
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:29) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิตศิาสตร์ 

44 1 กศ.พบ. 
30904 นิตศิาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา นฤมล ติบวงษา 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0) 2562407 พรเพชร  ชลศกัด์ิตระกลู 

ปรัชญา  มหาวินิจฉยัมนตรี 

08:30 12:30 - ส 2052 

001 กฎหมายปกครอง 1 3(3-0) 2562511 นฤมล ติบวงษา 

สุชาติ ขวญัเกื้อ 

13:30 17:30 - ส 2052 

001 ภาษาองักฤษสาํหรับนกักฎหมาย 2 3(3-0) 2562102 พิชญ์สินี ศรีสวสัด์ิ 08:30 12:30 - อา 344 

001 กฎหมายลกัษณะละเมิด จดัการงานนอกสั่ง  
ลาภมิควรได ้

3(3-0) 2562202 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

นยัรัตน ์เผดิมรอด 

13:30 17:30 - อา 344 

15/06/2019 - 09:00 12:00 2562407  เอกเทศสญัญา 2 สอบวิชา Section 001 

- 13:30 16:30 2562511  กฎหมายปกครอง 1 สอบวิชา Section 001 

16/06/2019 - 09:00 12:00 2562202  กฎหมายลกัษณะละเมิด  
จดัการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได ้

สอบวิชา Section 001 

- 13:30 16:30 2562102  ภาษาองักฤษสาํหรับนกักฎหมาย  
2 

สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:29) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาองักฤษธุรกจิ 

44 1 กศ.พบ. 
31503 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา ยงยทุธ  ขาํคง 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวิชา) 3(0-0) X - 

001 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 3(3-0) 1551623 ศิรดา เทียนขาว 08:30 12:30 - ส 334 

001 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสุขภาพและความงาม 3(3-0) 1551631 ชนิศา  เพ็งวิชยั 13:30 17:30 - ส 335 

001 การแปลภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 3(2-2) 1552204 กษิดิศ วชัรพรรณ 

ยงยุทธ  ขาํคง 

13:30 18:30 - อา 2035 

- 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 (15:29) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

44 1 กศ.พบ. 
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

อาจารย์ที่ปรึกษา นนัทชัพร ปานะรัตน ์

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0) 2552301 นนัทชัพร ปานะรัตน ์13:30 17:30 - ส 2033 

001 การปกครองทอ้งถ่ินไทย 3(3-0) 2552101 รวิกานต ์ อาํนวย 

เบญจวรรณ  รัตนเลิศ 

08:30 12:30 - อา 2052 

001 การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ 3(3-0) 2553302 ปฐมชนก ศิริพชัระ 13:30 17:30 - อา 2073 

16/06/2019 - 09:00 10:30 2553302   

การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ 

สอบวิชา Section 001 วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:29) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

44 2 กศ.พบ. 
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

อาจารย์ที่ปรึกษา นนัทชัพร ปานะรัตน ์

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 (15:29) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐศาสตร์ 

44 1 กศ.พบ. 
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ที่ปรึกษา รวกิานต ์ อาํนวย 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 นโยบายสาธารณะ 3(3-0) 2552103 รวิกานต ์ อาํนวย 

เบญจวรรณ  รัตนเลิศ 

08:30 12:30 - ส 2065 

001 การเมืองภาคประชาชน 3(3-0) 2552202 อรุณ  ขยนัหา 08:30 12:30 - อา 2071 

002 ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ 3(3-0) 1500108 รุ่งทิพย ์ ศรีโสภา 13:30 17:30 - อา 334 

- สอบวิชา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 


