
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางสอบ     นอกเวลา     คณะ ครุศาสตร์ 2/2560

รหสัวชิา ชื อวชิา วนัที เวลาสอบ หอ้งสอบชั"นเรยีน อาจารยผู์ส้อน
5631-86/5โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษาปฐมวยั1074904 �  ม.ีค. $%& 08.30-10.30  '$$ - สอบ อ.ดวงพร  สุขธติพิฒัน์ 10

5631-86/6โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษาปฐมวยั1074904 �  ม.ีค. $%& 08.30-10.30  '$$ - สอบ อ.ดวงพร  สุขธติพิฒัน์ 28

พเิศษกศ.บปการวจิยัเพื6อพฒันาการเรยีนการสอน1043408 �  ม.ีค. $%& 13.30-15.30  '$  - สอบ อ.กาญจนา  สงัขผ์าด 21

5631-86/5การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา  1005801 - อ.ดวงพร  สุขธติพิฒัน์ 19

5631-86/6การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา  1005801 - อ.ดวงพร  สุขธติพิฒัน์ 28

พเิศษกศ.บปการปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา $1005802 - อ.ชนาธปิ  บบุผามาศ2.0



มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางสอบ     นอกเวลา     คณะ เทคโนโลยสีารสนเทศ 2/2560

รหสัวชิา ชื อวชิา วนัที เวลาสอบ หอ้งสอบชั"นเรยีน อาจารยผู์ส้อน
5934-18/1การใชซ้อฟตแ์วรจ์ดัทาํเอกสารงานคาํนวณ7130401 �  ม.ีค. $%& 13.30-15.30  '�' - สอบ จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 21

5937-24/Sการใชซ้อฟตแ์วรจ์ดัทาํเอกสารงานคาํนวณ7130401 �  ม.ีค. $%& 13.30-15.30  '�' - สอบ จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์8.0



มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางสอบ     นอกเวลา     คณะ พยาบาลศาสตร์ 2/2560

รหสัวชิา ชื อวชิา วนัที เวลาสอบ หอ้งสอบชั"นเรยีน อาจารยผู์ส้อน
พเิศษกศ.บปชวีติและสุขภาพ8010804 - อ.ลออ  สงิหโชตสุิขแพทย์ 33

5939-73/1กายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 - อ.วรฏัฐา  เหมทอง4.0

5939-73/1สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 - อ.วรฏัฐา  เหมทอง4.0

6039-73/1เภสชัวทิยา8012008 - อ.สณัฐติาพร  กลิ6นทอง 25

5939-73/1พยาธสิรรีวทิยาของมนุษย์8012009 - อ.วรฏัฐา  เหมทอง2.0

5939-73/1ปรชัญาและพืJนฐานการแพทยแ์ผนไทย8031101 - อ.พรทพิย ์ พาโน 15

6039-73/1การสรา้งเสรมิสุขภาพวถิไีทย8031102 - อ. ดร.เพชรยี ์ กณุาละสริิ 16

6039-73/1ภาษาองักฤษสาํหรบัการแพทยแ์ผนไทย8032107 - อ.สณัฐติาพร  กลิ6นทอง 30

พเิศษกศ.บปเวชกรรมไทย  8032401 - อ.ประกายรตัน ์ ทนุิจ2.0

6039-73/1ชวีสถติิ8033111 - อ. ดร.เพชรยี ์ กณุาละสริิ 28

พเิศษกศ.บปเภสชักรรมไทย '8033304 - อ.สณัฐติาพร  กลิ6นทอง 14

พเิศษกศ.บปเวชกรรมไทย �8033403 - อ.ประกายรตัน ์ ทนุิจ2.0

พเิศษกศ.บปการผดุงครรภไ์ทย  8033601 - อ.พรทพิย ์ พาโน2.0

6039-73/1การเสนอโครงงานดา้นการแพทยแ์ผนไทย8033801 - อ.กติศิกัดิM  รุจกิาญจนรตัน์ 14

พเิศษกศ.บปการเสนอโครงงานดา้นการแพทยแ์ผนไทย8033801 - อ.วรฏัฐา  เหมทอง.00

พเิศษกศ.บปการฝึกบูรณาการประสบการณว์ชิาชพีการแพทยแ์ผ8034705 - อ.กติศิกัดิM  รุจกิาญจนรตัน์ 13

พเิศษกศ.บประบาดวทิยาสาํหรบัการแพทยแ์ผนไทย8034804 - อ.กติศิกัดิM  รุจกิาญจนรตัน์ 33



มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางสอบ     นอกเวลา     คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 2/2560

รหสัวชิา ชื อวชิา วนัที เวลาสอบ หอ้งสอบชั"นเรยีน อาจารยผู์ส้อน
5937-24/Sภาษาองักฤษเพื6อการสื6อสาร1550101 �  ม.ีค. $%& 08.30-10.30  '$� - สอบ อ.ศิรกิลุ  ศรโีตกลิ6น 20

5939-73/1ภาษาองักฤษพืJนฐาน1550104 �  ม.ีค. $%& 08.30-10.30  '$� - สอบ อ.ศิรกิลุ  ศรโีตกลิ6น9.0

6034-18/1อาเซยีนศึกษา2500106 �  ม.ีค. $%& 08.30-10.30  '�' - สอบ อ.รุ่งอรุณ  ปิยะฤทธิM 49

5937-24/1การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 �  ม.ีค. $%& 08.30-10.30  '�  - สอบ อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั  กนัภยั 25

5837-22/1ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 �  ม.ีค. $%& 08.30-10.30  '$' - สอบ อ.เทดิศกัดิM  ทองแยม้ 21

5837-23/1ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 �  ม.ีค. $%& 08.30-10.30  '$' - สอบ อ.เทดิศกัดิM  ทองแยม้ 12

พเิศษกศ.บปภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 �  ม.ีค. $%& 08.30-10.30  '$' - สอบ อ.เทดิศกัดิM  ทองแยม้2.0

5737-22/1กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 �  ม.ีค. $%& 08.30-10.30  '�$ - สอบ อ.วนัรตั  รื6นบญุ 16

5737-23/1กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 �  ม.ีค. $%& 08.30-10.30  '�$ - สอบ อ.วนัรตั  รื6นบญุ8.0

5837-22/B1กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 �  ม.ีค. $%& 08.30-10.30  '�$ - สอบ อ.วนัรตั  รื6นบญุ 13

5735-12/1กฎหมายว่าดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 �  ม.ีค. $%& 08.30-11.30  '$% - สอบ อ.วนัรตั  รื6นบญุ 12

พเิศษกศ.บปความรูเ้บืJองตน้ทางรฐัประศาสนศาสตร์2551201 �  ม.ีค. $%& 13.30-15.30  '$$ - สอบ ว่าที6 รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา1.0

6037-22/1แนวคดิ ทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์2551201 �  ม.ีค. $%& 13.30-15.30  '$$ - สอบ ว่าที6 รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 74

5837-23/1การจดัการองคก์ารสมยัใหม่2553204 �  ม.ีค. $%& 13.30-15.30  '$� - สอบ ว่าที6 รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 12

5837-22/B1การบรหิารการคลงัและงบประมาณ                2553401 �  ม.ีค. $%& 13.30-15.30  '$' - สอบ อ.เพญ็ทพิย ์ รกัดว้ง 14

5937-22/1การบรหิารการคลงัและงบประมาณสาธารณะ2553401 �  ม.ีค. $%& 13.30-15.30  '$' - สอบ อ.เพญ็ทพิย ์ รกัดว้ง 31

5937-24/1การบรหิารการคลงัและงบประมาณสาธารณะ2553401 �  ม.ีค. $%& 13.30-15.30  '$% - สอบ อ.เพญ็ทพิย ์ รกัดว้ง 23

5837-22/1กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา2563504 �  ม.ีค. $%& 13.30-15.30  '�  - สอบ นายพงษร์พ ี บวัทอง 20

5735-12/1กฎหมายเกี6ยวกบัการปกครองทอ้งถิ6น2563515 �  ม.ีค. $%& 13.30-16.30  '�� - สอบ ว่าที6 รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 13

5839-73/1ภาษาไทยเพื6อการสื6อสาร1540201   เม.ย. $%& 08.30-10.30  '�$ - สอบ อ. ดร.พชัรนิทร ์ สุรยิวงค์2.0

5930-31/1ภาษาไทยเพื6อการสื6อสาร1540201   เม.ย. $%& 08.30-10.30  '�$ - สอบ อ. ดร.พชัรนิทร ์ สุรยิวงค์9.0

6037-22/1ภาษาไทยเพื6อการสื6อสาร1540201   เม.ย. $%& 08.30-10.30  '�$ - สอบ อ. ดร.พชัรนิทร ์ สุรยิวงค์ 74

5834-18/1ภาษาองักฤษธุรกจิ  1552601   เม.ย. $%& 08.30-10.30  '�� - สอบ อ.ศิรกิลุ  ศรโีตกลิ6น 22

