
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:47) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิเทศศาสตร์ 

42 1 กศ.พบ. 
41817 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา ณัฐนนัท์ วิริยะวิทย ์

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

004 การถ่ายภาพเบืองตน้ 3(2-2) 3061101 ปรียา สมพืช 08:30 12:30 - ส 1025 

002 การผลิตและจดัรายการวิทยกุระจายเสียง 3(2-2) 3034401 นิศรารัตน์  วิไลลกัษณ์ 13:30 17:30 - ส 1025 

001 การวิจยันิเทศศาสตร์ 3(3-0) 3003101 ณัฐนนัท์ วิริยะวิทย ์08:30 11:30 - อา 1025 

001 การสือสารเพือการโนม้นา้วใจ 3(2-2) 3033603 สิริมณฑ์  พึงสังวาลย ์12:30 16:30 - อา 1025 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

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

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การท่องเทียวและการโรงแรม 

42 1 กศ.พบ. 
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา กนกพิชญ ์ วิชญวรนนัท์ 

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 

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

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

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

บญัชีบัณฑิต 

42 1 กศ.พบ. 
43613 บญัชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา สุพตัรา  กนันุช 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

004 การบญัชีตน้ทุน  3(3-0) 3522107 บณัฑิต ประสานตรี 08:30 11:30 - ส 151106 

003 หลกัเบืองตน้เกียวกบัระบบสารสนเทศ 3(2-2) 3522301 มลฤดี กีเอียน 

วารุณี  กีเอียน 

13:30 17:30 - ส 151107 

006 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 วรรณภา ฐิติธนานนท์ 08:30 11:30 - อา 150704 

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

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทัวไป 

42 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา ไพโรจน์ บุตรชีวนั 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

004 ภาษาองักฤษธุรกิจ  3(3-0) 1551605 ศศิวิมล  พลายชุม 08:30 11:30 - ส 150707 

001 การพฒันาและออกแบบองค์การ 3(3-0) 3562310 ขวญัมิง คาํประเสริฐ 12:30 15:30 - ส 151205 

013 ภาวะผูน้ําและการทาํงานเป็นทีม 3(3-0) 3563502 จนัทนา อุดม 15:30 18:30 - ส 151205 

006 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 3593301 วรรณภา ฐิติธนานนท์ 08:30 11:30 - อา 150704 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 


