
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:46) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การท่องเทียวและการโรงแรม 

40 1 กศ.พบ. 
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา ณัฐกานต ์รองทอง 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การวางแผนและการจดันาํเทียว 3(2-2) 3564303 อภิศกัดิ คู่กระสงัข์ 08:30 12:30 - ส 150906 

003 การดาํเนินงานและการจดัการท่องเทียวเชิงนิเวศ 3(2-2) 3562305 ไอยเรศ ลิบลบั 13:30 17:30 - ส 150906 

004 การดาํเนินงานและการจดัการธุรกิจการบิน 3(2-2) 3563307 มรกต  บุญศิริชัย 08:30 12:30 - อา 150903 

001 การจัดการอาหารไทยและอาหารนานาชาติ 3(2-2) 3564310 ชาคริต  อ่องทุน 13:30 17:30 - อา 150705 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 2 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:46) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

บญัชีบัณฑิต 

40 1 กศ.พบ. 
43613 บญัชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 โปรแกรมสําเร็จรูปเพืองานบญัชี 3(2-2) 3522302 มลฤดี กีเอียน 

วารุณี  กีเอียน 

08:30 12:30 - ส 151203 

001 การบญัชีชนัสูง  3(3-0) 3524101 ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 

ชยัวฒิุ เขมะรังสี 

15:30 18:30 - ส 151203 

001 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0) 3562205 อรรถพร พฤทธิพงษ ์08:30 11:30 - อา 150703 

001 การสอบบญัชี 3(3-0) 3524303 เมตตา ศรีโพธิชัย 12:30 15:30 - อา 151006 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 3 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:46) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทัวไป 

40 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา ขวญัมิง คาํประเสริฐ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

005 ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ 3(3-0) 3563204 ณรงค์ฤทธิ ประสานตรี 08:30 11:30 - ส 151007 

003 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0) 3562205 รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง 12:30 15:30 - ส 151007 

001 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0) 3563111 คฑาวุฒิ สงัฆมาศ 08:30 11:30 - อา 151007 

005 ยุทธศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 3561104 พอตา วุฒิพรชยั 12:30 15:30 - อา 151007 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 4 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:46) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การตลาด 

40 1 กศ.พบ. 
44005 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา ชชัสรัญ รอดยิ ม 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

006 สถิติและการวิจยัทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 อรมน ปันทอง 08:30 12:30 - ส 150703 

004 กฎหมายธุรกิจสําหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3563117 เกรียงไกร โพธิมณี 13:30 16:30 - ส 150705 

001 การสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 3542403 วรวิทย ์ประสิทธิผล 08:30 11:30 - อา 151005 

003 การภาษีอากร  3(3-0) 3522204 รอ. หญิง กาญจนา จินดานิ 12:30 15:30 - อา 150704 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 


