
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:48) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

บญัชีบัณฑิต 

43 1 กศ.พบ. 
43613 บญัชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา สุพตัรา  กนันุช 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

002 หลกัสถิติ 3(3-0) 4111101 อภิชาติ ลือสมยั 08:30 11:30 - ส 865 

003 หลกัเบืองตน้เกียวกบัระบบสารสนเทศ 3(2-2) 3522301 มลฤดี กีเอียน 

วารุณี  กีเอียน 

13:30 17:30 - ส 151107 

002 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม 3(3-0) 2562418 พหลวฑัฒิ อินทรบุญสม 08:30 11:30 - อา 151006 

001 ภาษาองักฤษสําหรับนกับญัชี 3(3-0) 3521001 บณัฑิต ประสานตรี 

กรรณวีร์ ชิตญา 

12:30 15:30 - อา 151109 

02/03/2019 - 09:00 11:00 4111101  หลกัสถิติ สอบวิชา Section 002 

03/03/2019 - 13:30 16:30 2562418  กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม สอบวิชา Section 002 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 2 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:48) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

43 1 กศ.พบ. 
43705 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา สิริพร พงศ์หิรัญสกลุ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 พฤติกรรมองคก์าร 3(3-0) 3562306 สุกญัญา ตงัประเสริฐ 08:30 11:30 - ส 150708-9 

006 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0) 3592110 จกัรพนัธ์ กิตตินรรัตน์ 12:30 15:30 - ส 150704 

001 การสรรหาและการคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3563410 สุกญัญา ตงัประเสริฐ 08:30 11:30 - อา 150705 

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

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 3 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:48) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทัวไป 

43 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา อรรถพร พฤทธิพงษ ์

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 พฤติกรรมองคก์าร 3(3-0) 3562306 สุกญัญา ตงัประเสริฐ 08:30 11:30 - ส 150708-9 

007 การบญัชีเพือการจดัการ 3(3-0) 3524301 เมตตา ศรีโพธิชัย 08:30 11:30 - อา 151203 

001 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 ปริยาภร เอียมสําลี 12:30 15:30 - อา 151203 

006 ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ 3(3-0) 3563204 ณรงค์ฤทธิ ประสานตรี 15:30 18:30 - อา 151203 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 4 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:48) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การตลาด 

43 1 กศ.พบ. 
44005 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา จุฑาทิพย ์พหลภาคย ์

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

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

006 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3531101 ปานตา พิริยะจิตตะ 08:30 11:30 - อา 151004 

003 การจัดการและเทคนิคการขาย 3(3-0) 3542308 รัชฎาพร บุญเรือง 12:30 15:30 - อา 151206 

001 องคก์ารและการจดัการ 3(3-0) 3561101 โรจนี พิริยะเวชากุล 15:30 18:30 - อา 150703 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 


