
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การพฒันาชุมชน 

57 1 ปกต ิ
30103 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา นภพร เช้ือข า 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน 5(450) 2532803 ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศา 

มงคล นาฏกระสูตร 

ไฉน เลาะเงิน 

อกัษร สวสัดี 

ณกมล  ปุญชเขตตทิ์กลุ 

สุธี แกว้เขียว 

ภาณุพงศ ์สามารถ 

วรีพล ดิษเกษม 

ศรีณฐั  ไทรชมภู 

08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การพฒันาชุมชน 

57 2 ปกต ิ
30103 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา วรีพล ดิษเกษม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน 5(450) 2532803 ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศา 

มงคล นาฏกระสูตร 

ไฉน เลาะเงิน 

อกัษร สวสัดี 

ณกมล  ปุญชเขตตทิ์กลุ 

สุธี แกว้เขียว 

ภาณุพงศ ์สามารถ 

วรีพล ดิษเกษม 

ศรีณฐั  ไทรชมภู 

08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ดนตรีไทย 

57 1 ปกต ิ
30203 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา โกเมศ จงเจริญ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพดนตรี 5(450) 2064801 ประวทิย ์ขาวปล้ืม 

สายสุนีย ์หะหวงั 

ณวฒัน์ หลาวทอง 

โกเมศ จงเจริญ 

08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ดนตรีตะวนัตก 

57 1 ปกต ิ
30403 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ภสัชา นอ้ยสอาด 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพดนตรี 5(450) 2064801 ธรรมนูญ จิตตรีบุตร 

รัศมี สุทธโส 

ภสัชา นอ้ยสอาด 

ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

วเิชษฐ ์สุดใด 

วรภพ ประสานตรี 

08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 5 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ดนตรีตะวนัตก 

57 2 ปกต ิ
30403 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา วเิชษฐ ์สุดใด 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

003 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพดนตรี 5(450) 2064801 ธรรมนูญ จิตตรีบุตร 

รัศมี สุทธโส 

ภสัชา นอ้ยสอาด 

ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

วเิชษฐ ์สุดใด 

วรภพ ประสานตรี 

08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 6 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นาฏศิลป์และการละคร 

57 1 ปกต ิ
30803 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา บุญวงศ ์วงศว์รัิตน ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพนาฏศิลป์และการละค 

ร 

5(450) 2054801 ประจกัษ ์ไมเ้จริญ 

ณรงคฤ์ทธ์ิ  เชาวก์รรม 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

รินทร์ลภสั  ชินวฒิุกลุกาญ
จน สมชาย  พลูพิพฒัน์ 

08:30 16:30 - 

003 ววิฒันาการศิลปะเพื่อการละคร 2(1-2) 2051603 ธีรตา  นุ่มเจริญ 08:30 11:30 - อา 1921 
15/02/2018 - 09:00 10:30 2051603  ววิฒันาการศิลปะเพื่อการละคร สอบวชิา Section 003 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 7 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นาฏศิลป์และการละคร 

57 2 ปกต ิ
30803 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา บุญวงศ ์วงศว์รัิตน ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพนาฏศิลป์และการละค 

ร 

5(450) 2054801 ประจกัษ ์ไมเ้จริญ 

ณรงคฤ์ทธ์ิ  เชาวก์รรม 

ธีรตา  นุ่มเจริญ 

รินทร์ลภสั  ชินวฒิุกลุกาญ
จน สมชาย  พลูพิพฒัน์ 

08:30 16:30 - 

003 ววิฒันาการศิลปะเพื่อการละคร 2(1-2) 2051603 ธีรตา  นุ่มเจริญ 08:30 11:30 - อา 1921 
15/02/2018 - 09:00 10:30 2051603  ววิฒันาการศิลปะเพื่อการละคร สอบวชิา Section 003 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 8 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิตศิาสตร์ 

57 1 ปกต ิ
30904 นิตศิาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปาณรดา วชัรสินธ์ุ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 6(0-0) X - 

