
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 3 
วนัทีพิมพ ์ 31/10/2018 (13:38) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิติศาสตร์ 

39 1 กศ.พบ. 
30904 นิติศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา นฤมล ติบวงษา 

รหัสวิชา Section ชือวิชา หน่วยกิต วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 2(2-0) 2562506 ชนาธิป  ชินะนาวิน 12:30 14:30 - ส 2073 

002 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0) 2563521 กมล ตนัจินวฒันกุล 08:30 11:30 - อา 2073 

001 กฎหมายลกัษณะมรดก 3(3-0) 2563205 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

นยัรัตน์ เผดิมรอด 

12:30 15:30 - อา 2034 

002 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0) 2563508 นภสัรพี  เดชางกูร 15:30 18:30 - อา 2061 

02/03/2019 - 09:00 12:00 2563521   

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 

สอบวิชา Section 002 

- 13:30 16:30 2562506  พระธรรมนูญศาลยติุธรรม สอบวิชา Section 001 

03/03/2019 - 09:00 12:00 2563508  กฎหมายภาษีอากร สอบวิชา Section 002 

- 13:30 16:30 2563205  กฎหมายลกัษณะมรดก สอบวิชา Section 001 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 3 
วนัทีพิมพ ์ 31/10/2018 (13:38) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

39 1 กศ.พบ. 
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา วชิรวิทย ์ วิชาสวสัดิ 

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 ภาวะผูน้าํแบบเปลียนสภาพ 3(3-0) 2551205 ณัฏฐา  เกิดทรัพย ์08:30 11:30 - อา 60205 

005 ธรรมาภิบาลและการพฒันาอยา่งยงัยนื 3(3-0) 2551209 ณัฏฐา  เกิดทรัพย ์12:30 15:30 - อา 60205 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 3 
วนัทีพิมพ ์ 31/10/2018 (13:38) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

รัฐศาสตร์ 

39 1 กศ.พบ. 
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา วีระศกัดิ พุ่มเพช็ร 

รหัสวิชา Section ชือวิชา หน่วยกิต วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

005 การพฒันาทางการเมือง 3(3-0) 2553107 ชนะศึก วิเศษชยั 

สฤษฏิพล  สตะเวทิน 

08:30 11:30 - ส 2033 

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

002 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0) 2563519 พลัยมน สินหนงั 

ภาคภูมิ  อุทยัรัตน์ 

08:30 11:30 - อา 2072 

001 จริยธรรมทางการเมือง 3(3-0) 2554105 รวิกานต ์ อาํนวย 

ยพุา ปราชญากูล 

12:30 15:30 - อา 60303 

03/03/2019 - 09:00 12:00 2563519  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 สอบวิชา Section 002 วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 


