
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 6 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:40) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิเทศศาสตร์ 

47 1 กศ.พบ. 
41817 นิเทศศาสตรบัณฑติ 

อาจารย์ที่ปรึกษา ปัทมา สารสุข 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

003 ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 นพรัตน ์มดัสมบูรณ์ 

สุรัชนี เป่ียมญาติ 

08:30 12:30 - ส 2075 

001 การส่ือสารเพ่ือการโนม้นา้วใจ 3(2-2) 3033603 สิริมณฑ ์ พ่ึงสงัวาลย ์13:30 18:30 - ส 1022 

15/06/2019 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวิชา Section 003 

16/06/2019 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 

- รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก"หมายถึงใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวชิาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป(GE)  
   กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวชิา (3 หน่วยกิต) โดยเพ่ิมวชิาเรียนดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์  
   ตั้งแต่วนัเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 31 มีนาคม 2562 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 6 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:40) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

47 1 กศ.พบ. 
43303 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา วรลกัษณ์ เขียวมีส่วน 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

003 ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 นพรัตน ์มดัสมบูรณ์ 

สุรัชนี  เป่ียมญาติ 

08:30 12:30 - ส 2075 

001 หลกัการมคัคุเทศก ์ 3(3-0-6) 3571204 ไอยเรศ ลิบลบั 13:30 17:30 - ส 150904 

001 การพฒันาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 3571109 กนกพิชญ์  วิชญวรนนัท ์13:30 18:30 - อา 150904 

15/06/2019 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวิชา Section 003 

16/06/2019 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 

- รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก"หมายถึงใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวชิาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป(GE)  
   กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวชิา (3 หน่วยกิต) โดยเพ่ิมวชิาเรียนดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์  
   ตั้งแต่วนัเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 31 มีนาคม 2562 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 6 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:40) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บัญชีบัณฑติ 

47 1 กศ.พบ. 
43613 บัญชีบัณฑติ 

อาจารย์ที่ปรึกษา มลฤดี ก่ีเอ่ียน 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 การบญัชีชั้นกลาง 2 3(2-2-5) 3522106 ชิติพทัธ์ ชิตสกลุ 08:30 13:30 - ส 151008-9 

005 ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 อุมาพร ยุวชิต 13:30 17:30 - อา 2034 

15/06/2019 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวิชา Section 005 

16/06/2019 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 

- รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก"หมายถึงใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวชิาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป(GE)  
   กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวชิา (3 หน่วยกิต) โดยเพ่ิมวชิาเรียนดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์  
   ตั้งแต่วนัเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 31 มีนาคม 2562 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 6 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:40) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

47 1 กศ.พบ. 
43705 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ที่ปรึกษา ชลลดา พึงรําพรรณ 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพระนคร 3(3-0-6) 0020101 ณัฐธพงษ ์มะลิซ้อน 08:30 12:30 - ส 2055 

001 การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลง 2(1-2-3) 0040101 พนิดา  แสนประกอบ 13:30 17:30 - ส 2034 

002 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 3531101 ปานตา พิริยะจิตตะ 08:30 12:30 - อา 151008-9 

002 การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0050101 ภทัรานิษฐ ์พรหมสุรินทร์ 13:30 16:30 - อา 2065 

15/06/2019 - 11:00 12:30 0050101  การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ สอบวิชา Section 002 

- 13:30 15:00 0040101   

การตระหนกัรู้และปรับตวัต่อการเปลี่ยนแป 

สอบวิชา Section 001 

16/06/2019 - 13:30 15:00 0020101   

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพระนคร 

สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 5 จาก 6 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:40) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การจดัการทัว่ไป 

47 1 กศ.พบ. 
43905 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ที่ปรึกษา จนัทนา อุดม 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

004 ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 นพรัตน ์มดัสมบูรณ์ 

อนัเดร แบร์นาร์ด เดลเฮย ์

13:30 17:30 - ส 2075 

001 การบญัชีและการเงินสาํหรับธุรกิจ 3(2-2-5) 3521107 ปานตา พิริยะจิตตะ 13:30 18:30 - อา 150908-9 

15/06/2019 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวิชา Section 004 

16/06/2019 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 

- รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก"หมายถึงใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวชิาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป(GE)  
   กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวชิา (3 หน่วยกิต) โดยเพ่ิมวชิาเรียนดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์  
   ตั้งแต่วนัเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 31 มีนาคม 2562 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 6 จาก 6 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:40) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การตลาด 

47 1 กศ.พบ. 
44005 บริหารธุรกจิ 

อาจารย์ที่ปรึกษา วรวทิย ์ประสิทธ์ิผล 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 นพรัตน ์มดัสมบูรณ์ 

สุรัชนี  เป่ียมญาติ 

08:30 12:30 - ส 2074 

001 การจดัการผลิตภณัฑ ์ 3(3-0-6) 3542110 วรวิทย ์ประสิทธ์ิผล 13:30 17:30 - ส 150705 

15/06/2019 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวิชา Section 001 

16/06/2019 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 

- รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก"หมายถึงใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวชิาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป(GE)  
   กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวชิา (3 หน่วยกิต) โดยเพ่ิมวชิาเรียนดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์  
   ตั้งแต่วนัเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 31 มีนาคม 2562 


