
ตารางสอน  ตารางสอบ ภาคสมทบ ปกีารศึกษา 2561 

ภาคการศึกษาที่ 1/2561  วัน 1 กันยายน -16 ธันวาคม 2561 

 

1)รายวิชา  LA1012 กฎหมายลักษณะบุคคล  2 หน่วยกิต   (สอบ เสาร์ 15 ก.ย.61 08.00-11.00 น.) 
วัน วันที ่ เวลา ผู้สอน หมายเหต ุ
เสาร ์ 1 ก.ย.61    09.00-11.00 น. อ.ภัทรวดี ยังน้อย  

     ปฐมนิเทศ   
อาทติย์ 2 ก.ย.61 08.00-15.00 น. เรียน (6)   
ศุกร ์ 7 ก.ย.61 18.00-21.00 น. เรียน (3)   
เสาร ์ 8 ก.ย.61 08.00-18.00 น. เรียน (9)   

อาทติย์ 9 ก.ย.61 08.00-15.00 น. เรียน (6)   
ศุกร ์ 14 ก.ย.61 -    
เสาร ์ 15 ก.ย.61 08.00-11.00 น. สอบ  อ.ธนาชัย คุมสอบร่วม 

2)รายวิชา  LA2102 หลกัทัว่ไปเกี่ยวกบักฎหมายมหาชน  2 หน่วยกติ (สอบ เสาร์ 29 ก.ย.61 08.00-11.00 น.) 
เสาร ์ 15 ก.ย.61 12.00-18.00 น. เรียน (6) อ.ธนาชัย  

อาทติย์ 16 ก.ย.61 08.00-15.00 น. เรียน(6) สุนทรอนันตชัย  
ศุกร ์ 21 ก.ย.61 18.00-21.00 น. เรียน (3)   
เสาร ์ 22 ก.ย.61 08.00-18.00 น. เรียน (9)   

อาทติย์ 23 ก.ย.61 08.00-15.00 น. เรียน(6)   
ศุกร ์ 28 ก.ย.61 -   
เสาร ์ 29 ก.ย.61 08.00-11.00 น. สอบ   

3)รายวิชา  LA 1023 หลกัพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย  3 หน่วยกติ (สอบ เสาร์ 20 ต.ค.61 08.00-11.00 น.) 
เสาร ์ 29 ก.ย.61 12.00-18.00 น. เรียน (6) อ.ธนาชัย  

อาทติย์ 30 ก.ย.61 08.00-15.00 น. เรียน (6) สุนทรอนันตชัย  
ศุกร ์ 5 ต.ค.61 18.00-21.00 น. เรียน (3)   
เสาร ์ 6 ต.ค.61 08.00-18.00 น. เรียน (9) ผศ.ดร.วฒุิชัย  

อาทติย์ 7 ต.ค.61 08.00-15.00 น. เรียน (6) เตง็พงศธร  
ศุกร ์ 12 ต.ค.61 18.00-21.00 น. เรียน (3)   
เสาร ์ 13 ต.ค.61 08.00-15.00 น. เรียน (6) ผศ.นิก สุนทรธัย  

อาทติย์ 14 ต.ค.61 08.00-15.00 น. เรียน(6)   
ศุกร ์ 19 ต.ค.61 -   
เสาร ์ 20 ต.ค.61 08.00-11.00 น.สอบ  อ.วุฒิพงค์ คุมสอบร่วม 

 

 



4)รายวิชา  LA 2023 มูลหน้ี 1  3 หน่วยกติ          (สอบ เสาร์ 10 พ.ย.61 08.00-11.00 น.) 
วัน วันที ่ เวลา/ชม. อ.ผู้สอน หมายเหต ุ
เสาร ์ 20 ต.ค.61 12.00-18.00 น. เรียน(6) อ.วฒุิพงค์  พัวพัน  

อาทติย์ 21 ต.ค.61 08.00-15.00 น. เรียน(6)   
ศุกร ์ 26 ต.ค.61 18.00-21.00 น.เรียน (3)   
เสาร ์ 27 ต.ค.61 08.00-18.00 น.เรียน (9)   

อาทติย์ 28 ต.ค.61 08.00-15.00 น. เรียน(6)   
ศุกร ์ 2 พ.ย.61 18.00-21.00 น.เรียน (3)   
เสาร ์ 3 พ.ย.61 08.00-15.00 น. เรียน (6)   

