
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:55) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา 

60 1 ปกติ 

41917 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา นิษฐา หรุ่นเกษม 

ปรียา สมพืช 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 การสร้างสรรคแ์ละเขียนบทโฆษณา  3(2-2) 3053201 สิริมณฑ์  พึงสังวาลย ์12:30 16:30 - จ 1023 

001 การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศั 

น์ 

2(1-2) 3053503 สิริมณฑ์  พึงสังวาลย ์08:30 11:30 - พ 1025 

007 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 กงัสดาล  สมวงษอิ์นทร์ 14:30 17:30 - พฤ 150908-9 

001 การพูดเพือการโฆษณา 3(2-2) 3053203 ปัทมา สารสุข 08:30 12:30 - ศ 150401 

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

001 การโฆษณาและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(3-0) 3052101 ภูมิพฒัน์ ตระกลูทศัน์เจริญ 12:30 15:30 - อ 1024 

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 002 

01/03/2019 - 13:30 15:00 0030101  ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ สอบวิชา Section 007 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 2 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา 

60 2 ปกติ 

41917 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา โสรยา งามสนิท 

ปัทมา สารสุข 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 การสร้างสรรคแ์ละเขียนบทโฆษณา  3(2-2) 3053201 สิริมณฑ์  พึงสังวาลย ์12:30 16:30 - จ 1023 

001 การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศั 

น์ 

2(1-2) 3053503 สิริมณฑ์  พึงสังวาลย ์08:30 11:30 - พ 1025 

008 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 โสรฌา เครือเมฆ 14:30 17:30 - พฤ 151007 

001 การพูดเพือการโฆษณา 3(2-2) 3053203 ปัทมา สารสุข 08:30 12:30 - ศ 150401 

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

001 การโฆษณาและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(3-0) 3052101 ภูมิพฒัน์ ตระกลูทศัน์เจริญ 12:30 15:30 - อ 1024 

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 002 

01/03/2019 - 13:30 15:00 0030101  ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ สอบวิชา Section 008 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุม่วิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 3 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 

60 1 ปกติ 

42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา นิษฐา หรุ่นเกษม 

ปรียา สมพืช 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 การพูดเพือการประชาสัมพนัธ์ 2(1-2) 3033201 ปัทมา สารสุข 08:30 11:30 - จ 150401 

001 กลยทุธ์การนาํเสนองานนิเทศศาสตร์ 2(1-2) 3031301 ปัทมา สารสุข 13:30 16:30 - จ 150401 

001 สือมวลชนสมัพนัธ์ 2(1-2) 3034102 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 11:30 - พ 1024 

007 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 กงัสดาล  สมวงษอิ์นทร์ 14:30 17:30 - พฤ 150908-9 

001 การเขียนเพือการประชาสมัพนัธ์  3(2-2) 3033202 ณัฐนนัท์ วิริยะวิทย ์12:30 16:30 - อ 150401 

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 002 

01/03/2019 - 13:30 15:00 0030101  ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ สอบวิชา Section 007 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 4 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 

60 2 ปกติ 

42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา โสรยา งามสนิท 

ปัทมา สารสุข 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 การพูดเพือการประชาสัมพนัธ์ 2(1-2) 3033201 ปัทมา สารสุข 08:30 11:30 - จ 150401 

001 กลยทุธ์การนาํเสนองานนิเทศศาสตร์ 2(1-2) 3031301 ปัทมา สารสุข 13:30 16:30 - จ 150401 

001 สือมวลชนสมัพนัธ์ 2(1-2) 3034102 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 11:30 - พ 1024 

008 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 โสรฌา เครือเมฆ 14:30 17:30 - พฤ 151007 

001 การเขียนเพือการประชาสมัพนัธ์  3(2-2) 3033202 ณัฐนนัท์ วิริยะวิทย ์12:30 16:30 - อ 150401 

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 002 

01/03/2019 - 13:30 15:00 0030101  ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ สอบวิชา Section 008 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 5 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวารสารศาสตร์ 

60 1 ปกติ 

42117 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา นิษฐา หรุ่นเกษม 

ปรียา สมพืช 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 กลยทุธ์การนาํเสนองานนิเทศศาสตร์ 2(1-2) 3031301 ปัทมา สารสุข 13:30 16:30 - จ 150401 

