
 จันทร 16.30-18.00 น.
050100-801    การใชภาษา  - คณาจารย    หอง  HB 7504  (51 ทบวง)  
050100-802    การใชภาษา  - คณาจารย    หอง  HB 7505 (51 ทบวง)  
050100-803    การใชภาษา  - คณาจารย    หอง  HB 7506 (51 ทบวง)  

อังคาร 16.30-18.00 น.
050104 - 801 มนุษยกับโลกสมัยใหม - คณาจารย หอง  HB 5200 (50 ทบวง) 001203-806 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา - คณาจารย หอง HB 7504 (50 ทบวง)

001203-807 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา - คณาจารย หอง HB 7505 (50 ทบวง)
001203-808 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา - คณาจารย หอง HB 7506 (50 ทบวง)

พุธ 16.30-18.00 น.
001203-806 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา - คณาจารย หอง HB 7504 (50 ทบวง)050104 - 801 มนุษยกับโลกสมัยใหม - คณาจารย หอง HB 5200(50 ทบวง)
001203-807 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา - คณาจารย หอง HB 7505 (50 ทบวง)
001203-808 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา - คณาจารย หอง HB 7506 (50 ทบวง)

ตารางเรียนนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจําปการศึกษา  1/2551

18.00-19.30 น.

177426-801 กฎหมายประกันภัย - อ.สุธาสินี หอง 4202 (48ทบวง)

177285-802 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 - อ.วีระวุฑฒิ์ หอง  1122(50 ทบวง)
177310-802 กฎหมายครอบครัว - ผศ.ชาตรี  หอง 4107 (49 ทบวง)

201100-801     วิทยาศาสตรบูรณาการ   -   คณาจารย  หอง  4107  (51 ทบวง)  

010100- 801 A survery of Mass com - คณาจารยหอง 4210 (48 ทบวง)
18.00-19.30 น.

177467-801 กฎหมายการคาระหวางประเทศ - อ.วาทิศ หอง  4201(48 ทบวง,48ป.ตรี,49 ป.ตร)ี

177393-802 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา-อ.ศักดิ์ชาย หอง 4203 (49 ทบวง)
 177453-801 วิเคราะหกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน - อ.ลักคณา หอง 4209(48ทบวง,48ป.ตร)ี

18.00-19.30 น.

127101 - 803  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐศาสตร - คณาจารย หอง  4107( 51 ทบวง)

177341-802 กฎหมายปกครอง- อ.บญชู   หอง  4210(49 ทบวง)

177407-801 การอานเขียนคําศัพททางกฎหมายระหวางประเทศอ.มณทิชา หอง 4208 (48ทบวง)



 
 
 
 
 

พฤหัสบดี 18.00-19.30 น.
050100-801    การใชภาษา  - คณาจารย   หอง  HB 7504  (51 ทบวง)  
050100-802    การใชภาษา  - คณาจารย   หอง  HB 7505 (51 ทบวง)  
050100-803    การใชภาษา  - คณาจารย   หอง  HB 7506 (51 ทบวง)  

ศุกร

16.30-18.00 น.

177214-801 กฎหมายวาดวยหนี้ -ผศ.ดร.พรรณรายรัตน   หอง 4203 (50 ป.ตรี)
17.00-20.00 น.

177466-801 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ - อ.ชญามณี หอง 4209 (48 ทบวง,48 ป.ตรี)
177431-801 กฎหมายลมละลาย - อ.ชัยณรงค  หอง  4202 (48 ทบวง,48 ป.ตรี)

177361-802 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา - อ.วาทิศ หอง 4208 (49 ทบวง)
177242-801 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  - อ.บุญชู  หอง 4301 (50 ทบวง)

177214-802   กฎหมายวาดวยหนี้ - ผศ.ดร.พรรณรายรัตน หอง 4106  (50 ทบวง)

177330-801 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1 -อ.สาลิณี หอง  4201 (49ป.ตรี) 

 177300-802 นิติปรัชญา - รศ.สมชายหอง 4210 (49 ทบวง)

16.30-19.30 น.
177103-801     หลักกฎหมายเบ้ืองตนและบุคคล  -  ผศ.ชาตรี    หอง  4107  ( 51 ทบวง)

177334-802 กฎหมายลักษณะพยาน - อ.ศักด์ิชาย หอง 4208 (48 ทบวง)



 

เสาร 16.30-19.30 น.

