
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:40) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิติศาสตร์ 

43 1 กศ.พบ. 
30904 นิติศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 กฎหมายปกครอง  3(3-0) 2562511 นฤมล ติบวงษา 

สุชาติ ขวญัเกือ 

12:30 15:30 - ส 342 

001 ภาษาองักฤษสําหรับนกักฎหมาย  3(3-0) 2562102 ปิยนนัท์ ศรีทองทิม 15:30 18:30 - ส 2032 

001 กฎหมายลกัษณะละเมิด จดัการงานนอกสัง  

ลาภมิควรได ้

3(3-0) 2562202 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

นยัรัตน์ เผดิมรอด 

08:30 11:30 - อา 342 

003 เอกเทศสัญญา  3(3-0) 2562407 เอมิกา  ชยัสิทธิ 12:30 15:30 - อา 342 

02/03/2019 - 09:00 12:00 2562511  กฎหมายปกครอง 1 สอบวิชา Section 001 

- 13:30 16:30 2562102  ภาษาองักฤษสําหรับนกักฎหมาย  

2 

สอบวิชา Section 001 

03/03/2019 - 09:00 12:00 2562202  กฎหมายลกัษณะละเมิด  

จดัการงานนอกสงั ลาภมิควรได ้

สอบวิชา Section 001 

- 13:30 16:30 2562407  เอกเทศสัญญา 2 สอบวิชา Section 003 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 2 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:40) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

ภาษาองักฤษธุรกจิ 

43 1 กศ.พบ. 
31503 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา ชนิศา  เพง็วิชัย 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบวิุชา) 3(0-0) X - 

003 ภาษาองักฤษเพือธุรกิจสุขภาพและความงาม 3(3-0) 1551631 ชนิศา  เพง็วิชัย 

ฐาปณี  อุตตมะปรากรม 

08:30 11:30 - ส 2337 

001 ภาษาองักฤษเพือการท่องเทียว 3(3-0) 1551623 สุมนัตรินี ณัจฉริยามาศ 08:30 11:30 - อา 2337 

003 การแปลภาษาองักฤษเบืองตน้ 3(2-2) 1552204 สุมนัตรินี ณัจฉริยามาศ 

สิริพร  กิตดาการ 

12:30 16:30 - อา 2337 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 

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

    โดยเพิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศกุร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 3 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:40) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

43 1 กศ.พบ. 
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา วชิรวิทย ์ วิชาสวสัดิ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การบริหารการพฒันา 3(3-0) 2553303 ปฐมชนก ศิริพชัระ 

ทรงปภร พรหมจกัร์ 

12:30 15:30 - ส 2061 

001 การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ 3(3-0) 2553302 ปฐมชนก ศิริพชัระ 15:30 18:30 - ส 2061 

003 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0) 2552301 นนัทชัพร ปานะรัตน์ 

วชัรพงษ์ สุขีวงศ ์

08:30 11:30 - อา 2063 

001 การปกครองทอ้งถินไทย 3(3-0) 2552101 วีระศกัดิ พุ่มเพช็ร 

เบญจวรรณ  รัตนเลิศ 

12:30 15:30 - อา 2074 

02/03/2019 - 13:30 15:00 2553302   

การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ 

สอบวิชา Section 001 

03/03/2019 - 09:00 10:30 2553303  การบริหารการพฒันา สอบวิชา Section 001 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 4 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:40) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

รัฐศาสตร์ 

43 1 กศ.พบ. 
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา วีระศกัดิ พุ่มเพช็ร 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฟังและการพดู  3(2-2) 1551111 พลิสา สุนทรเศวต 08:30 12:30 - ส 345 

003 ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศเบืองตน้ 3(3-0) 2551211 ชนะศึก วิเศษชยั 

สฤษฏิพล  สตะเวทิน 

13:30 16:30 - ส 2031 

001 นโยบายสาธารณะ 3(3-0) 2552103 ณภทัร  ศิลปมา 

อรุณ  ขยนัหา 

08:30 11:30 - อา 2071 

001 การปกครองทอ้งถินไทย 3(3-0) 2552101 วีระศกัดิ พุ่มเพช็ร 

เบญจวรรณ  รัตนเลิศ 

12:30 15:30 - อา 2074 

- สอบวิชา Section วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 