อาทติย์ 4 พ.ย.61 08.00-15.00 น. เรียน(6)   
ศุกร ์ 9 พ.ย.61 -   
เสาร ์ 10 พ.ย.61 08.00-11.00 น. สอบ  อ.ศิรินทร์พร  คุมสอบร่วม 

5)รายวิชา  LA 2062 มูลหน้ี 2   2 หน่วยกติ  (สอบ เสาร์ 24 พ.ย.61 08.00-11.00 น.) 
เสาร ์ 10 พ.ย.61 12.00-18.00 น. เรียน (6) อ.ศิรินทร์พร  

อาทติย์ 11 พ.ย.61 08.00-15.00 น. เรียน (6) ธารมัต ิ  
ศุกร ์ 16 พ.ย.61 18.00-21.00 น.เรียน (3)   
เสาร ์ 17 พ.ย.61 08.00-18.00 น.เรียน (9)   

อาทติย์ 18 พ.ย.61 08.00-15.00 น. เรียน(6)   
ศุกร ์ 23 พ.ย.61 -   
เสาร ์ 24 พ.ย.61 08.00-11.00 น. สอบ  ผศ.ช.ชยินทร์ คุมสอบร่วม 

6)รายวิชา  LA 2033 ผลแหง่หน้ี   3 หน่วยกติ     (สอบ เสาร์ 15 ธ.ค.61 08.00-11.00 น.) 
เสาร ์ 24 พ.ย.61 12.00-18.00 น. เรียน (6) ผศ.ช.ชยินทร์  

อาทติย์ 25 พ.ย.61 08.00-15.00 น. เรียน(6) เพ็ชญไพศิษฏ ์  
ศุกร ์ 30 พ.ย.61 18.00-21.00 น.เรียน (3)   
เสาร ์ 1 ธ.ค.61 08.00-18.00 น. เรียน(9)   

อาทติย์ 2 ธ.ค.61 08.00-15.00 น. เรียน(6)   
ศุกร ์ 7 ธ.ค.61 18.00-21.00 น.เรียน (3)   
เสาร ์ 8 ธ.ค.61 08.00-15.00 น.เรียน (6)   

อาทติย์ 9 ธ.ค.61 08.00-15.00 น. เรียน(6)   
ศุกร ์ 14 ธ.ค.61 18.00-21.00 น.เรียน LA 3012 ผศ.ดร.วุฒิชัย  
เสาร ์ 15 ธ.ค.61 08.00-11.00 น. สอบ   

 

 

 



7)รายวิชา  LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครวั   2 หน่วยกิต (สอบ อาทติย์ 23 ธ.ค.61 12.00-15.00 น.) 
วัน วันที ่ เวลา/ชม. อ.ผู้สอน หมายเหต ุ
ศุกร ์ 14 ธ.ค.61 18.00-21.00 น. เรียน (3) ผศ.ดร.วฒุิชัย  
เสาร ์ 15 ธ.ค.61 08.00-11.00 น. สอบ LA2033 เตง็พงศธร ผศ.ช.ชยินทร ์คุมสอบร่วม 

  12.00-18.00 น. เรียน (6)   
อาทติย์ 16 ธ.ค. 61 08.00-15.00 น. เรียน (6)   
ศุกร ์ 21 ธ.ค. 61 18.00-21.00 น. เรียน (3)   
เสาร ์ 22 ธ.ค. 61 08.00-18.00 น. เรียน (9)   

อาทติย์ 23 ธ.ค. 61 08.00-11.00 น. เรียน (3)   
  12.00-15.00 น. สอบ   

 

ก าหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาครั้งต่อไป 

1.วันเสาร์ที่ 15 ก.ย. 61 รายวิชา LA 2102  และรายวิชา LA 1023  รวม 5 หน่วยกิต = 6,000 บาท 

2.วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 รายวิชา LA 2023  และรายวิชา LA 2062  รวม 5 หน่วยกิต = 6,000 บาท 

3.วันเสาร์ที่ 24 พ.ย. 61 รายวิชา LA 2033  และรายวิชา LA 3012  รวม 5 หน่วยกิต = 6,000 บาท 

 

*************** 

 

 


