
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 5 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:43) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การท่องเทียวและการโรงแรม 

37 1 กศ.พบ. 
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา สาวิตรี คุม้ทะยาย 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

005 สหกิจศึกษาเพือการท่องเทียวและการโรงแรม 6(400) 3564818 อภิศกัดิ คู่กระสงัข์ 

วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 

สาวิตรี คุม้ทะยาย 

ชาคริต  อ่องทุน 

08:30 16:30 - 

801 หลกัการประกอบอาหาร 3(2-2-5) 4511204 องัคณา จารุพินทุโสภณ 08:30 12:30 - ส 715 

801 หลกัการประกอบอาหาร 3(2-2-5) 4511204 องัคณา จารุพินทุโสภณ 08:30 12:30 - ส 151003 

003 การดาํเนินงานและการจดัการธุรกิจการบิน 3(2-2) 3563307 มรกต  บุญศิริชัย 13:30 17:30 - ส 151003 

001 ไทยคดีศึกษาเพือการท่องเทียว 3(2-2) 3561605 ณัฐกานต ์รองทอง 13:30 17:30 - อา 151003 

02/03/2019 - 09:00 11:00 4511204  หลกัการประกอบอาหาร สอบวิชา Section 801 วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 2 จาก 5 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:43) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

บญัชีบัณฑิต 

37 1 กศ.พบ. 
43613 บญัชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

007 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบญัชี 3(350) 3504817 ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 

สุพตัรา  กนันุช 

08:30 16:30 - 

001 จริยธรรมทางวิชาชีพบญัชี 3(3-0) 3524401 บณัฑิต ประสานตรี 

กรรณวีร์ ชิตญา 

08:30 11:30 - อา 150707 

001 สมัมนาการบญัชีเพือการจดัการ 3(2-2) 3524903 มลฤดี กีเอียน 

วารุณี  กีเอียน 

12:30 16:30 - อา 151108 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 3 จาก 5 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:43) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

37 1 กศ.พบ. 
43705 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา ชลลดา พึงราํพรรณ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

004 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทรัพยากร 

มนุษย ์

5(450) 3504816 ชลลดา พึงราํพรรณ 

พชัรี ฉลาดธญักิจ 

รัตติกร จิตรไกรสร 

รอ. หญิง กาญจนา จินดานิ 

จิรเนตร เรืองเดช 

สุกญัญา ตงัประเสริฐ 

สิริพร พงศ์หิรัญสกลุ 

08:30 16:30 - 

001 สมัมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(2-2) 3564912 สิริพร พงศ์หิรัญสกลุ 08:30 12:30 - ส 150704 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 4 จาก 5 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:43) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทัวไป 

37 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา อรรถพร พฤทธิพงษ ์

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

008 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทวัไป 5(450) 3504817 เกรียงไกร โพธิมณี 08:30 16:30 - 

005 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0) 3562304 นงนุช ไพบูลยรั์ตนานนท ์08:30 11:30 - ส 151206 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 5 จาก 5 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:43) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การตลาด 

37 1 กศ.พบ. 
44005 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา รัชฎาพร บุญเรือง 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

003 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 5(450) 3504819 วรวิทย ์ประสิทธิผล 

ชชัสรัญ รอดยิ ม 

08:30 16:30 - 

001 สมัมนาทางการตลาด 3(2-2) 3544901 ชชัสรัญ รอดยิ ม 08:30 12:30 - ส 151005 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 