16.30-17.30 น.
177403-801 หลักวิชาชีพ-ผศ.ดร.พรรณรายรัตน 

หอง  4203(49 ป.ตรี)

อาทิตย 16.30-19.30 น.

*หมายเหตุ:กระบวนวิชา 177450และกระบวนวิชา 177341Section 801 เรียนวันเสาร เวลา 13.00-16.00น.และวันอาทิตยเวลา 09.00-12.00น.
         สามารถดูรายละเอียดเวลาเรียนไดที่ตารางเรียนกระบวนวิชา177450: กฎหมายการคลังและภาษีอากรและกระบวนวิชา177431: กฎหมายปกครอง

13.00-16.00 น.

10.30-11.30 น.09.00-10.00 น.

159101-801 ความรูพื้นฐานทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา - คณาจารย 

001103-809 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 - คณาจารย   หอง  HB 7506 (51 ทบวง)
11.00-14.00 น.

001103-807 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 - คณาจารย   หอง  HB 7504 (51 ทบวง)

หอง 4203 (48ทบวง,48 ป.ตร,ี49 ป.ตร)ี (เวลาเรียนดูหมายเหตุดานลาง)

177403-803 หลักวิชาชีพ-ผศ.ดร.พรรณรายรัตน หอง 4208 (49 ทบวง)177403-802 หลักวิชาชีพ-ผศ.ดร.พรรณรายรัตน หอง 4208 (49 ทบวง)

001103-808 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 - คณาจารย   หอง  HB 7505 (51 ทบวง)

หอง 4209 (48ป.ตร)ี

09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.

177406-801ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตรข้ันตน-คณาจารย 

177285-801 ก.ม.อาญาภาคความผิด 2 - อ.วีระวุฑฒ์ิ หอง 4107(50 ป.ตร)ี

09.00-10.30 น.

177310-801 กฎหมายครอบครัว - ผศ.ชาตรี หอง 4107 (50 ป.ตรี)
177341-801 กฎหมายปกครอง - อ.บุญชู หอง 4203 (49 ป.ตรี)177432-801 องคกรระงับขอพิพาท - อ.ทศพล

13.00-15.00 น.

177450-801 กฎหมายการคลังและภาษีอากร - คณาจารย 
177300-801 นิติปรัชญา - อ.กัญญา หอง 4203 (48 ป.ตร)ี

177361-801 กฎหมายระหวางประเทศคดีเมืองและคดีอาญา- อ.กัญญา 
4208 (50 ป.ตรี)

177284 - 801 ก.ม.อาญาภาคความผิด 1- อ.สาลิณี  หอง4208(50ป.ตรี)  

 หอง 4210 (49 ป.ตรี)

001103-809 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 - คณาจารย   หอง  HB 7506 (51 ทบวง)

หอง1122 (48 ทบวง,49 ป.ตรี)  (เวลาเรียนดูหมายเหตุดานลาง)

09.00-10.30 น.

001103-808 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 - คณาจารย   หอง  HB 7505 (51 ทบวง)
001103-807 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 - คณาจารย   หอง  HB 7504 (51 ทบวง)

177284-802 กฎหมายอาญาภาคความผิด 1 -อ.สาลิณ4ี201 ( 50 ทบวง ) (รศ.ไทพี ศรีนิวัติ) หอง 02007 (48 ทบวง)

177430-801 วิชาวาความ - คณาจารย  (48ทบวง,49 ป.ตรี) หอง 4202 177330-802 กฎหมายวิแพง 1 - อ.สาลิณี หอง4201( 49 ทบวง )

177334-801 กฎหมายลักษณะพยาน -อ.ศักด์ิชายหอง 4209 (48 ป.ตรี) 177494-801 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาและนิติวิทยาศาสตร

คณาจารย หอง 4106 (51 ทบวง)
09.00-12.00 น.

หอง 4106 (51 ทบวง)

14.00-17.00 น.
159101-801 ความรูพ้ืนฐานทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

177393-801 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา-อ.ศักด์ิชาย  


