบญัชีเพือการจดัการสิงแวดลอ้ม 3(3-0) 3524308 ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 11:30 14:30 - พ 151006 

003 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0) 3523303 บณัฑิต ประสานตรี 14:30 17:30 - พ 151006 

003 การบญัชีตน้ทุน  3(3-0) 3522108 จรรยา อุทารสวสัดิ 08:30 11:30 - พฤ 151006 

003 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(3-0) 3524307 สุพตัรา  กนันุช 

ชยัวฒิุ เขมะรังสี 

08:30 11:30 - ศ 151005 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 16 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

59 1 ปกติ 

43705 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา ชลลดา พึงราํพรรณ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

801 ระบบการจดัเก็บและการสืบคน้สารสนเทศ 3(2-2) 1633207 นนทนนัท ์ แยม้วงษ ์13:30 17:30 - จ ITหอ้งH 

001 สถิติและการวิจยัทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 สิริพร พงศ์หิรัญสกลุ 08:30 12:30 - พ 151106 

001 ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551606 ภทัราวลี กระแสร์ 08:30 11:30 - พฤ 150703 

001 ระบบสารสนเทศเพือการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3563208 สิริพร พงศ์หิรัญสกลุ 11:30 14:30 - พฤ 150703 

001 ยุทธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 รัตติกร จิตรไกรสร 11:30 14:30 - ศ 150703 

001 การวางแผนและนโยบายทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3563405 ชลลดา พึงราํพรรณ 08:30 11:30 - อ 150703 

06/03/2019 - 13:30 15:00 1551606  ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 สอบวิชา Section 001 วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 17 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

59 2 ปกติ 

43705 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา สิริพร พงศ์หิรัญสกลุ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

002 ยุทธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 รัตติกร จิตรไกรสร 08:30 11:30 - จ 150703 

002 สถิติและการวิจยัทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 สิริพร พงศ์หิรัญสกลุ 13:30 17:30 - พ 151106 

002 ระบบสารสนเทศเพือการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3563208 สิริพร พงศ์หิรัญสกลุ 08:30 11:30 - พฤ 150706 

802 ระบบการจดัเก็บและการสืบคน้สารสนเทศ 3(2-2) 1633207 นนทนนัท ์ แยม้วงษ ์13:30 17:30 - พฤ ITหอ้งH 

002 ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551606 ศราวุฒิ  บุญรักษ์ 08:30 11:30 - ศ 150703 

002 การวางแผนและนโยบายทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3563405 ชลลดา พึงราํพรรณ 11:30 14:30 - อ 150703 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 18 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทัวไป 

59 1 ปกติ 

43905 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา พชัรี ฉลาดธญักิจ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ 3(3-0) 3563204 ณรงค์ฤทธิ ประสานตรี 08:30 11:30 - จ 150704 

001 ภาวะผูน้ําและการทาํงานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 เพญ็ศรี  บางบอน 11:30 14:30 - พ 150704 

801 การสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 3542403 วรวิทย ์ประสิทธิผล 14:30 17:30 - พ 150704 

001 มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 ปริยาภร เอียมสําลี 11:30 14:30 - อ 150704 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 19 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทัวไป 

59 2 ปกติ 

43905 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา นงนุช ไพบูลยรั์ตนานนท ์

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

002 ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ 3(3-0) 3563204 ณรงค์ฤทธิ ประสานตรี 11:30 14:30 - จ 150704 

002 ภาวะผูน้ําและการทาํงานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 เกรียงไกร โพธิมณี 08:30 11:30 - พ 150706 

802 การสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 3542403 องัคาร  คะชาวงัศรี 14:30 17:30 - พ 150707 

002 มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 ปริยาภร เอียมสําลี 08:30 11:30 - อ 150704 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 20 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทัวไป 

59 3 ปกติ 

43905 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา เพญ็ศรี  บางบอน 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

003 มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 โรจนี พิริยะเวชากุล 11:30 14:30 - จ 150703 

003 ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ 3(3-0) 3563204 รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง 11:30 14:30 - พ 150706 

003 ภาวะผูน้ําและการทาํงานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 ขวญัมิง คาํประเสริฐ 08:30 11:30 - พฤ 151203 

803 การสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 3542403 สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 14:30 17:30 - พฤ 150704 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 21 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทัวไป 

59 4 ปกติ 

43905 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา พอตา วุฒิพรชยั 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

004 มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 โรจนี พิริยะเวชากุล 14:30 17:30 - จ 150704 

004 ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ 3(3-0) 3563204 รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง 14:30 17:30 - พ 150705 

804 การสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 3542403 สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 08:30 11:30 - พฤ 150704 

004 ภาวะผูน้ําและการทาํงานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 ขวญัมิง คาํประเสริฐ 12:30 15:30 - พฤ 151203 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 22 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การตลาด 

59 1 ปกติ 

44005 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา สุวพชัร วฒิุเสน 

จุฑาทิพย ์พหลภาคย ์

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

002 สมัมนาทางการตลาด 3(2-2) 3544901 ชชัสรัญ รอดยิ ม 08:30 12:30 - พ 150906 

003 สถิติและการวิจยัทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 อรมน ปันทอง 13:30 17:30 - พ 150906 

005 การภาษีอากร  3(3-0) 3522204 ปัญจพร ทองเลก็ 08:30 11:30 - พฤ 150905 

003 ยุทธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 อรรถพร พฤทธิพงษ ์14:30 17:30 - พฤ 150906 

003 ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551606 เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 08:30 11:30 - ศ 151006 

001 การตลาดโลก 3(3-0) 3544105 สุรางครั์ตน์ แสงศรี 14:30 17:30 - ศ 151003 

06/03/2019 - 13:30 15:00 1551606  ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 สอบวิชา Section 003 วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 23 จาก 23 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (16:22) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การตลาด 

59 2 ปกติ 

44005 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา สุรางครั์ตน์ แสงศรี 

ชชัสรัญ รอดยิม 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

006 การภาษีอากร  3(3-0) 3522204 รอ. หญิง กาญจนา จินดานิ 08:30 11:30 - จ 150907 

004 ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551606 ภทัราวลี กระแสร์ 11:30 14:30 - จ 150907 

004 สถิติและการวิจยัทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 อรมน ปันทอง 08:30 12:30 - พ 151105 

003 สมัมนาทางการตลาด 3(2-2) 3544901 ชชัสรัญ รอดยิ ม 13:30 17:30 - พ 151105 

002 การตลาดโลก 3(3-0) 3544105 สุรางครั์ตน์ แสงศรี 08:30 11:30 - พฤ 150906 

004 ยุทธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 อรรถพร พฤทธิพงษ ์11:30 14:30 - พฤ 150906 

06/03/2019 - 13:30 15:00 1551606  ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 สอบวิชา Section 004 วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 


