
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:05) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิตศิาสตร์ 

39 1 กศ.พบ. 
30904 นิตศิาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา นฤมล ติบวงษา 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0) 2563308 กมล ตนัจินวฒันกลุ 08:30 12:30 - ส 22305 

001 กฎหมายลม้ละลาย 3(3-0) 2563510 นฤมล ติบวงษา 

สุชาติ ขวญัเกื้อ 

13:30 17:30 - ส 22305 

001 กฎหมายเกี่ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและวธีิพิจาร 

ณาคดีในศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3(3-0) 2564503 ขนิษฐา สุขสวสัด์ิ 

นภสัรพี  เดชางกรู 

08:30 12:30 - อา 2072 

001 กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 ณัฐดนยั  สุภทัรากลุ 

ปรัชญา  มหาวินิจฉยัมนตรี 

13:30 17:30 - อา 2072 

15/06/2019 - 09:00 12:00 2563308   

กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล 

สอบวิชา Section 001 

- 13:30 16:30 2563510  กฎหมายลม้ละลาย สอบวิชา Section 001 

16/06/2019 - 09:00 12:00 2564503   

กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและวิ 

สอบวิชา Section 001 

- 13:30 16:30 2563503  กฎหมายลกัษณะพยาน สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:05) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

39 1 กศ.พบ. 
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

อาจารย์ที่ปรึกษา วชิรวิทย ์ วชิาสวสัด์ิ 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวิชา) 3(0-0) X - 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศ 

าสตร์ 

2(1-2) 2553802 วชิรวิทย ์ วิชาสวสัด์ิ 08:30 12:30 - อา 2073 

001 การจดัการเชิงยุทธศาสตร์ 3(3-0) 2551207 อรุณ ไชยนิตย ์13:30 17:30 - อา 2083 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวชิาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวชิา (3 หน่วยกิต) 
    โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัเสาร์ท่ี 23 มีนาคม 2562 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 31 มีนาคม 2562 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 3 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:05) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐศาสตร์ 

39 1 กศ.พบ. 
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ที่ปรึกษา วรีะศกัด์ิ พุม่เพช็ร 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวิชา) 3(0-0) X - 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 2(90) 2553803 วีระศกัด์ิ พุ่มเพ็ชร 

ชนะศึก วิเศษชยั 

พลัยมน สินหนงั 

รวิกานต ์ อาํนวย 

พชัรี  กล่อมเมือง 

อรุณ  ขยนัหา 

08:30 16:30 - 

001 สมัมนาทางรัฐศาสตร์ 3(2-2) 2554104 พชัรี  กล่อมเมือง 08:30 13:30 - ส 2051 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวชิาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวชิา (3 หน่วยกิต) 
    โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัเสาร์ท่ี 23 มีนาคม 2562 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 31 มีนาคม 2562 


