
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 3 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:40) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

ภาษาองักฤษธุรกจิ 

42 1 กศ.พบ. 
31503 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา ชนิศา  เพง็วิชัย 

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 2 จาก 3 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:40) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

42 1 กศ.พบ. 
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา วชัรินทร์ อินทพรหม 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การบริหารคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 3(3-0) 2551203 สืบวงศ ์กาฬวงศ์ 

ภูดิท  มิตรภกัดี 

08:30 11:30 - ส 2071 

007 ภาษาองักฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0) 1500113 อรุณ ไชยนิตย  ์

พิสิฐ  โอ่งเจริญ 

12:30 15:30 - ส 2071 

001 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3(3-0) 2553301 อรุณ ไชยนิตย  ์

พิสิฐ  โอ่งเจริญ 

08:30 11:30 - อา 2061 

004 การบริหารจดัการภาครัฐใหม่ 3(3-0) 2553312 เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 

สุมาลี อบัดุลสมดั 

12:30 15:30 - อา 2061 

02/03/2019 - 13:30 15:00 1500113   

ภาษาองักฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 

สอบวิชา Section 007 วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 3 จาก 3 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:40) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

รัฐศาสตร์ 

42 1 กศ.พบ. 
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา ชนะศึก วิเศษชยั 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3(3-0) 2562304 กมล ตนัจินวฒันกุล 08:30 11:30 - ส 2051 

005 การเมืองภาคประชาชน 3(3-0) 2552202 วีระศกัดิ พุ่มเพช็ร 12:30 15:30 - ส 2032 

001 ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหว่างสงัคม 3(3-0) 2552203 รวิกานต์  อาํนวย 

ยุพา ปราชญากลู 

08:30 11:30 - อา 2032 

005 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียน 3(3-0) 2552205 พลัยมน สินหนงั 

ภาคภูมิ  อุทยัรัตน์ 

12:30 15:30 - อา 2032 

03/03/2019 - 13:30 16:30 2562304  กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์สอบวิชา Section 001 วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 


