
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:45) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 

39 1 กศ.พบ. 
42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา โสรยา งามสนิท 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การถ่ายภาพเพือการประชาสัมพนัธ์ 3(2-2) 3063206 ปรัชญา  ทองชุม 08:30 12:30 - ส 1023 

804 มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 ธมลวรรณ  ธีระบญัชร 13:30 16:30 - ส 1023 

002 การวางแผนการประชาสมัพนัธ์เชิงกลยุทธ์ 3(2-2) 3034504 ปัทมา สารสุข 08:30 12:30 - อา 1023 

002 การผลิตสือสิงพิมพ ์ 3(2-2) 3023401 อรอนงค์ โฆษิตพิพฒัน์ 13:30 17:30 - อา 1023 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 2 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:45) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การท่องเทียวและการโรงแรม 

39 1 กศ.พบ. 
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา อภิศกัดิ คู่กระสงัข์ 

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 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:45) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

บญัชีบัณฑิต 

39 1 กศ.พบ. 
43613 บญัชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา มลฤดี กีเอียน 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0) 3564212 เพญ็ศรี  บางบอน 08:30 11:30 - ส 151204 

002 การบญัชีชนัสูง  3(3-0) 3524102 บณัฑิต ประสานตรี 12:30 15:30 - ส 151203 

001 จริยธรรมทางวิชาชีพบญัชี 3(3-0) 3524401 บณัฑิต ประสานตรี 

กรรณวีร์ ชิตญา 

08:30 11:30 - อา 150707 

004 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0) 3524302 เมตตา ศรีโพธิชัย 15:30 18:30 - อา 151006 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 4 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:45) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทัวไป 

39 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา อรมน ปันทอง 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การจัดการแรงงานสัมพนัธ์และกฎหมายแรงงาน 3(3-0) 3562506 อรรถพร พฤทธิพงษ ์08:30 11:30 - ส 151008-9 

001 การใชค้อมพิวเตอร์เพือการจดัการ 3(3-0) 3562104 เพญ็ศรี  บางบอน 12:30 15:30 - ส 151008-9 

005 มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0) 3562303 นงนุช ไพบูลยรั์ตนานนท ์08:30 11:30 - อา 151008-9 

806 การสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 3542403 วรวิทย ์ประสิทธิผล 12:30 15:30 - อา 151008-9 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 


