
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 5 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:39) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิติศาสตร์ 

41 1 กศ.พบ. 
30904 นิติศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา พรเพชร  ชลศกัดิตระกลู 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

002 ภาษาองักฤษสําหรับนกักฎหมาย  3(3-0) 2562103 ปิยนนัท์ ศรีทองทิม 08:30 11:30 - ส 344 

002 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงา 

น 

3(3-0) 2563701 พรเทพ  เตียเจริญวรรธน์ 12:30 15:30 - ส 344 

001 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  3(3-0) 2563517 ภคพงศ ์ วงศศ์รีภูมิเทศ 12:30 15:30 - อา 344 

001 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0) 2563519 ปรัชญา  มหาวินิจฉยัมนตรี 15:30 18:30 - อา 2062 

02/03/2019 - 09:00 12:00 2562103  ภาษาองักฤษสําหรับนกักฎหมาย  

3 

สอบวิชา Section 002 

- 13:30 16:30 2563701   

กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาล 

สอบวิชา Section 002 

03/03/2019 - 09:00 12:00 2563519  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 สอบวิชา Section 001 

- 13:30 16:30 2563517  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ 1 สอบวิชา Section 001 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 2 จาก 5 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:39) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

ภาษาองักฤษธุรกจิ 

41 1 กศ.พบ. 
31503 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา จตุพร  อินทร์สุวรรณ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การพูดภาษาองักฤษทางธุรกิจ 3(3-0) 1551617 ศรัณ ู  อินทร์อุริศ 08:30 11:30 - ส 347 

001 ไทยศึกษา 3(3-0) 1553402 ชนิศา  เพง็วิชัย 

ฐาปณี  อุตตมะปรากรม 

12:30 15:30 - ส 2338 

003 ภาษาองักฤษเพืออุตสาหกรรมบนัเทิง 3(3-0) 1551629 ศราวุฒิ  บุญรักษ์ 08:30 11:30 - อา 2338 

003 ภาษาองักฤษเพือการประชาสัมพนัธ์ 3(3-0) 1553608 จตุพร  อินทร์สุวรรณ 

วีรพล  ศรีโคตรโพธิ 

12:30 15:30 - อา 2338 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 3 จาก 5 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:39) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

41 1 กศ.พบ. 
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา ปฐมชนก ศิริพชัระ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

004 การบริหารงานคลงัสาธารณะ 3(3-0) 2552306 ปฐมชนก ศิริพชัระ 08:30 11:30 - ส 2335 

002 ระเบียบบริหารราชการไทย 3(3-0) 2551304 อจัฉรา  ประไพพกัตร์ 12:30 15:30 - ส 2051 

005 เทคนิคการบริหาร 3(2-2) 2553305 วชัรินทร์ อินทพรหม 

ทวีศกัดิ  ประสิทธิอน้ 

08:30 12:30 - อา 2335 

005 การประเมินโครงการ 3(3-0) 2553308 ภาวินีย ์มีผดุง 

พิสิฐ  โอ่งเจริญ 

13:30 16:30 - อา 2335 

02/03/2019 - 09:00 10:30 2552306  การบริหารงานคลงัสาธารณะ สอบวิชา Section 004 วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 4 จาก 5 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:39) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

41 2 กศ.พบ. 
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา อรุณ ไชยนิตย  ์

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

006 การประเมินโครงการ 3(3-0) 2553308 วชิรวิทย ์ วิชาสวสัดิ 

ทรงปภร พรหมจกัร์ 

08:30 11:30 - ส 235 

006 เทคนิคการบริหาร 3(2-2) 2553305 วชิรวิทย ์ วิชาสวสัดิ 12:30 16:30 - ส 235 

005 การบริหารงานคลงัสาธารณะ 3(3-0) 2552306 นนัทชัพร ปานะรัตน์ 

วชัรพงษ์ สุขีวงศ ์

08:30 11:30 - อา 2323 

001 ระเบียบบริหารราชการไทย 3(3-0) 2551304 อจัฉรา  ประไพพกัตร์ 12:30 15:30 - อา 2336 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 5 จาก 5 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:39) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

รัฐศาสตร์ 

41 1 กศ.พบ. 
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา รวิกานต์  อาํนวย 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

006 การบริหารและการจดัการภาครัฐแนวใหม ่ 3(3-0) 2553312 เบญจวรรณ  รัตนเลิศ 

อรุณ  ขยนัหา 

12:30 15:30 - ส 2033 

005 สือสารมวลชนกบัการเมือง 3(3-0) 2553106 ทศพร  บุญลือ 

อรุณ  ขยนัหา 

15:30 18:30 - ส 2033 

005 กฎหมายอาญา 3(3-0) 2551501 พลัยมน สินหนงั 

ภาคภูมิ  อุทยัรัตน์ 

12:30 15:30 - อา 2033 

001 ปรัชญาการเมือง 3(3-0) 2552204 ชนะศึก วิเศษชยั 

ณัฐพล  สิงหสิ์ริสิทธิ 

15:30 18:30 - อา 2033 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 