007 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 กงัสดาล  สมวงษอิ์นทร์ 14:30 17:30 - พฤ 150908-9 

001 การเขียนบทความและสารคดี 3(2-2) 3023205 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 12:30 - ศ 1024 

001 เทคโนโลยีการสือสาร 3(2-2) 3014201 อรอนงค์ โฆษิตพิพฒัน์ 13:30 17:30 - ศ 1024 

001 สือมวลชนกบัสังคม 3(3-0) 3013102 ภูมิพฒัน์ ตระกลูทศัน์เจริญ 08:30 11:30 - อ 1024 

001 การสือข่าว  3(2-2) 3023201 อรอนงค์ โฆษิตพิพฒัน์ 13:30 17:30 - อ 1025 

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 002 

01/03/2019 - 13:30 15:00 0030101  ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ สอบวิชา Section 007 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 6 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวารสารศาสตร์ 

60 2 ปกติ 

42117 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา โสรยา งามสนิท 

ปัทมา สารสุข 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 กลยทุธ์การนาํเสนองานนิเทศศาสตร์ 2(1-2) 3031301 ปัทมา สารสุข 13:30 16:30 - จ 150401 

008 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 โสรฌา เครือเมฆ 14:30 17:30 - พฤ 151007 

001 การเขียนบทความและสารคดี 3(2-2) 3023205 นิษฐา หรุ่นเกษม 08:30 12:30 - ศ 1024 

001 เทคโนโลยีการสือสาร 3(2-2) 3014201 อรอนงค์ โฆษิตพิพฒัน์ 13:30 17:30 - ศ 1024 

001 สือมวลชนกบัสังคม 3(3-0) 3013102 ภูมิพฒัน์ ตระกลูทศัน์เจริญ 08:30 11:30 - อ 1024 

001 การสือข่าว  3(2-2) 3023201 อรอนงค์ โฆษิตพิพฒัน์ 13:30 17:30 - อ 1025 

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 002 

01/03/2019 - 13:30 15:00 0030101  ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ สอบวิชา Section 008 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 7 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

60 1 ปกติ 

42217 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา นิษฐา หรุ่นเกษม 

ปรียา สมพืช 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

002 การพูดและการแสดงทางวิทยกุระจายเสียง 2(1-2) 3042202 นิศรารัตน์  วิไลลกัษณ์ 08:30 11:30 - จ 1041 

001 การเขียนบทวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน ์ 3(2-2) 3042201 โสรยา งามสนิท 

นิศรารัตน์  วิไลลกัษณ์ 

13:30 17:30 - จ 1041 

007 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 กงัสดาล  สมวงษอิ์นทร์ 14:30 17:30 - พฤ 150908-9 

001 การใชห้้องปฏิบติัการวิทยุกระจายเสียง 2(1-2) 3043301 ปรัชญา  ทองชุม 08:30 11:30 - ศ 1041 

001 การใชห้้องปฏิบติัการวิทยุโทรทศัน์ 2(1-2) 3043302 ปรัชญา  ทองชุม 08:30 11:30 - อ 1041 

001 การผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยโุท 

รทศัน์ 

3(2-2) 3042205 นิศรารัตน์  วิไลลกัษณ์ 12:30 16:30 - อ 1041 

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 002 

01/03/2019 - 13:30 15:00 0030101  ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ สอบวิชา Section 007 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 8 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิเทศศาสตร์  วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

60 2 ปกติ 

42217 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา โสรยา งามสนิท 

ปัทมา สารสุข 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

002 การพูดและการแสดงทางวิทยกุระจายเสียง 2(1-2) 3042202 นิศรารัตน์  วิไลลกัษณ์ 08:30 11:30 - จ 1041 

001 การเขียนบทวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน ์ 3(2-2) 3042201 โสรยา งามสนิท 

นิศรารัตน์  วิไลลกัษณ์ 

13:30 17:30 - จ 1041 

008 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 โสรฌา เครือเมฆ 14:30 17:30 - พฤ 151007 

001 การใชห้้องปฏิบติัการวิทยุกระจายเสียง 2(1-2) 3043301 ปรัชญา  ทองชุม 08:30 11:30 - ศ 1041 

