
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 5 
วันที่พิมพ์ 25/10/2559 (13:38) 
ผู้พิมพ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   2  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การพฒันาชุมชน 

32 1 กศ.พบ. 
30103 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา นภพร เช้ือข า 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การจัดการฝึกอบรมและสัมมนาในงานพัฒนาชุม 

ชน 

3(2-2) 2534905 อักษร สวัสดี 08:30 12:30 - ส 521 

001 การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 3(2-2) 2533312 วีรพล ดิษเกษม 12:30 16:30 - ส 521 

003 การวิจัยชุมชน 3(2-2) 2534906 ภาณุพงศ์ สามารถ 08:30 12:30 - อา 521 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมช 

น 

2(90) 2533803 นภพร เช้ือข า 12:30 16:30 - อา 521 

25/02/2560 - 13:00 15:00 2533312  การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน สอบวิชา Section 001 

26/02/2560 - 09:00 11:00 2534906  การวิจัยชุมชน สอบวิชา Section 003 

- 13:00 15:00 2534905   
การจัดการฝึกอบรมและสัมมนาในงานพัฒ 

สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 2 จาก 5 
วันที่พิมพ์ 25/10/2559 (13:38) 
ผู้พิมพ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   2  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิตศิาสตร์ 

32 1 กศ.พบ. 
30904 นิตศิาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปฏิพัทธ์ ภู่งาม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0) 2563308 ศิริชัย  มงคลเกียรติศร ี08:30 11:30 - ส 125 

001 กฎหมายล้มละลาย 3(3-0) 2563510 สุชาติ ขวัญเกื้อ 12:30 15:30 - อา 143 

001 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0) 2562506 ภคพงศ์  วงศ์ศรีภูมิเทศ 15:30 17:30 - อา 143 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 3 จาก 5 
วันที่พิมพ์ 25/10/2559 (13:38) 
ผู้พิมพ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   2  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาองักฤษธุรกจิ 

32 1 กศ.พบ. 
31503 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา เสถียรพันธุ์  ขุนมนตร ี

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุร 

กิจ 

2(90) 1553801 เสถียรพันธุ์  ขุนมนตร ี08:30 16:30 - 

002 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 3(2-2) 1553612 โอแฟเลีย ด.อคอสตา 08:30 12:30 - อา 2337 

001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 3(3-0) 1551628 ศศิวิมล  พลายชุม 13:30 16:30 - อา 2337 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 4 จาก 5 
วันที่พิมพ์ 25/10/2559 (13:38) 
ผู้พิมพ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   2  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

32 1 กศ.พบ. 
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปฐมชนก ศิริพัชระ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวิชา) 3(0-0) X - 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศ 

าสตร์ 
2(1-2) 2553802 ปฐมชนก ศิริพัชระ 08:30 11:30 - ส 60205 

001 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0) 2554901 อารยา  ต่อตระกูล 12:30 15:30 - ส 60205 

001 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0) 2563503 นิตินันท์ ศรีเมฆ(อ.พิเศษ) 12:30 15:30 - อา 124 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ :   รหัสวิชา “X เลือกเสรี” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิม 

                  อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

       ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 13 พฤศจิกายน 2559  



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 5 จาก 5 
วันที่พิมพ์ 25/10/2559 (13:38) 
ผู้พิมพ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   2  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐศาสตร์ 

32 1 กศ.พบ. 
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา นันทัชพร ปานะรัตน ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 5(450) 2554803 พัลยมน สินหนัง 08:30 16:30 - 

003 การเลือกตั้ง 3(3-0) 2553205 ยุพา ปราชญากูล 08:30 11:30 - ส 2083 

003 การศึกษาอิสระ 3(2-2) 2553204 วัชรพงษ์ สุขีวงศ ์08:30 12:30 - อา 60304 

001 สัมมนาทางรัฐศาสตร์ 3(2-2) 2554104 อารยา  ต่อตระกูล 

รวิกานต์  อ านวย 

13:30 17:30 - อา 60304 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 


