
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 1 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:42) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

นิติศาสตร์ 

46 1 กศ.พบ. 
30904 นิติศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา กมล ตนัจินวฒันกุล 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 กฎหมายอาญา  3(3-0) 2562314 ณัฐดนยั  สุภทัรากุล 

พหลวฑัฒิ อินทรบุญสม 

08:30 11:30 - ส 2063 

002 กฎหมายลกัษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0) 2561205 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

นยัรัตน์ เผดิมรอด 

12:30 15:30 - อา 2063 

019 ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 15:30 18:30 - อา 2064 

02/03/2019 - 09:00 12:00 2562314  กฎหมายอาญา 2 สอบวิชา Section 001 

- 13:30 16:30 2561205   

กฎหมายลกัษณะนิติกรรมและสัญญา 

สอบวิชา Section 002 

03/03/2019 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 009 

- 11:00 12:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวิชา Section 019 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 2 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:42) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

ภาษาองักฤษธุรกจิ 

46 1 กศ.พบ. 
31503 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีปรึกษา ศราวุฒิ  บุญรักษ์ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

011 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 ศรินรัตน์  โคตะพนัธ์ 08:30 11:30 - ส 2037 

001 ภาษาองักฤษเพือการสือสารทางธุรกิจ 3(3-0) 1551125 ชนิศา  เพง็วิชัย 

ฐาปณี  อุตตมะปรากรม 

12:30 15:30 - ส 2337 

001 การอ่านภาษาองักฤษธุรกิจ 3(3-0) 1551618 ศราวุฒิ  บุญรักษ์ 12:30 15:30 - อา 22202 

02/03/2019 - 09:00 10:30 0030101  ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ สอบวิชา Section 011 

03/03/2019 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 009 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 3 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:42) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

46 1 กศ.พบ. 
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา อจัฉรา  ประไพพกัตร์ 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

017 ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 08:30 11:30 - ส 2075 

003 ความรู้เบืองตน้เกียวกบัรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0) 2551103 นนัทชัพร ปานะรัตน์ 

วชัรพงษ์ สุขีวงศ ์

12:30 15:30 - อา 2071 

001 ทฤษฎีการเมือง 3(3-0) 2552305 เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 

สุมาลี อบัดุลสมดั 

15:30 18:30 - อา 2074 

03/03/2019 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 009 

- 11:00 12:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวิชา Section 017 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หน้า 4 จาก 4 
วนัทีพิมพ์ 31/10/2018 (13:42) 
ผูพ้ิมพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   2  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 

โปรแกรมวิชา 

ระดับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี  ปี 

รัฐศาสตร์ 

46 1 กศ.พบ. 
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ทีปรึกษา วีระศกัดิ พุ่มเพช็ร 

รหัสวิชา Section ชือวชิา หน่วยกติ วัน / เวลา / สถานทีเรียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

018 ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 12:30 15:30 - ส 2075 

001 การเมืองและการปกครองของไทย 3(3-0) 2551101 ชนะศึก วิเศษชยั 

ณัฐพล  สิงหสิ์ริสิทธิ 

12:30 15:30 - อา 2031 

03/03/2019 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 009 

- 11:00 12:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพือพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวิชา Section 018 

วัน/เวลา/สถานที สอบ 

หมายเหตุ 

-   รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก" หมายถึง ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพมิในรายวิชาของหมวดวิชาศกึษาทวัไป (GE)  

     กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) โดยเพิมวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

     ตงัแต่วนัเสาร์ที 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัศุกร์ที 23 พฤศจิกายน 2561 