001 การใชห้้องปฏิบติัการวิทยุโทรทศัน์ 2(1-2) 3043302 ปรัชญา  ทองชุม 08:30 11:30 - อ 1041 

001 การผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยโุท 

รทศัน์ 

3(2-2) 3042205 นิศรารัตน์  วิไลลกัษณ์ 12:30 16:30 - อ 1041 

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 002 

01/03/2019 - 13:30 15:00 0030101  ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ สอบวิชา Section 008 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 9 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การท่องเทียวและการโรงแรม 

60 1 ปกติ 

43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา ณัฐกานต ์รองทอง 

วงศวิ์ภา  โถสุวรรณจินดา 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 ภาษาองักฤษสําหรับงานบริการอาหารและเครือง 

ดืม 

3(3-0-6) 3571703 สาวิตรี คุม้ทะยาย 11:30 14:30 - จ 150903 

001 พฤติกรรมนกัท่องเทียว 3(3-0-6) 3573210 วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 14:30 17:30 - จ 150903 

001 การจัดการอาหารนานาชาติและเบเกอรี 3(2-2-5) 3572607 ชาคริต  อ่องทุน 08:30 12:30 - พฤ 150903 

001 การดาํเนินงานและการจดัการบริการส่วนหนา้ 3(2-2-5) 3572604 วงศว์ิภา  โถสุวรรณจินดา 13:30 17:30 - ศ 150903 

001 การจัดการการท่องเทียวเชิงสุขภาพ 3(2-2-5) 3572505 ชาคริต  อ่องทุน 08:30 12:30 - อ 150903 

004 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 สือกญัญา จารุพินทุโสภณ 

ธงชยั ขาํม ี

14:30 17:30 - อ 150708-9 

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 003 

01/03/2019 - 11:00 12:30 0030101  ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ สอบวิชา Section 004 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 10 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การท่องเทียวและการโรงแรม 

60 2 ปกติ 

43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 

ชาคริต  อ่องทุน 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

002 ภาษาองักฤษสําหรับงานบริการอาหารและเครือง 

ดืม 

3(3-0-6) 3571703 สาวิตรี คุม้ทะยาย 08:30 11:30 - จ 150903 

002 การดาํเนินงานและการจดัการบริการส่วนหนา้ 3(2-2-5) 3572604 วงศว์ิภา  โถสุวรรณจินดา 13:30 17:30 - จ 150904 

002 การจัดการอาหารนานาชาติและเบเกอรี 3(2-2-5) 3572607 ชาคริต  อ่องทุน 13:30 17:30 - พฤ 150903 

002 พฤติกรรมนกัท่องเทียว 3(3-0-6) 3573210 วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 08:30 11:30 - ศ 150904 

001 การดาํเนินงานและการจดัการงานบาร์ 3(2-2-5) 3573117 วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 08:30 12:30 - อ 150907 

004 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 สือกญัญา จารุพินทุโสภณ 

ธงชยั ขาํม ี

14:30 17:30 - อ 150708-9 

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 001 

01/03/2019 - 11:00 12:30 0030101  ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ สอบวิชา Section 004 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 11 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การท่องเทียวและการโรงแรม 

60 3 ปกติ 

43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา อภิศกัดิ คู่กระสงัข์ 

พจนา บุญคุม้ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

003 การจัดการอาหารนานาชาติและเบเกอรี 3(2-2-5) 3572607 ชาคริต  อ่องทุน 08:30 12:30 - จ 150904 

003 ภาษาองักฤษสําหรับงานบริการอาหารและเครือง 

ดืม 

3(3-0-6) 3571703 สาวิตรี คุม้ทะยาย 14:30 17:30 - จ 150905 

008 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 โสรฌา เครือเมฆ 14:30 17:30 - พฤ 151007 

003 การดาํเนินงานและการจดัการบริการส่วนหนา้ 3(2-2-5) 3572604 วงศว์ิภา  โถสุวรรณจินดา 08:30 12:30 - ศ 150903 

003 พฤติกรรมนกัท่องเทียว 3(3-0-6) 3573210 วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 14:30 17:30 - ศ 150904 

