
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:09) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิตศิาสตร์ 

41 1 กศ.พบ. 
30904 นิตศิาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา พรเพชร  ชลศกัด์ิตระกลู 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0) 2563518 พรเพชร  ชลศกัด์ิตระกลู 

ชนาธิป  ชินะนาวิน 

11:30 15:30 - ส 2053 

001 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0) 2563520 พรเพชร  ชลศกัด์ิตระกลู 

ปรัชญา  มหาวินิจฉยัมนตรี 

15:30 18:30 - ส 2053 

001 กฎหมายลกัษณะครอบครัว 3(3-0) 2563204 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

นยัรัตน ์เผดิมรอด 

08:30 12:30 - อา 2053 

001 กฎหมายเกี่ยวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 3(3-0) 2564401 กมล ตนัจินวฒันกลุ 13:30 17:30 - อา 2053 

001 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0) 2563520 พรเพชร  ชลศกัด์ิตระกลู 

ปรัชญา  มหาวินิจฉยัมนตรี 

17:30 18:30 - อา 2053 

15/06/2019 - 09:00 12:00 2563520  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 สอบวิชา Section 001 

- 13:30 16:30 2563518  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 สอบวิชา Section 001 

16/06/2019 - 09:00 12:00 2563204  กฎหมายลกัษณะครอบครัว สอบวิชา Section 001 

- 13:30 16:30 2564401   

กฎหมายเก่ียวกบัการคา้ระหว่างประเทศ 

สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:09) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาองักฤษธุรกจิ 

41 1 กศ.พบ. 
31503 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา จตุพร  อินทร์สุวรรณ 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวิชา) 3(0-0) X - 

001 ภาษาองักฤษเพ่ือส่ือมวลชน 3(3-0) 1551126 ศราวุฒิ  บุญรักษ ์08:30 12:30 - ส 323 

001 ภาษาองักฤษเพ่ือการตลาด 3(3-0) 1551622 จตุพร  อินทร์สุวรรณ 13:30 17:30 - ส 323 

001 ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมสอบ TOEIC 3(3-0) 1552504 ศศิวิมล  พลายชุม 08:30 12:30 - อา 335 

- 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 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:09) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

41 1 กศ.พบ. 
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

อาจารย์ที่ปรึกษา ปฐมชนก ศิริพชัระ 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ธรรมาภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 3(3-0) 2551209 ปฐมชนก ศิริพชัระ 

พิสิฐ  โอง่เจริญ 

08:30 12:30 - ส 2071 

001 ระบบสารสนเทศสาํหรับการบริหาร 3(3-0) 2553310 ปฐมชนก ศิริพชัระ 13:30 17:30 - ส 2032 

001 วิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์เบ้ืองตน้ 3(2-2) 2554902 ณัฏฐา  เกิดทรัพย ์13:30 18:30 - อา 2032 

15/06/2019 - 09:00 10:30 2551209   

ธรรมาภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

สอบวิชา Section 001 

- 13:30 15:00 2553310   

ระบบสารสนเทศสาํหรับการบริหาร 

สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:09) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

41 2 กศ.พบ. 
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

อาจารย์ที่ปรึกษา อรุณ ไชยนิตย ์

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 3(3-0) 2551203 นนัทชัพร ปานะรัตน ์

วชัรพงษ ์สุขีวงศ์ 

08:30 12:30 - ส 332 

002 ภาวะผูน้าํแบบเปลี่ยนสภาพ 3(3-0) 2551205 วชิรวิทย ์ วิชาสวสัด์ิ 

ทรงปภร พรหมจกัร์ 

13:30 17:30 - ส 332 

002 ธรรมาภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 3(3-0) 2551209 นนัทชัพร ปานะรัตน ์08:30 12:30 - อา 332 

002 ระบบสารสนเทศสาํหรับการบริหาร 3(3-0) 2553310 อจัฉรา  ประไพพกัตร์ 13:30 17:30 - อา 332 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 5 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:09) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐศาสตร์ 

41 1 กศ.พบ. 
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ที่ปรึกษา รวกิานต ์ อาํนวย 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0) 2553105 พลัยมน สินหนงั 08:30 12:30 - ส 2083 

002 จริยธรรมทางการเมือง 3(3-0) 2554105 ขจิตพรรณ อมรปาน 13:30 17:30 - ส 2071 

001 ความขดัแยง้ทางการเมือง 3(3-0) 2553203 วีระศกัด์ิ พุ่มเพ็ชร 08:30 12:30 - อา 2061 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 


