
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 5 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:44) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 

38 1 กศ.พบ. 
42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา นิศรารัตน์  วิไลลกัษณ์ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2(90) 3003801 โสรยา งามสนิท 08:30 16:30 - 

001 กิจกรรมพิเศษเพือการสือสาร 2(1-2) 3031201 โสรยา งามสนิท 08:30 11:30 - ส 1022 

001 การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม 3(2-2) 3033503 อรอนงค์ โฆษิตพิพฒัน์ 08:30 12:30 - อา 1022 

001 หลกัการสือสารการตลาด 3(3-0) 3052102 ปัทมา สารสุข 13:30 16:30 - อา 1022 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 2 จาก 5 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:44) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การท่องเทียวและการโรงแรม 

38 1 กศ.พบ. 
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา ไอยเรศ ลิบลบั 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

003 ภาษาองักฤษสําหรับการนาํเทียว 3(2-2) 3564005 สาวิตรี คุม้ทะยาย 08:30 12:30 - ส 150904 

001 การวิจยัสาํหรับการท่องเทียว 3(2-2) 3564415 อภิศกัดิ คู่กระสงัข์ 12:30 16:30 - ส 150904 

001 การวิจยัสาํหรับการโรงแรม 3(2-2) 3564416 วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 16:30 18:30 - ส 150904 

001 สมัมนาการท่องเทียว 3(2-2) 3564914 กนกพิชญ ์ วิชญวรนนัท์ 08:30 12:30 - อา 150904 

001 สมัมนาการโรงแรม 3(2-2) 3564915 กนกพิชญ ์ วิชญวรนนัท์ 12:30 16:30 - อา 150904 

001 การวิจยัสาํหรับการโรงแรม 3(2-2) 3564416 วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 16:30 18:30 - อา 150904 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 3 จาก 5 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:44) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

บญัชีบัณฑิต 

38 1 กศ.พบ. 
43613 บญัชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา บณัฑิต ประสานตรี 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

003 การบญัชีเพือการจดัการสิงแวดลอ้ม 3(3-0) 3524308 ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 

ชยัวฒิุ เขมะรังสี 

12:30 15:30 - ส 151204 

004 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0) 3523303 บณัฑิต ประสานตรี 

กรรณวีร์ ชิตญา 

15:30 18:30 - ส 151204 

001 จริยธรรมทางวิชาชีพบญัชี 3(3-0) 3524401 บณัฑิต ประสานตรี 

กรรณวีร์ ชิตญา 

08:30 11:30 - อา 150707 

804 การบญัชีเฉพาะกิจการ 3(3-0) 3523208 บณัฑิต ประสานตรี 

กรรณวีร์ ชิตญา 

12:30 15:30 - อา 151204 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบญัชี 1(1-2) 3503817 วริยา ปานปรุง 

ปัญจพร ทองเลก็ 

มลฤดี กีเอียน 

15:30 18:30 - อา 151204 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 4 จาก 5 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:44) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทัวไป 

38 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา ณรงค์ฤทธิ ประสานตรี 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทวัไ 

ป 

2(90) 3503820 เกรียงไกร โพธิมณี 08:30 16:30 - 

005 สถิติและการวิจยัทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 ขวญัมิง คาํประเสริฐ 08:30 12:30 - ส 151205 

805 การสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 3542403 ชชัสรัญ รอดยิ ม 13:30 16:30 - ส 151005 

001 การพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน 3(3-0) 3562404 โรจนี พิริยะเวชากุล 08:30 11:30 - อา 151205 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 5 จาก 5 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:44) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การตลาด 

38 1 กศ.พบ. 
44005 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 2(90) 3503821 วรวิทย ์ประสิทธิผล 

สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 

08:30 16:30 - 

003 การตลาดโลก 3(3-0) 3544105 สุรางครั์ตน์ แสงศรี 08:30 11:30 - ส 151107 

003 การวิจยัตลาด 3(2-2) 3544902 ชชัสรัญ รอดยิ ม 08:30 12:30 - อา 151107 

801 มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 โรจนี พิริยะเวชากุล 12:30 15:30 - อา 151107 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 


