
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:31) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิตศิาสตร์ 

47 1 กศ.พบ. 
30904 นิตศิาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6) 2562314 ณัฐดนยั  สุภทัรากลุ 

พหลวฑัฒ์ิ อินทรบุญสม 

08:30 12:30 - ส 342 

001 กฎหมายลกัษณะนิติกรรมและสญัญา 3(3-0-6) 2561205 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 

นยัรัตน ์เผดิมรอด 

13:30 17:30 - ส 342 

005 ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 อุมาพร ยุวชิต 13:30 17:30 - อา 2034 

15/06/2019 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวิชา Section 005 

- 13:30 16:30 2561205   

กฎหมายลกัษณะนิติกรรมและสญัญา 

สอบวิชา Section 001 

16/06/2019 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 

- 13:30 16:30 2562314  กฎหมายอาญา 2 สอบวิชา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 

- รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก"หมายถึงใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวชิาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป(GE)  
   กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวชิา (3 หน่วยกิต) โดยเพ่ิมวชิาเรียนดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์  
   ตั้งแต่วนัเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 31 มีนาคม 2562 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:32) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาองักฤษธุรกจิ 

47 1 กศ.พบ. 
31503 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา ศศิวิมล  พลายชุม 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

001 ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษในสถานการณ์ท่ีห 

ลากหลาย 

3(2-1-6) 1551205 ชนิศา  เพ็งวิชยั 08:30 12:30 - ส 335 

002 ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 0030101 ส่ือกญัญา จารุพินทุโสภณ 13:30 17:30 - ส 2037 

001 การใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(2-1-6) 1551206 ศศิวิมล  พลายชุม 13:30 17:30 - อา 337 

15/06/2019 - 11:00 12:30 0030101  ฉลาดคิดทางวทิยาศาสตร์ สอบวิชา Section 002 

16/06/2019 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 

- รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก"หมายถึงใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวชิาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป(GE)  
   กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวชิา (3 หน่วยกิต) โดยเพ่ิมวชิาเรียนดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์  
   ตั้งแต่วนัเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 31 มีนาคม 2562 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:32) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

47 1 กศ.พบ. 
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

อาจารย์ที่ปรึกษา อจัฉรา  ประไพพกัตร์ 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

002 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 2551301 นนัทชัพร ปานะรัตน ์

วชัรพงษ ์สุขีวงศ์ 

08:30 12:30 - ส 2073 

002 ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 นพรัตน ์มดัสมบูรณ์ 

อนัเดร แบร์นาร์ด เดลเฮย ์

13:30 17:30 - ส 2074 

15/06/2019 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวิชา Section 002 

16/06/2019 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 

- รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก"หมายถึงใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวชิาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป(GE)  
   กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวชิา (3 หน่วยกิต) โดยเพ่ิมวชิาเรียนดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์  
   ตั้งแต่วนัเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 31 มีนาคม 2562 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:32) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

47 2 กศ.พบ. 
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

อาจารย์ที่ปรึกษา วชิรวิทย ์ วชิาสวสัด์ิ 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

004 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0010201 พิชามญชุ ์จาํรัสศรี 

อนัเดร แบร์นาร์ด เดลเฮย ์

08:30 12:30 - ส 22202 

004 กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 0020104 ณัฐดนยั  สุภทัรากลุ 

พหลวฑัฒ์ิ อินทรบุญสม 

13:30 17:30 - ส 22202 

001 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมือง 3(3-0-6) 2551503 อจัฉรา  ประไพพกัตร์ 08:30 12:30 - อา 22202 

002 การปกครองทอ้งถ่ินไทย 3(3-0-6) 2552101 วชิรวิทย ์ วิชาสวสัด์ิ 13:30 17:30 - อา 22202 

15/06/2019 - 09:00 10:30 2551503   

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมือง 

สอบวิชา Section 001 

16/06/2019 - 11:00 12:30 0020104  กฎหมายในชีวติประจาํวนั สอบวิชา Section 004 

- 13:30 15:00 0010201   

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํว ั

สอบวิชา Section 004 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 5 จาก 5 
วนัท่ีพิมพ ์ 11/03/2019 (15:32) 
ผูพ้มิพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐศาสตร์ 

47 1 กศ.พบ. 
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ที่ปรึกษา พลัยมน สินหนงั 

รหัสวิชา Section ช่ือวิชา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6) GE - 

002 ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 0010202 นพรัตน ์มดัสมบูรณ์ 

อนัเดร แบร์นาร์ด เดลเฮย ์

13:30 17:30 - ส 2074 

001 กฎหมายปกครองสาํหรับรัฐศาสตร์และรัฐประศา 

สนศาสตร์ 

3(3-0-6) 2551502 ชนะศึก วิเศษชยั 

ฐนาพงษ ์ ทอนฮามแกว้ 

13:30 17:30 - อา 2063 

15/06/2019 - 09:00 10:30 0010202   

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียน 

สอบวิชา Section 002 

16/06/2019 - 09:00 10:30 GE  กลุ่มวิชาเลือก สอบวิชา Section 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 

- รหสัวิชา "GE กลุ่มวิชาเลือก"หมายถึงใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวชิาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป(GE)  
   กลุ่มวิชาเลือก อีก 1 รายวชิา (3 หน่วยกิต) โดยเพ่ิมวชิาเรียนดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์  
   ตั้งแต่วนัเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 31 มีนาคม 2562 