001 การดาํเนินงานและการจดัการงานบาร์ 3(2-2-5) 3573117 วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 08:30 12:30 - อ 150907 

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 002 

01/03/2019 - 13:30 15:00 0030101  ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ สอบวิชา Section 008 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 12 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

เศรษฐศาสตร์ 

60 1 ปกติ 

43314 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา พฒันพงษ ์จนัทร์ควง 

กลัยา นาคลงักา 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 ชโนภาส ชนลกัษณ์ดาว 08:30 11:30 - จ 150707 

001 ภาษาองักฤษเพือการสือสารสําหรับนกัเศรษฐศาส 

ตร์  

3(3-0-6) 3591701 นิพนธ์ สุวรรณกูฎ 14:30 17:30 - จ 151108 

001 เศรษฐศาสตร์มหภาค  3(3-0-6) 3593102 โสพศิ สืบศกัดิ 13:30 16:30 - พฤ 151107 

001 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 3593301 โสพศิ สืบศกัดิ 11:30 14:30 - ศ 151109 

001 ตลาดการเงิน สถาบนัการเงินและเครืองมือ 3(3-0-6) 3591001 วรรณภา ฐิติธนานนท์ 08:30 11:30 - อ 151108 

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 001 

01/03/2019 - 11:00 12:30 0030101  ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ สอบวิชา Section 001 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 13 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

บญัชีบัณฑิต 

60 1 ปกติ 

43613 บญัชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา จรรยา อุทารสวสัดิ 

รอ. หญิง กาญจนา จินดานิล 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0-6) 1551605 ภทัราวลี กระแสร์ 08:30 11:30 - จ 151006 

801 การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 3561105 มณภร มนุญศาสตรสาทร 12:30 15:30 - จ 151105 

006 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 อภิรดี สุขมิลินท์ 08:30 11:30 - พ 150907 

004 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(3-0-6) 3524307 สุพตัรา  กนันุช 

ชยัวฒิุ เขมะรังสี 

11:30 14:30 - พฤ 151006 

001 การบญัชีตน้ทุน  3(3-0-6) 3522107 จรรยา อุทารสวสัดิ 11:30 14:30 - อ 151005 

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 003 

01/03/2019 - 13:30 15:00 0030101  ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ สอบวิชา Section 006 

07/03/2019 - 09:00 10:30 1551605  ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 สอบวิชา Section 001 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศกึษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 14 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

บญัชีบัณฑิต 

60 2 ปกติ 

43613 บญัชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 

ปัญจพร ทองเลก็ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

002 การบญัชีตน้ทุน  3(3-0-6) 3522107 ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 11:30 14:30 - จ 151006 

002 ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0-6) 1551605 ภทัราวลี กระแสร์ 08:30 11:30 - ศ 151107 

801 การพฒันาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 3571109 กนกพิชญ ์ วิชญวรนนัท์ 13:30 17:30 - ศ 151006 

005 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(3-0-6) 3524307 สุพตัรา  กนันุช 

ชยัวฒิุ เขมะรังสี 

11:30 14:30 - อ 151006 

003 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 ชโนภาส ชนลกัษณ์ดาว 14:30 17:30 - อ 150707 

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 002 

01/03/2019 - 11:00 12:30 0030101  ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ สอบวิชา Section 003 

07/03/2019 - 09:00 10:30 1551605  ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 สอบวิชา Section 002 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 15 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

บญัชีบัณฑิต 

60 3 ปกติ 

43613 บญัชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา วริยา ปานปรุง 

มลฤดี กีเอียน 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 ชโนภาส ชนลกัษณ์ดาว 08:30 11:30 - จ 150707 

003 การบญัชีตน้ทุน  3(3-0-6) 3522107 จรรยา อุทารสวสัดิ 14:30 17:30 - พฤ 151006 

802 การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 3561105 มณภร มนุญศาสตรสาทร 11:30 14:30 - ศ 151005 

003 ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0-6) 1551605 เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 14:30 17:30 - ศ 151005 

006 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(3-0-6) 3524307 สุพตัรา  กนันุช 

ชยัวฒิุ เขมะรังสี 

08:30 11:30 - อ 151005 

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 001 

01/03/2019 - 11:00 12:30 0030101  ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ สอบวิชา Section 001 

