
ป1 ป2 ป3 ป4

8-9 น. 9-10 น. 10-11 น. 11-12 น. 12-13 น. 13-14 น. 14-15 น. 15-16 น. 16-17 น. 17-18 น. 18-19 น. 19-20 น.
เอกชน

ทักษะ 1
สุภาวณีย
ทักษะ 5
สหรัฐ

. . 

อาญา-นิติ

เอกชน

นิติพัฒน

ทักษะ 2 โทอาญา
อภินันท
ทักษะ 6 มหาชน
กิตติยา

กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
อ.รัชกร อ.มณฑิรา

ภาคเรียนที ่1 (ภาคเรียนตน) ปการศึกษา2561

อาชญาทางเศรษฐกิจ (ชีพ)

กฎหมายวาดวยการบริหาร อปท(ชีพ

กม มรดก Sec1 หลักกฎหมายปกครอง Sec1
อ.มณฑิรา อ.ขรรคเพชร

คลังและภาษ ีSec1
อ.กิตติยา

กม.ตั๋วเงิน Sec1

อ.มิรันตี

กฎหมายลักษณะทรัพยสิน Sec1
อ.ภิรมยพร

กฎหมายรัฐธรรมนูญ Sec1
อ.ชัช อ.สหรัฐ

กฎหมายลักษณะยืม ค้ํา Sec1
อ.มณฑิรา อ.นิติลักษณ

ว ิแพง1 Sec1
อ.อรรถพงศ

อ.ตรีเนตร
กฎหมายกับสังคม Sec1

อ.จิรศักดิ์

อ.รักขิต
กฎหมายลักษณะฝากทรัพย (ชีพ)

อ.ดิเรก
วิทยาศาสตรเทคโนโลย ี(ชีพ)

อ.รัชกร
ป3 ความรูเบื้องตน กม ทั่วไป

กฎหมายมหาชน Sec1
อ.สุภาวณีย นอกแผน

ประวัติศาสตร กม Sec2
อ.นิติลักษร อ.อภินันท

อ.ขรรค อ.สหรัฐ อ.ภิรมยพร
กฎหมายที่จําเปนในชีวิต Sec1

อ.จิรศักดิ ์(รัฐศาสตร)

อ.สุภาวณีย อ.จิรัวัฒน
อังคาร

2110

2201

2203

2205

2207

2209

อ.อภินันท

2207

2209

2214

2303

2305

กม ซ้ือขาย Sec1
อ.ตรีเนตร

ตารางเรียนทุกช้ันปวันจันทร ถึง วันศุกร

วัน หอง
เวลา

จันทร

2110

2201

2203

2205
ป3 อาญา ภาคทั่วไป Sec1 (รัฐศาสตร)

ศาลจําลอง

กฎหมายลักณษณะหน้ี Sec1
อ.ประดิษฐ

ประวัติศาสตร กม Sec1
อ.นิติลักษร อ.อภินันท

กฎหมายอาญา ทั่วไป Sec1



อาญา

รปท

มหาชน

ทักษะ 8
นิติลักษณ
ทักษะ 10
ขรรค

อ.นิติลักษร อ.อภินันท

อ.นิติลักษร อ.อภินันท

คลังและภาษ ีSec2
อ.กิตติยา อ.ตรีเนตร

กฎหมายแรงงาน Sec2

วาความและการจัดทําเอกสารทาง กม. Sec2
อ.ชัช อ.สมบัติ

กฎหมายแรงงาน Sec1
อ.ตรีเนตร

พระธรรมนูญ Sec1
อ.รักขิต

กม ระหวางประเทศคดีเมือง Sec1
อ.ศุภชัย

ภาษีอากร Sec1

ประวัติศาสตร กม Sec3

กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป Sec3
อ.มิรันตี

กม ซ้ือขาย Sec2
อ.ตรีเนตร

กฎหมายอาญา ทั่วไป Sec2
อ.มิรันตี

อ.กิตติยา

ป3 อาชญาวิทยา (ชีพ) + รัฐศาสตร4
อ.อภินันท

กฎหมายอาเซ่ียน (ชีพ)

