
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:34) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพนัธ์ 

39 1 กศ.พบ. 
42017 นิเทศศาสตรบัณฑติ 

อาจารย์ที่ปรึกษา โสรยา งามสนิท 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2(90) 3003801 โสรยา งามสนิท 08:30 16:30 - 

001 กลยุทธ์การนาํเสนองานนิเทศศาสตร์ 2(1-2) 3031301 สิริมณฑ ์ พ่ึงสงัวาลย ์08:30 12:30 - ส 1024 

001 ส่ือมวลชนสมัพนัธ์ 2(1-2) 3034102 นิศรารัตน ์ วิไลลกัษณ์ 13:30 17:30 - ส 1024 

001 หลกัการส่ือสารการตลาด 3(3-0) 3052102 ปัทมา สารสุข 13:30 17:30 - อา 151008-9 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:34) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

39 1 กศ.พบ. 
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา อภิศกัด์ิ คู่กระสงัข ์

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและทกัษะการเรียนรู้ 3(3-0) 1500111 พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 08:30 12:30 - ส 2064 

001 การจดัการโรงแรม 3(2-2) 3561311 วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 13:30 18:30 - ส 150903 

001 วิถีไทยสู่สงัคมโลก 3(3-0) 2500115 อกัษร สวสัดี 

วีรพล ดิษเกษม 

08:30 12:30 - อา 2055 

001 อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 3(3-0) 3561504 อภิศกัด์ิ คู่กระสงัข ์13:30 17:30 - อา 150906 

15/06/2019 - 09:00 10:30 2500115  วิถีไทยสู่สงัคมโลก สอบวิชา Section 001 

16/06/2019 - 13:30 15:00 1500111   

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและทกัษะการเ 
สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:34) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บัญชีบัณฑติ 

39 1 กศ.พบ. 
43613 บัญชีบัณฑติ 

อาจารย์ที่ปรึกษา มลฤดี ก่ีเอ่ียน 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การบญัชีเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0) 3524308 บณัฑิต ประสานตรี 

ชยัวฒิุ เขมะรังสี 

08:30 12:30 - ส 151005 

001 การบญัชีเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0) 3523210 สุพตัรา  กนันุช 

วรนุช วฒันพงษ ์

13:30 17:30 - ส 151008-9 

001 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0) 3523303 มลฤดี กี่เอี่ยน 08:30 12:30 - อา 151005 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบญัชี 1(1-2) 3503817 ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 

บณัฑิต ประสานตรี 

13:30 17:30 - อา 151005 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:34) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

39 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ที่ปรึกษา อรมน ป้ันทอง 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทัว่ไ  

ป 

2(90) 3503820 เกรียงไกร โพธ์ิมณี 08:30 16:30 - 

001 สถิติและการวิจยัทางธุรกิจ 3(2-2) 3504301 ขวญัม่ิง คาํประเสริฐ 08:30 13:30 - ส 150708-9 

001 การพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน 3(3-0) 3562404 อรรถพร พฤทธิพงษ ์14:30 18:30 - ส 150708-9 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 