07/03/2019 - 09:00 10:30 1551605  ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 สอบวิชา Section 003 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 16 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

60 1 ปกติ 

43705 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา ชลลดา พึงราํพรรณ 

พชัรี ฉลาดธญักิจ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

002 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 ศรุดา นิติวรการ 08:30 11:30 - จ 150708-9 

001 กฎหมายธุรกิจสําหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3563117 รอ. หญิง กาญจนา จินดานิ 14:30 17:30 - พฤ 150905 

001 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3563411 จิรเนตร เรืองเดช 08:30 11:30 - ศ 150906 

003 การจัดการค่าตอบแทน 3(3-0) 3563413 สุกญัญา ตงัประเสริฐ 11:30 14:30 - อ 150905 

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

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 002 

01/03/2019 - 11:00 12:30 0030101  ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ สอบวิชา Section 002 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 17 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

60 2 ปกติ 

43705 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา จิรเนตร เรืองเดช 

สิริพร พงศ์หิรัญสกลุ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

002 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 ศรุดา นิติวรการ 08:30 11:30 - จ 150708-9 

002 กฎหมายธุรกิจสําหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3563117 รอ. หญิง กาญจนา จินดานิ 11:30 14:30 - พฤ 150905 

002 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3563411 จิรเนตร เรืองเดช 11:30 14:30 - ศ 150906 

002 การภาษีอากร  3(3-0) 3522204 รอ. หญิง กาญจนา จินดานิ 08:30 11:30 - อ 150905 

004 การจัดการค่าตอบแทน 3(3-0) 3563413 สุกญัญา ตงัประเสริฐ 14:30 17:30 - อ 150903 

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 003 

01/03/2019 - 11:00 12:30 0030101  ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ สอบวิชา Section 002 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 18 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทัวไป 

60 1 ปกติ 

43905 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา ปริยาภร เอียมสําลี 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

005 ภาวะผูน้ําและการทาํงานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 ไพโรจน์ บุตรชีวนั 08:30 11:30 - จ 150705 

001 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0) 3562304 อรมน ปันทอง 11:30 14:30 - พฤ 150705 

001 การบญัชีเพือการจดัการ 3(3-0) 3524301 วริยา ปานปรุง 08:30 11:30 - ศ 150704 

002 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 วรรณภา ฐิติธนานนท์ 14:30 17:30 - ศ 150704 

002 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 จนัญญา งามเนตร 08:30 11:30 - อ กิจจาทร  

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 001 

07/03/2019 - 13:30 15:00 0010101  ภาษาไทยเพือการสือสาร สอบวิชา Section 002 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 19 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทัวไป 

60 2 ปกติ 

43905 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา อรรถพร พฤทธิพงษ ์

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

006 ภาวะผูน้ําและการทาํงานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 ไพโรจน์ บุตรชีวนั 11:30 14:30 - จ 150705 

002 การบญัชีเพือการจดัการ 3(3-0) 3524301 เมตตา ศรีโพธิชัย 14:30 17:30 - จ 150705 

002 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0) 3562304 นงนุช ไพบูลยรั์ตนานนท ์08:30 11:30 - พฤ 150705 

003 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 วรรณภา ฐิติธนานนท์ 08:30 11:30 - ศ 150705 

002 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 จนัญญา งามเนตร 08:30 11:30 - อ กิจจาทร  

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 002 

07/03/2019 - 13:30 15:00 0010101  ภาษาไทยเพือการสือสาร สอบวิชา Section 002 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 20 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทัวไป 

60 3 ปกติ 

43905 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

003 การบญัชีเพือการจดัการ 3(3-0) 3524301 จรรยา อุทารสวสัดิ 08:30 11:30 - จ 150706 

001 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 ภาวิณี พนมวนั ณ อยุธยา 13:30 16:30 - จ กิจจาทร  

007 ภาวะผูน้ําและการทาํงานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 ไพโรจน์ บุตรชีวนั 11:30 14:30 - พฤ 150704 

003 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0) 3562304 นงนุช ไพบูลยรั์ตนานนท ์11:30 14:30 - อ 150705 

004 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 วรรณภา ฐิติธนานนท์ 14:30 17:30 - อ 150705 

