
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (11:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิตศิาสตร์ 

37 1 กศ.พบ. 
30904 นิตศิาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา พรเพชร  ชลศกัด์ิตระกลู 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 กฎหมายลม้ละลาย 3(3-0) 2563510 สุชาติ ขวญัเก้ือ 08:30 11:30 - ส 2336 

002 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0) 2563308 กมล ตนัจินวฒันกลุ 08:30 11:30 - อา 2323 

001 กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและวธีิพิจาร 

ณาคดีในศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา 
3(3-0) 2564503 ขนิษฐา สุขสวสัด์ิ 12:30 15:30 - อา 2323 

005 กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 ณฐัดนยั  สุภทัรากลุ 15:30 18:30 - อา 2071 

13/10/2018 - 09:00 11:30 2563510  กฎหมายลม้ละลาย สอบวชิา Section 002 

- 13:00 15:30 2564503   

กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและว ิ

สอบวชิา Section 001 

14/10/2018 - 09:00 11:30 2563308   

กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล 

สอบวชิา Section 002 

- 13:00 15:30 2563503  กฎหมายลกัษณะพยาน สอบวชิา Section 005 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (11:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

37 1 กศ.พบ. 
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา อรุณ ไชยนิตย ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การพฒันาทุนมนุษย ์ 3(3-0) 2551204 ลกัษนนัท ์ รัตนคูหา 12:30 15:30 - ส 2051 

005 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐประศาสนศ 

าสตร์ 

2(1-2) 2553802 นนัทชัพร ปานะรัตน ์08:30 11:30 - ส 2333 

801 หลกัศิลปะและการจดัดอกไม ้ 3(2-2-5) 4552109 ชุติมา สงัคะหะ 13:30 17:30 - อา 852 

14/10/2018 - 13:30 15:30 4552109  หลกัศิลปะและการจดัดอกไม ้สอบวชิา Section 801 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 19/06/2018 (11:31) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐศาสตร์ 

37 1 กศ.พบ. 
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา วรีะศกัด์ิ พุม่เพช็ร 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

004 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐศาสตร์ 2(90) 2553803 วรีะศกัด์ิ พุม่เพช็ร 

ชนะศึก วเิศษชยั 

พลัยมน สินหนงั 

รวกิานต ์ อ านวย 

พชัรี  กล่อมเมือง 

08:30 16:30 - 

004 สมัมนาทางรัฐศาสตร์ 3(2-2) 2554104 พชัรี  กล่อมเมือง 08:30 12:30 - ส 60205 

006 กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 1 3(3-0) 2563519 ภาคภูมิ  อุทยัรัตน์ 08:30 11:30 - อา 2035 

14/10/2018 - 09:00 11:30 2563519  กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 1 สอบวชิา Section 006 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

  
หมายเหตุ 

รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 


