
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 5 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:47) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 

41 1 กศ.พบ. 
42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา หสัพร  ทองแดง 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

003 ภาษาองักฤษเพือการสือสารมวลชน 2(2-0) 1551613 จนัทิกา  สุภาพงษ ์08:30 10:30 - ส 1024 

002 สือประชาสมัพนัธ์ 3(2-2) 3034101 โสรยา งามสนิท 12:30 16:30 - ส 1024 

801 หลกัการตลาดและเทคโนโลยีทางการตลาดเบืองต ้

น 

3(3-0-6) 3541103 สุวพชัร วฒิุเสน 08:30 11:30 - อา 1024 

003 การสือสารและสารสนเทศเพือการพฒันาทอ้งถิน 3(2-2) 3013205 ณัฐนนัท์ วิริยะวิทย ์12:30 16:30 - อา 1024 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 2 จาก 5 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:47) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การท่องเทียวและการโรงแรม 

41 1 กศ.พบ. 
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา วงศวิ์ภา  โถสุวรรณจินดา 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

003 การจัดการท่องเทียวในกลุ่มอาเซียน 3(2-2) 3563601 ไอยเรศ ลิบลบั 08:30 12:30 - ส 150903 

001 การดาํเนินงานและการจดัการบริการส่วนหนา้ 3(2-2) 3561316 วงศว์ิภา  โถสุวรรณจินดา 12:30 16:30 - ส 150903 

005 การดาํเนินงานและการจดัการธุรกิจการบิน 3(2-2) 3563307 วรินท์น่า  สิริพทุธิรักษ ์08:30 12:30 - อา 151003 

001 การวางแผนและพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเทียว 3(3-0) 3563313 พจนา บุญคุม้ 12:30 15:30 - อา 150903 

001 การจัดการทรัพยากรมนุษยสํ์าหรับการท่องเทียว 3(3-0) 3563406 พจนา บุญคุม้ 15:30 18:30 - อา 150903 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 3 จาก 5 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:47) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

บญัชีบัณฑิต 

41 1 กศ.พบ. 
43613 บญัชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา รอ. หญิง กาญจนา จินดานิล 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การภาษีอากร  3(3-0) 3522205 สุพตัรา  กนันุช 

วรนุช วฒันพงษ์ 

12:30 15:30 - ส 151006 

007 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(3-0) 3524307 สุพตัรา  กนันุช 

วรนุช วฒันพงษ์ 

15:30 18:30 - ส 151006 

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

001 ภาษาองักฤษสําหรับนกับญัชี 3(3-0) 3521001 บณัฑิต ประสานตรี 

กรรณวีร์ ชิตญา 

12:30 15:30 - อา 151109 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 4 จาก 5 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:47) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทัวไป 

41 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา นงนุช ไพบูลยรั์ตนานนท ์

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

003 กฎหมายธุรกิจสําหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0) 3563117 เกรียงไกร โพธิมณี 08:30 11:30 - ส 150908-9 

012 ภาวะผูน้ําและการทาํงานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 จนัทนา อุดม 12:30 15:30 - ส 150908-9 

003 การบริหารการผลิต 3(3-0) 3562307 พอตา วุฒิพรชยั 08:30 11:30 - อา 150908-9 

002 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0) 3562205 อรรถพร พฤทธิพงษ ์12:30 15:30 - อา 150908-9 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 5 จาก 5 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:47) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การตลาด 

41 1 กศ.พบ. 
44005 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 

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 กลยทุธ์การตลาด 3(3-0) 3543103 สุวพชัร วฒิุเสน 12:30 15:30 - อา 151106 

005 ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551606 ชนิศา  เพง็วิชัย 

ฐาปณี  อุตตมะปรากรม 

15:30 18:30 - อา 151106 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 


