
หมายเหตุ :   รหัสวิชา “X เลือกเสรี” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิม 

                  อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

               ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 19 มีนาคม 2560 

 

RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 27/02/2560 (11:02) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   3  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การพฒันาชุมชน 

32 1 กศ.พบ. 
30103 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา นภพร เช้ือข า 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน 5(450) 2532803 นภพร เช้ือข า 

ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศา 

มงคล นาฏกระสูตร 

วรีพล ดิษเกษม 

ณกมล  ปุญชเขตตทิ์กลุ 

สุธี แกว้เขียว 

ภาณุพงศ ์สามารถ 

ไฉน เลาะเงิน 

08:30 16:30 - 

001 สมัมนาการพฒันาชุมชน 3(2-2) 2534904 นภพร เช้ือข า 13:30 18:30 - ส 521 

03/06/2560 - 13:00 15:00 2534904  สมัมนาการพฒันาชุมชน สอบวชิา Section 001 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 27/02/2560 (11:02) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   3  

หมายเหตุ :   รหัสวิชา “X เลือกเสรี” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิม 

                  อีก 2 รายวิชา(6 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

               ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 19 มีนาคม 2560 

 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิตศิาสตร์ 

32 1 กศ.พบ. 
30904 นิตศิาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 
 เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 6(0-0) X - 

001 การฝึกประสบการณ์หลกัวชิาชีพนกักฎหมาย 2(90) ส.     13:30 – 17:30       2338    2564605 นภสัรพี  เดชางกรู 
ส.     08:30 – 11:30       ศาลจ าลอง    001 การฝึกประสบการณ์การวา่ความและศาลจ าลอง 3(180) 2564606 ช านาญ  ชาดิษฐ์ 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 27/02/2560 (11:02) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   3  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาองักฤษธุรกจิ 

32 1 กศ.พบ. 
31503 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษธุรกิจ 5(450) 1554801 เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 08:30 16:30 - 

001 ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมบนัเทิง 3(3-0) 1551629 โอแฟเลีย ด.อคอสตา 08:30 12:30 - อา 2337 

001 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 3(3-0) 1553615 สมใจ  ศรีมงคลทิพย ์13:30 17:30 - อา 2337 

04/06/2560 - 13:00 14:30 1553615   
ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

สอบวชิา Section 001 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 27/02/2560 (11:02) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   3  

หมายเหตุ :   รหัสวิชา “X เลือกเสรี” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิม 

                  อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  

               ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 19 มีนาคม 2560 

 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

32 1 กศ.พบ. 
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ปฐมชนก ศิริพชัระ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 
 เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5(450) 2554801 ปฐมชนก ศิริพชัระ 08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 5 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 27/02/2560 (11:02) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   3  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐศาสตร์ 

32 1 กศ.พบ. 
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา นนัทชัพร ปานะรัตน ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

801 กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 จ าลองลกัษณ์  อินทวนั 08:30 12:30 - ส 2622 

801 กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 3(3-0) 2563504 ชรินทร์  ชยักลุพิพฒัน์ 13:30 17:30 - ส 615 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 


