
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 27/02/2560 (11:07) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   3  

หมายเหตุ :   รหัสวิชา “GE กลุ่มวิชาเลือก” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(GE)   

                  กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

               ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 19 มีนาคม 2560 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิตศิาสตร์ 

41 1 กศ.พบ. 
30904 นิตศิาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา พรเพชร  ชลศกัด์ิตระกลู 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 กฎหมายลกัษณะนิติกรรมและสญัญา 3(3-0) 2561205 นยัรัตน์ เผดิมรอด 08:30 12:30 - ส 2612 

001 กฎหมายอาญา 2 3(3-0) 2562314 อ.คมสนั  สุขมาก 13:30 17:30 - ส 2612 
 กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - อา 

002 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 วไิลจิตร นิลสวสัด์ิ 08:30 12:30 - อา 2064 

03/06/2560 - 09:00 10:30 0010202   
ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 002 

04/06/2560 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวชิาเลือก สอบวชิา Section 002 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 27/02/2560 (11:07) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   3  

หมายเหตุ :   รหัสวิชา “GE กลุ่มวิชาเลือก” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(GE)   

                  กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

               ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 19 มีนาคม 2560 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาองักฤษธุรกจิ 

41 1 กศ.พบ. 
31503 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา จตุพร  อินทร์สุวรรณ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 3(3-0) 1551125 วรีพล  ศรีโคตรโพธ์ิ 08:30 12:30 - ส 2337 

001 เทคนิคการเขียนภาษาองักฤษ 3(3-0) 1551124 จตุพร  อินทร์สุวรรณ 13:30 17:30 - ส 2337 
 กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - อา 

004 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 08:30 12:30 - อา 2335 

03/06/2560 - 09:00 10:30 0010202   
ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 004 

04/06/2560 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวชิาเลือก สอบวชิา Section 002 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 27/02/2560 (11:07) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   3  

หมายเหตุ :   รหัสวิชา “GE กลุ่มวิชาเลือก” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(GE)   

                  กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

               ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 19 มีนาคม 2560 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

41 1 กศ.พบ. 
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา นนัทนิ์ธิ  พงศโ์พธิธรรม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 กฎหมายปกครอง 1 3(3-0) 2562505 ปรัชญา  มหาวนิิจฉยัมนตรี 08:30 12:30 - ส 2073 

001 ทฤษฎีการเมือง 3(3-0) 2552305 สุมาลี อบัดุลสมดั 13:30 17:30 - ส 2063 
 กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - อา 

004 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 08:30 12:30 - อา 2335 

03/06/2560 - 09:00 10:30 0010202   
ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 004 

04/06/2560 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวชิาเลือก สอบวชิา Section 002 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 27/02/2560 (11:07) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   3  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

41 2 กศ.พบ. 
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา อรุณ ไชยนิตย ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0) 2551103 วชิรวทิย ์ วชิาสวสัด์ิ 08:30 12:30 - ส 235 

002 กฎหมายปกครอง 1 3(3-0) 2562505 ปรัชญา  มหาวนิิจฉยัมนตรี 13:30 17:30 - ส 235 

201 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0010301 สราวฒิุ เขียวพฤกษ ์

ชลธี  เสมอเช้ือ 

เดชา  ชาติวรรณ 

จิราพร  เนตรสมบติัผล 

08:30 12:30 - อา 235 

005 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 13:30 17:30 - อา 235 

03/06/2560 - 09:00 10:30 0010202   
ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 005 

04/06/2560 - 09:00 10:30 0010301  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร สอบวชิา Section 201 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 5 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 27/02/2560 (11:07) 
ผูพิ้มพ ์ 5000181 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2559   3  

หมายเหตุ :   รหัสวิชา “GE กลุ่มวิชาเลือก” หมายถึง  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(GE)   

                  กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวิชา(3 หน่วยกิต) โดยเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

               ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 19 มีนาคม 2560 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐศาสตร์ 

41 1 กศ.พบ. 
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา รวกิานต ์ อ านวย 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 วไิลจิตร นิลสวสัด์ิ 08:30 12:30 - ส 2032 

001 การเมืองและการปกครองของไทย 3(3-0) 2551101 ชนะศึก วเิศษชยั 13:30 17:30 - ส 2064 
 กลุ่มวชิาเลือก 3(3-0-6) GE - อา 

03/06/2560 - 09:00 10:30 0010202   
ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวชิา Section 001 

04/06/2560 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวชิาเลือก สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

 