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 003 

07/03/2019 - 13:30 15:00 0010101  ภาษาไทยเพือการสือสาร สอบวิชา Section 001 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 21 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทัวไป 

60 4 ปกติ 

43905 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา อรมน ปันทอง 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

003 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 จนัญญา งามเนตร 08:30 11:30 - พ กิจจาทร  

008 ภาวะผูน้ําและการทาํงานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 ไพโรจน์ บุตรชีวนั 14:30 17:30 - พฤ 150705 

004 การบญัชีเพือการจดัการ 3(3-0) 3524301 วริยา ปานปรุง 11:30 14:30 - ศ 150704 

005 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 จกัรพนัธ์ กิตตินรรัตน์ 08:30 11:30 - อ 150705 

004 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0) 3562304 นงนุช ไพบูลยรั์ตนานนท ์14:30 17:30 - อ 150704 

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 001 

07/03/2019 - 13:30 15:00 0010101  ภาษาไทยเพือการสือสาร สอบวิชา Section 003 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 22 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การตลาด 

60 1 ปกติ 

44005 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

003 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 จนัญญา งามเนตร 08:30 11:30 - พ กิจจาทร  

005 การบญัชีเพือการจดัการ 3(3-0) 3524301 วริยา ปานปรุง 14:30 17:30 - พฤ 151004 

001 การจัดการและเทคนิคการขาย 3(3-0) 3542308 จุฑาทิพย ์พหลภาคย ์11:30 14:30 - ศ 151003 

001 การบริหารการตลาด 3(3-0) 3543101 รัชฎาพร บุญเรือง 08:30 11:30 - อ 151004 

001 การบริหารการผลิต 3(3-0) 3562307 พชัรี ฉลาดธญักิจ 11:30 14:30 - อ 151004 

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 002 

07/03/2019 - 13:30 15:00 0010101  ภาษาไทยเพือการสือสาร สอบวิชา Section 003 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 23 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การตลาด 

60 2 ปกติ 

44005 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา วรวิทย ์ประสิทธิผล 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

002 การบริหารการตลาด 3(3-0) 3543101 รัชฎาพร บุญเรือง 08:30 11:30 - จ 151003 

001 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 ภาวิณี พนมวนั ณ อยุธยา 13:30 16:30 - จ กิจจาทร  

002 การบริหารการผลิต 3(3-0) 3562307 พชัรี ฉลาดธญักิจ 08:30 11:30 - พ 151004 

006 การบญัชีเพือการจดัการ 3(3-0) 3524301 วริยา ปานปรุง 11:30 14:30 - พฤ 151004 

002 การจัดการและเทคนิคการขาย 3(3-0) 3542308 จุฑาทิพย ์พหลภาคย ์08:30 11:30 - ศ 151003 

28/02/2019 - 09:00 15:00 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 003 

07/03/2019 - 13:30 15:00 0010101  ภาษาไทยเพือการสือสาร สอบวิชา Section 001 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 24 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการธรุกจิค้าปลกี 

60 1 ปกติ 

44105 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา มณภร มนุญศาสตรสาทร 

วรวลญัช์ วุฒิ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเรียนรู้ภาคปฏิบติัดา้นการจดัการธุรกิจคา้ปลีก  

4 

2(90) 3612201 มณภร มนุญศาสตรสาทร 

อรมน ปันทอง 

สุบนั บวัขาว 

วรวลญัช์ วุฒิ 

องัคาร  คะชาวงัศรี 

ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 

08:30 16:30 - 

001 การจัดการจดัซือในธุรกิจคา้ปลีก 3(3-0-6) 3612104 ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 08:30 11:30 - จ 151103 

001 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(2-2-5) 3612202 สุพตัรา  กนันุช 12:30 16:30 - จ 151103 

016 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 อวยพร  แสงคาํ 

สลิลพชัร์  ผดุงเอกธนา

08:30 11:30 - พ 151103 

001 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(2-2-5) 3612202 สุพตัรา  กนันุช 12:30 16:30 - พ 151103 

206 องคก์รแห่งความสุข 3(3-0-6) 0060102 สุบนั บวัขาว 08:30 11:30 - พฤ 151103 

001 ภาษาองักฤษในธุรกิจคา้ปลีกและบริการ 3(3-0-6) 3613102 มณภร มนุญศาสตรสาทร 11:30 14:30 - พฤ 151103 

