
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:49) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

บญัชีบัณฑิต 

46 1 กศ.พบ. 
43613 บญัชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

013 ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 วารุณี เกิดแสง 08:30 11:30 - ส 2074 

002 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 3562315 สุกญัญา ตงัประเสริฐ 12:30 15:30 - ส 151109 

002 การบญัชีชนักลาง  3(2-2-5) 3522106 ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 12:30 16:30 - อา 150707 

02/03/2019 - 09:00 10:30 0030101  ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ สอบวิชา Section 013 

03/03/2019 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 009 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 2 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:49) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

46 1 กศ.พบ. 
43705 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา รอ. หญิง กาญจนา จินดานิล 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

018 ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 12:30 15:30 - ส 2075 

003 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 3562402 สุกญัญา ตงัประเสริฐ 15:30 18:30 - ส 150707 

002 หลกัการบญัชี 3(2-2) 3521103 จรรยา อุทารสวสัดิ 12:30 16:30 - อา 150708-9 

03/03/2019 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 009 

- 11:00 12:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวิชา Section 018 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 3 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:49) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การจัดการทัวไป 

46 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา โรจนี พิริยะเวชากุล 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

005 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 3531101 ปานตา พิริยะจิตตะ 12:30 15:30 - ส 150708-9 

020 ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 12:30 15:30 - อา 2064 

001 หลกัการตลาด 3(3-0) 3541101 รัชฎาพร บุญเรือง 15:30 18:30 - อา 150704 

03/03/2019 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 009 

- 11:00 12:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวิชา Section 020 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 4 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:49) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

การตลาด 

46 1 กศ.พบ. 
44005 บริหารธุรกิจ 

อาจารย์ทีปรึกษา ชชัสรัญ รอดยิ ม 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(3-0) 3542105 วรวิทย ์ประสิทธิผล 12:30 15:30 - ส 150703 

001 การจัดการคา้ส่งและคา้ปลีก 3(3-0) 3541302 จุฑาทิพย ์พหลภาคย ์15:30 18:30 - ส 150706 

020 ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 12:30 15:30 - อา 2064 

03/03/2019 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 009 

- 11:00 12:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวิชา Section 020 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 


