
หมายเหตุ :   รหัสวิชา “GE กลุ่มวิชาเลือก” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(GE)   

                  กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

               ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 19 มีนาคม 2560 

RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 27/02/2560 (11:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   3  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วชิาเอกการประชาสัมพนัธ์ 

41 1 กศ.พบ. 
42017 นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 หลกัการประชาสมัพนัธ์ 3(3-0) 3031101 สิริมณฑ ์ พึ่งสงัวาลย ์08:30 12:30 - ส 2071 

002 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010101 ภาวณีิ พนมวนั ณ อยธุยา 13:30 17:30 - ส 2065 
 กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - อา 

03/06/2560 - 09:00 10:30 0010101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร สอบวชิา Section 002 

04/06/2560 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวชิาเลือก สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 27/02/2560 (11:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   3  

หมายเหตุ :   รหัสวิชา “GE กลุ่มวิชาเลือก” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(GE)   

                  กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

               ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 19 มีนาคม 2560 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

41 1 กศ.พบ. 
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา วงศว์ภิา  โถสุวรรณจินดา 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การตลาดเพ่ือการท่องเท่ียว 3(3-0) 3562134 พจนา บุญคุม้ 08:30 12:30 - ส 2074 

002 การตลาดเพื่อการโรงแรม 3(3-0) 3562135 กนกพิชญ ์ วชิญวรนนัท ์13:30 17:30 - ส 5791 
 กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - อา 

003 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 อนัเดร แบร์นาร์ด เดลเฮย ์13:30 17:30 - อา 2064 

03/06/2560 - 09:00 10:30 0010202   
ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 003 

04/06/2560 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวชิาเลือก สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 27/02/2560 (11:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   3  

หมายเหตุ :   รหัสวิชา “GE กลุ่มวิชาเลือก” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(GE)   

                  กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

               ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 19 มีนาคม 2560 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บัญชีบัณฑิต 

41 1 กศ.พบ. 
43613 บัญชีบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา กาญจนา จินดานิล 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การบญัชีชั้นกลาง 1 3(2-2) 3522105 มลฤดี ก่ีเอ่ียน 08:30 13:30 - ส 2072 
 กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - อา 

002 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 3(3-0-6) 0020102 พรชยั ตามถ่ินไทย 13:30 17:30 - อา 2035 

04/06/2560 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวชิาเลือก สอบวชิา Section 001 

- 13:30 15:00 0020102  คุณค่าแห่งความงาม  
คุณธรรมและความสุข 

สอบวชิา Section 002 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 27/02/2560 (11:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   3  

หมายเหตุ :   รหัสวิชา “GE กลุ่มวิชาเลือก” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(GE)   

                  กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

               ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 19 มีนาคม 2560 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

41 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา นงนุช ไพบูลยรั์ตนานนท ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 องคก์ารและการจดัการ 3(3-0) 3561101 พอตา วฒิุพรชยั 08:30 12:30 - ส 5791 

002 การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพระนคร 3(3-0-6) 0020101 ขจิตพรรณ อมรปาน 13:30 17:30 - ส กิจจาทร2 
 กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - อา 

04/06/2560 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวชิาเลือก สอบวชิา Section 002 

- 15:30 17:00 0020101   
การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพระนคร 

สอบวชิา Section 002 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 5 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 27/02/2560 (11:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   3  

หมายเหตุ :   รหัสวิชา “GE กลุ่มวิชาเลือก” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(GE)   

                  กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

               ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 19 มีนาคม 2560 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การตลาด 

41 1 กศ.พบ. 
44005 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ทีป่รึกษา สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพระนคร 3(3-0-6) 0020101 อ าพล บุดดาสาร 08:30 12:30 - ส 2034 
 กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - อา 

001 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(3-0) 3542105 วรวทิย ์ประสิทธ์ิผล 08:30 12:30 - อา 60204 

04/06/2560 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวชิาเลือก สอบวชิา Section 002 

- 15:30 17:00 0020101   
การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพระนคร 

สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

 