กฎหมายลักษณะยืม ค้ํา Sec3
อ.มณฑิรา อ.นิติลักษณ

กฎหมายหลักษณะทรัพยสิน Sec3
อ.ภิรมยพร

กฎหมายที่จําเปนในชีวิต Sec2
อ.ขรรค อ.สหรัฐ อ.ภิรมยพร

ประวัติศาสตร กม Sec4

กม.ระหวางประเทศ คดีเมือง Sec2
อ.ศุภชัย

กฎหมายกับสังคม Sec2
อ.รัชกร

กฎหมายประกอบธรุกิจ (บริหาร)

อ.รักขิต อ.รักขิต

อ.ศุภชัย

กฎหมายลักษณะหนี ้Sec2
อ.ประดิษฐ

รัฐธรรมนูญ 3
อ.ชัช อ.สหรัฐ

การจัดการ

กฎหมาย ปฏับัติราชการ (ชีพ)

นอกคณะ

อ.จิรศักดิ์

2203

อาชญาทางเศรษฐกิจ
  รัฐศาสตร ป4

2303

2305
หลักกม แพงและพาณิชย บริหาร2
อ.ประดิษฐ อ.ดิเรก อ.นิติลักษณ

2209

2214

2203

2205

2207

ศาลจําลอง

2214

2303

2305

ศาลจําลอง
วาความและการจัดทําเอกสารทาง กม. Sec1

อ.ชัช อ.สมบัติ

2110

2201

พุธ

2110

2201

2205



นิติพัฒน

มหาชน

ทักษะ 4 ทักษะ 3 รปท
สหรัฐ รักขิต
ทักษะ 7 ทักษะ 9 เอกชน
กิตติยา นิติลักษณ

กฎหมายละเมิด Sec1
อ.ดิเรก นอกแผน

ตัวแทน นายหนา
อ.ดิเรก นอกแผน

กฎหมายมหาชน Sec2
อ.สุภาวณีย นอกแผน

กฎหมายพยาน

อ.อรรถพงศ

อ.มณฑิรา อ.นิติลักษณ

อ.มิรันตี อ.รักขิต
หลักกฎหมายปกครอง Sec2

อ.ขรรคเพชร

กฎหมายลักษณะหนี ้Sec3 กม ซ้ือขาย Sec3
อ.ประดิษฐ

ศุกร

2110
วิอาญา 1 รัฐศาสตร ป4

อ.มิรันตี

2201

2203

2205

2207

2209

กฎหมายเศรษฐกิจ รปท (ชีพ)
อ.ศรีสดา อ.นิติลักษณ

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา (ชีพ)
อ.ประดิษฐ อ.ศุภชัย

ระเบียบวิธีวิจัย
อ.รัชกร อ.พิเศษ

กม เกี่ยวกับสัญญาของรัฐ (ชีพ)
อ.สุภาวณีย

2214

2303

2305

ศาลจําลอง

อ.ตรีเนตร
กฎหมายลักษณะยืม ค้ํา Sec2

อ.อรรถพงศ นอกแผน

กม.ตั๋วเงิน Sec2
อ.ตรีเนตร

ภาษีอากร Sec2
อ.กิตติยา

วิอาญา1 Sec1

กฎหมายลักษณะทรัพยสิน Sec2
อ.ภิรมยพร

กฎหมายรัฐธรรมนูญ Sec2
อ.ชัช อ.สหรัฐ
ว ิแพง1 Sec2

พระธรรมนูญ Sec2

วาความและการจัดทําเอกสารทาง กม. Sec3
อ.ชัช อ.สมบัติ

วิอาญา1 Sec2
อ.มิรันตี

กม มรดก Sec2
อ.มณฑิรา

หลักกม แพงและพาณิชย บริหาร1
อ.ประดิษฐ อ.ดิเรก อ.นิติลักษณ

พฤหัสบดี

2303

2305

ศาลจําลอง

2214

2207

2209


