
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 3 
วนัทีพิมพ ์ 31/10/2018 (13:37) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิติศาสตร์ 

38 1 กศ.พบ. 
30904 นิติศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา ณัฐดนยั  สุภทัรากุล 

รหัสวิชา Section ชือวิชา หน่วยกิต วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0) 2563308 กมล ตนัจินวฒันกุล 12:30 15:30 - ส 2053 

002 กฎหมายเกียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและวิธีพิจาร 

ณาคดีในศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3(3-0) 2564503 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

นยัรัตน์ เผดิมรอด 

08:30 11:30 - อา 2053 

001 กฎหมายลม้ละลาย 3(3-0) 2563510 นฤมล ติบวงษา 

สุชาติ ขวญัเกอื 

12:30 15:30 - อา 2053 

001 กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 ณัฐดนยั  สุภทัรากุล 

พหลวฑัฒิ อินทรบุญสม 

15:30 18:30 - อา 2053 

02/03/2019 - 09:00 12:00 2564503   

กฎหมายเกียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและวิ 

สอบวิชา Section 002 

- 13:30 16:30 2563308   

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 

สอบวิชา Section 001 

03/03/2019 - 09:00 12:00 2563503  กฎหมายลกัษณะพยาน สอบวิชา Section 001 

- 13:30 16:30 2563510  กฎหมายลม้ละลาย สอบวิชา Section 001 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 3 
วนัทีพิมพ ์ 31/10/2018 (13:37) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

38 1 กศ.พบ. 
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา สืบวงศ ์กาฬวงศ ์

รหัสวิชา Section ชือวิชา หน่วยกิต วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 3(3-0) 2551203 สืบวงศ ์กาฬวงศ ์

ภูดิท  มิตรภกัดี 

08:30 11:30 - ส 2071 

801 การพฒันาบุคลิกภาพ 3(3-0) 3563108 อรรถพร พฤทธิพงษ ์12:30 15:30 - ส 60205 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศ 

าสตร์ 

2(1-2) 2553802 นนัทชัพร ปานะรัตน์ 

วชัรพงษ ์สุขีวงศ ์

12:30 15:30 - อา 60203 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 3 
วนัทีพิมพ ์ 31/10/2018 (13:37) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

รัฐศาสตร์ 

38 1 กศ.พบ. 
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา รวิกานต ์ อาํนวย 

รหัสวิชา Section ชือวิชา หน่วยกิต วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวิชา) 3(0-0) X - 

005 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 5(450) 2554803 วีระศกัดิ พุ่มเพช็ร 

ชนะศึก วิเศษชยั 

พลัยมน สินหนงั 

รวิกานต ์ อาํนวย 

พชัรี  กล่อมเมือง 

08:30 16:30 - 

001 สัมมนาทางรัฐศาสตร์ 3(2-2) 2554104 พชัรี  กล่อมเมือง 08:30 12:30 - ส 60303 

005 การศึกษาอสิระ 3(2-2) 2553204 พชัรี  กล่อมเมือง 13:30 17:30 - ส 2072 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) 

    โดยเพิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน ์ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 