001 การฝึกประสบการณ์การวา่ความและศาลจ าลอง 3(180) 2564606 ช านาญ  ชาดิษฐ์ 08:30 11:30 - จ ศาลจ าลอง 

001 การฝึกประสบการณ์หลกัวชิาชีพนกักฎหมาย 2(90) 2564605 ช านาญ  ชาดิษฐ์ 13:30 15:30 - จ ศาลจ าลอง 

001 กฎหมายเก่ียวกบัการกระท าความผิดของเด็กและเ 
ยาวชน 

3(3-0) 2562312 ณฐัดนยั  สุภทัรากลุ 11:30 14:30 - พ 22305 

001 กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและวธีิพิจาร 

ณาคดีในศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา 
3(3-0) 2564503 ขนิษฐา สุขสวสัด์ิ 

อ.ปิยเกียรติ  สาริกนัย ์

08:30 11:30 - ศ 150706 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :  รหัสวิชา “X เลือกเสรี” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิม 

                  อีก 2 รายวิชา(6 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

       ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2560  



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 9 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิตศิาสตร์ 

57 2 ปกต ิ
30904 นิตศิาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 6(0-0) X - 

002 กฎหมายเก่ียวกบัการกระท าความผิดของเด็กและเ 
ยาวชน 

3(3-0) 2562312 ณฐัดนยั  สุภทัรากลุ 14:30 17:30 - พ 22202 

002 กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและวธีิพิจาร 

ณาคดีในศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา 
3(3-0) 2564503 ขนิษฐา สุขสวสัด์ิ 

อ.ปิยเกียรติ  สาริกนัย ์

13:30 16:30 - ศ 150905 

002 การฝึกประสบการณ์หลกัวชิาชีพนกักฎหมาย 2(90) 2564605 ช านาญ  ชาดิษฐ์ 08:30 10:30 - อ ศาลจ าลอง 

002 การฝึกประสบการณ์การวา่ความและศาลจ าลอง 3(180) 2564606 ช านาญ  ชาดิษฐ์ 12:30 15:30 - อ ศาลจ าลอง 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :  รหัสวิชา “X เลือกเสรี” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิม 

                  อีก 2 รายวิชา(6 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

       ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2560  



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 10 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาไทย 

57 1 ปกต ิ
31203 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา อาทิตย ์ศรีจนัทร์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาไทย 5(350) 1544802 จงกล เก็ตมะยรู 

มุกดา ลิบลบั 

จนญัญา งามเนตร 

ภาวณีิ พนมวนั ณ อยธุยา 

กมลพทัธ์ โพธ์ิทอง 

ศิวริน แสงอาวธุ 

อาทิตย ์ศรีจนัทร์ 

อวยพร  แสงค า 

08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 11 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาไทย 

57 2 ปกต ิ
31203 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ศิวริน แสงอาวธุ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาไทย 5(350) 1544802 จงกล เก็ตมะยรู 

มุกดา ลิบลบั 

จนญัญา งามเนตร 

ภาวณีิ พนมวนั ณ อยธุยา 

กมลพทัธ์ โพธ์ิทอง 

ศิวริน แสงอาวธุ 

อาทิตย ์ศรีจนัทร์ 

อวยพร  แสงค า 

08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 12 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาองักฤษ 

57 1 ปกต ิ
31403 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา กษิดิศ วชัรพรรณ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษ 5(450) 1554803 กษิดิศ วชัรพรรณ 08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 13 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาองักฤษ 

57 2 ปกต ิ
31403 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ภูมิใจ ณฏัฐช์าภา 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษ 5(450) 1554803 ภูมิใจ ณฏัฐช์าภา 08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 14 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาองักฤษ 

57 3 ปกต ิ
31403 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ศิรดา เทียนขาว 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

003 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษ 5(450) 1554803 ศิรดา เทียนขาว 08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 15 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาองักฤษธุรกจิ 

57 1 ปกต ิ
31503 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ภทัราวลี กระแสร์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษธุรกิจ 5(450) 1554801 ภทัราวลี กระแสร์ 08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 16 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาองักฤษธุรกจิ 

57 2 ปกต ิ
31503 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ภทัราวลี กระแสร์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษธุรกิจ 5(450) 1554801 ภทัราวลี กระแสร์ 08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 17 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

57 1 ปกต ิ
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา อรุณ ไชยนิตย ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5(450) 2554801 อรุณ ไชยนิตย ์08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 18 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

57 2 ปกต ิ
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปฐมชนก ศิริพชัระ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5(450) 2554801 ปฐมชนก ศิริพชัระ 08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 19 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

57 3 ปกต ิ
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา เมธี ทรัพยป์ระสพโชค 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

003 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5(450) 2554801 เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 20 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยภูีมศิาสตร์ 

57 1 ปกต ิ
32302 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ณฐัพร ยวงเงิน 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยภูีมิศาสตร์ 5(450) 2544801 ณฐัพร ยวงเงิน 08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 21 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การบริหารและพฒันาเมอืง 

57 1 ปกต ิ
32503 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา วชิยานนท ์สุทธโส 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารและพฒันา 

เมือง 

5(450) 2534804 วชิยานนท ์สุทธโส 

ฉนัทสั เพียรธรรม 

ธนกฤต มีสมจิตร 

ทรงยศ  สาโรจน ์

08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 22 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ออกแบบนิเทศศิลป์ 

57 1 ปกต ิ
32610 ศิลปบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปัณณ์ณชั ธนทัพรรษรัตน์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ศิลปนิพนธ์ 4(2-4) 2034901 เสาวรส พวงแกว้ 

ปัณณ์ณชั ธนทัพรรษรัตน ์

วรพรรณ  สุรัสวดี 

ณฐัพล  อน้อารีย ์

12:30 18:30 - พ 617 

801 หลกัการตลาด 3(3-0) 3541101 สุวพชัร วฒิุเสน 13:30 16:30 - พฤ 617 
- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 23 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ออกแบบนิเทศศิลป์ 

57 2 ปกต ิ
32610 ศิลปบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา วรพรรณ  สุรัสวดี 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ศิลปนิพนธ์ 4(2-4) 2034901 เสาวรส พวงแกว้ 

ปัณณ์ณชั ธนทัพรรษรัตน ์

วรพรรณ  สุรัสวดี 

ณฐัพล  อน้อารีย ์

12:30 18:30 - พ 617 

801 การเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 3(2-2) 5513307 วราวธุ ยอดจนัทร์ 13:30 17:30 - พฤ ร.3110 
- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 24 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐศาสตร์ 

57 1 ปกต ิ
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ชนะศึก วเิศษชยั 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐศาสตร์ 5(450) 2554803 ชนะศึก วเิศษชยั 08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 25 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐศาสตร์ 

57 2 ปกต ิ
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา วชัรินทร์ อินทพรหม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐศาสตร์ 5(450) 2554803 วชัรินทร์ อินทพรหม 08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 26 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาจนีธุรกจิ 

57 1 ปกต ิ
33603 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา สราวฒิุ เขียวพฤกษ ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาจีนธุรกิจ 5(450) 1573804 สราวฒิุ เขียวพฤกษ ์

จิราพร  เนตรสมบติัผล 

เดชา  ชาติวรรณ 

ชลธี  เสมอเช้ือ 

08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 27 จาก 27 
วนัท่ีพิมพ ์ 17/10/2017 (15:21) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

57 1 ปกต ิ
33703 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา กิตติศกัด์ิ คงพนู 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์ 5(450) 1634806 เพชรา ศรีค าภา 

เสวยีน เจนเขวา้ 

เพญ็รุ่ง แป้งใส 

กิตติศกัด์ิ คงพนู 

นนทนนัท ์ แยม้วงษ ์

อารีย ์ รังสิโยภาส 

08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 


