
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 (11:35) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิตศิาสตร์ 

43 1 กศ.พบ. 
30904 นิตศิาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

046 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 08:30 11:30 - ส 2336 

003 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0) 2562510 เอกพงษ ์ สารนอ้ย 12:30 15:30 - ส 2053 

003 กฎหมายอาญา 2 3(3-0) 2562314 นยัรัตน์ เผดิมรอด 15:30 18:30 - ส 2053 

24/02/2018 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 046 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :  รหสัวชิา "GE กลุ่มวชิาเลือก" หมายถึง ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มในรายวชิาของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป(GE) 

                 กลุ่มวชิาเลือก อีก 1 รายวชิา (3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวชิาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์  

       ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2560  



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 (11:35) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาองักฤษธุรกจิ 

43 1 กศ.พบ. 
31503 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ชนิศา  ดาทุมมา 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 3(3-0) 1551125 ชนิศา  ดาทุมมา 08:30 11:30 - ส 2337 

020 การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพระนคร 3(3-0-6) 0020101 ณฐัธพงษ ์มะลิซอ้น 12:30 15:30 - อา 2038 

001 การอ่านภาษาองักฤษธุรกิจ 3(3-0) 1551618 โอแฟเลีย ด.อคอสตา 15:30 18:30 - อา 2052 

25/02/2018 - 11:00 12:30 0020101   

การพฒันาตนและอตัลกัษณ์คนพระนคร 

สอบวชิา Section 020 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :  รหสัวชิา "GE กลุ่มวชิาเลือก" หมายถึง ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มในรายวชิาของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป(GE) 

                 กลุ่มวชิาเลือก อีก 1 รายวชิา (3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวชิาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์  

       ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2560  



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 (11:35) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

43 1 กศ.พบ. 
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา วชิรวทิย ์ วชิาสวสัด์ิ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

046 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 08:30 11:30 - ส 2336 

008 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0) 2551103 สุมาลี อบัดุลสมดั 12:30 15:30 - ส 2038 

004 กฎหมายปกครอง 1 3(3-0) 2562505 พรเทพ  เตียเจริญวรรธน ์15:30 18:30 - ส 2033 

24/02/2018 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 046 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :  รหสัวชิา "GE กลุ่มวชิาเลือก" หมายถึง ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มในรายวชิาของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป(GE) 

                 กลุ่มวชิาเลือก อีก 1 รายวชิา (3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวชิาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์  

       ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2560  



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 4 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/10/2017 (11:35) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2560   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐศาสตร์ 

43 1 กศ.พบ. 
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา วรีะศกัด์ิ พุม่เพช็ร 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - 

005 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0) 2562510 นภสัรพี  เดชางกรู 08:30 11:30 - ส 2053 

048 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 พิชามญชุ ์จ ารัสศรี 12:30 15:30 - ส 2072 

001 การเมืองและการปกครองของไทย 3(3-0) 2551101 ณฐัพล  สิงห์สิริสิทธ์ิ 15:30 18:30 - ส 2072 

24/02/2018 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 048 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :  รหสัวชิา "GE กลุ่มวชิาเลือก" หมายถึง ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มในรายวชิาของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป(GE) 

                 กลุ่มวชิาเลือก อีก 1 รายวชิา (3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวชิาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์  

       ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2560  

 