004 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 3592110 นิพนธ์ สุวรรณกูฎ 14:30 17:30 - พฤ 151103 

206 องคก์รแห่งความสุข 3(3-0-6) 0060102 สุบนั บวัขาว 08:30 11:30 - ศ 151103 

004 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 3592110 นิพนธ์ สุวรรณกูฎ 11:30 14:30 - ศ 151103 

016 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 อวยพร  แสงคาํ 

สลิลพชัร์  ผดุงเอกธนา

08:30 11:30 - อ 151103 

001 ภาษาองักฤษในธุรกิจคา้ปลีกและบริการ 3(3-0-6) 3613102 มณภร มนุญศาสตรสาทร 11:30 14:30 - อ 151103 

001 การจัดการจดัซือในธุรกิจคา้ปลีก 3(3-0-6) 3612104 ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 14:30 17:30 - อ 151103 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-   สัปดาห์การเรียน - สอบปลายภาค ของสาขาวิชา การจดัการธุรกจิคา้ปลีก  รหสั 60 หมู่ 1  

    ตังแต่ วนัจนัทร์ที 3 ธนัวาคม 2561 ถงึ วนัศุกร์ที 25 มกราคม 2562 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 26 จาก 27 
วนัทีพิมพ์ 30/10/2018 (15:56) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการธรุกจิค้าปลกี 

60 2 ปกติ 

44105 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา อรรถพร พฤทธิพงษ ์

องัคาร  คะชาวงัศรี 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การเรียนรู้ภาคปฏิบติัดา้นการจดัการธุรกิจคา้ปลีก  

4 

2(90) 3612201 มณภร มนุญศาสตรสาทร 

อรมน ปันทอง 

สุบนั บวัขาว 

วรวลญัช์ วุฒิ 

องัคาร  คะชาวงัศรี 

ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 

08:30 16:30 - 

002 การจัดการจดัซือในธุรกิจคา้ปลีก 3(3-0-6) 3612104 ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 08:30 11:30 - จ 151103 

002 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(2-2-5) 3612202 สุพตัรา  กนันุช 12:30 16:30 - จ 151103 

017 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 อวยพร  แสงคาํ 

สลิลพชัร์  ผดุงเอกธนา

08:30 11:30 - พ 151103 

002 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(2-2-5) 3612202 สุพตัรา  กนันุช 12:30 16:30 - พ 151103 

207 องคก์รแห่งความสุข 3(3-0-6) 0060102 สุบนั บวัขาว 08:30 11:30 - พฤ 151103 

002 ภาษาองักฤษในธุรกิจคา้ปลีกและบริการ 3(3-0-6) 3613102 มณภร มนุญศาสตรสาทร 11:30 14:30 - พฤ 151103 

005 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 3592110 นิพนธ์ สุวรรณกูฎ 14:30 17:30 - พฤ 151103 

207 องคก์รแห่งความสุข 3(3-0-6) 0060102 สุบนั บวัขาว 08:30 11:30 - ศ 151103 

005 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 3592110 นิพนธ์ สุวรรณกูฎ 11:30 14:30 - ศ 151103 

017 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 0010101 อวยพร  แสงคาํ 

สลิลพชัร์  ผดุงเอกธนา

08:30 11:30 - อ 151103 

002 ภาษาองักฤษในธุรกิจคา้ปลีกและบริการ 3(3-0-6) 3613102 มณภร มนุญศาสตรสาทร 11:30 14:30 - อ 151103 

002 การจัดการจดัซือในธุรกิจคา้ปลีก 3(3-0-6) 3612104 ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 14:30 17:30 - อ 151103 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

นกัศึกษาชนัปีที  พบอาจารย์ทีปรึกษา สัปดาห์ที  ของทุกเดือน 

หมายเหตุ 

-  สัปดาห์การเรียน - สอบปลายภาค ของสาขาวิชา การจดัการธุรกจิคา้ปลีก  รหสั 60 หมู่ 2  

   ตังแต่ วนัจนัทร์ที 4 มีนาคม 2562 ถงึ วนัศุกร์ที 26 เมษายน 2562 



 


