
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 3 
วันที่พิมพ์ 11/06/2559 (14:10) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิตศิาสตร์ 

33 1 กศ.พบ. 
30904 นิตศิาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา นฤมล ติบวงษา 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0) 2564401 อ.ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสร 08:30 11:30 - ส 2323 

001 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0) 2563518 ภคพงศ์  วงศ์ศรีภูมิเทศ 12:30 15:30 - ส 2323 

001 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0) 2563520 น า กรุยรุ่งโรจน ์08:30 11:30 - อา 2335 

001 กฎหมายลักษณะครอบครัว 3(3-0) 2563204 ปฏิพัทธ์ ภู่งาม 12:30 15:30 - อา ศาลจ าลอง 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ  



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 2 จาก 3 
วันที่พิมพ์ 11/06/2559 (14:10) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาองักฤษธุรกจิ 

33 1 กศ.พบ. 
31503 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา เสถียรพันธุ์  ขุนมนตร ี

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

016 เลือกเสรี(ไม่ระบุวิชา) 3(0-0) X - 

001 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 3(3-0) 1551622 วีรพล  ศรีโคตรโพธ์ิ 08:30 11:30 - ส 2337 

003 ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือมวลชน 3(3-0) 1551126 นุช สิทธิธูรณ์ 12:30 15:30 - อา 2338 

001 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC 3(3-0) 1552504 โอแฟเลีย ด.อคอสตา 15:30 18:30 - อา 2338 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ : รหัสวิชา "X  เลือกเสร"ี หมายถึง ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพิ่มจาก 

ในตารางเรียนอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (online) ตามก าหนดการลงทะเบียน 

เพิ่ม - ถอนของมหาวิทยาลัย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิชาเลือกเสร ี
 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 3 จาก 3 
วันที่พิมพ์ 11/06/2559 (14:10) 
ผู้พิมพ์ 5000155 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐศาสตร์ 

33 1 กศ.พบ. 
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา วีระศักดิ์ พุ่มเพ็ชร 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

004 วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(2-2) 2553104 วัชรพงษ์ สุขีวงศ ์08:30 12:30 - ส 60205 

003 การบริหารและการจัดการภาครัฐแนวใหม ่ 3(3-0) 2553312 จิรณัฐ  สกุลชัยสิทฐิ์ 13:30 16:30 - ส 60205 

001 ความขัดแย้งทางการเมือง 3(3-0) 2553203 ดร.ทศพร บุญลือ 12:30 15:30 - อา 2061 

001 การเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0) 2553105 ดร.ทศพร บุญลือ 15:30 18:30 - อา 2061 

08/10/2559 - 09:00 11:00 2553104  วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ สอบวิชา Section 004 

- 13:00 14:30 2553105  การเมืองเปรียบเทียบ สอบวิชา Section 001 

09/10/2559 - 09:00 10:30 2553312   
การบริหารและการจัดการภาครัฐแนวใหม ่

สอบวิชา Section 003 

- 13:00 14:30 2553203  ความขัดแย้งทางการเมือง สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 