5834-18/B1ภาษาองักฤษธุรกจิ  1552601   เม.ย. $%& 08.30-10.30  '�� - สอบ อ.ศิรกิลุ  ศรโีตกลิ6น7.0

5937-24/1การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารความเสี6ยง2552204   เม.ย. $%& 08.30-10.30  '�  - สอบ อ.เสาวลกัษณ ์ วบูิรณก์าล 25

5937-22/1ระบบสารสนเทศเพื6อการบรหิาร2552303   เม.ย. $%& 08.30-10.30  '�' - สอบ อ.ดรุณี  ทพิยป์ลูก 32

5937-24/Sระบบสารสนเทศเพื6อการบรหิาร2552303   เม.ย. $%& 08.30-10.30  '�' - สอบ อ.ดรุณี  ทพิยป์ลูก9.0

5837-22/1การจดัการวสิาหกจิชมุชน2553303   เม.ย. $%& 08.30-10.30  '$% - สอบ อ.เทดิศกัดิM  ทองแยม้ 20

5737-22/A1กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503   เม.ย. $%& 08.30-10.30  '$' - สอบ ผศ.ทศันยั  ท ั 6งทอง 12

5837-22/B1กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503   เม.ย. $%& 08.30-10.30  '$' - สอบ ผศ.ทศันยั  ท ั 6งทอง 13

5837-23/1กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503   เม.ย. $%& 08.30-10.30  '$' - สอบ ผศ.ทศันยั  ท ั 6งทอง 15

6035-12/1ความเป็นพลเมอืง2500103   เม.ย. $%& 08.30-11.30  '$$ - สอบ อ.ประสทิธิM  คาํพล 44

5735-12/1สมัมนากฎหมายอาญา2564502   เม.ย. $%& 08.30-11.30  '$� - สอบ อ.อรรถพล  ศรสีวสัดิMนุภาพ 13

6030-31/1ภาษาองักฤษในสถานการณท์ ั 6วไป1550102   เม.ย. $%& 13.30-15.30  '�$ - สอบ อ.ทพิยธ์ดิา  บตุรฉุย 29



มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางสอบ     นอกเวลา     คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 2/2560

รหสัวชิา ชื อวชิา วนัที เวลาสอบ หอ้งสอบชั"นเรยีน อาจารยผู์ส้อน
6034-18/1ภาษาองักฤษในสถานการณท์ ั 6วไป1550102   เม.ย. $%& 13.30-15.30  '�' - สอบ อ.ทพิยธ์ดิา  บตุรฉุย 49

6037-22/1ภาษาองักฤษในสถานการณท์ ั 6วไป1550102   เม.ย. $%& 13.30-15.30  '�$ - สอบ อ.ทพิยธ์ดิา  บตุรฉุย 77

5730-31/1ภาษาองักฤษธุรกจิ $1552602   เม.ย. $%& 13.30-15.30  '$' - สอบ อ. ดร.สรรเสรญิ 14

5734-18/1ภาษาองักฤษธุรกจิ $1552602   เม.ย. $%& 13.30-15.30  '$' - สอบ อ. ดร.สรรเสรญิ 27

5937-22/1ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901   เม.ย. $%& 13.30-15.30  '$% - สอบ อ.ดรุณี  ทพิยป์ลูก 33

5837-22/1การวางแผนและการบรหิารเชงิกลยุทธ์2553311   เม.ย. $%& 13.30-15.30  '$$ - สอบ อ.ดรุณี  ทพิยป์ลูก 20

5837-23/1การวางแผนและการบรหิารเชงิกลยุทธ์2553311   เม.ย. $%& 13.30-15.30  '$$ - สอบ อ.ดรุณี  ทพิยป์ลูก 11

5937-24/Sการวางแผนและการบรหิารเชงิกลยุทธ์2553311   เม.ย. $%& 13.30-15.30  '$$ - สอบ อ.ดรุณี  ทพิยป์ลูก8.0

6035-12/1กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202   เม.ย. $%& 13.30-16.30  '$� - สอบ นายพงษร์พ ี บวัทอง 43

5735-12/1สมัมนากฎหมายแพ่ง2564301   เม.ย. $%& 13.30-16.30  '$  - สอบ อ.อรรถพล  ศรสีวสัดิMนุภาพ 14

5736-66/01จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 V เม.ย. $%& 08.30-10.30  '�  - สอบ อ.ญาวณีิย ์ รกัพาณิชย์3.0

5839-73/1จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 V เม.ย. $%& 08.30-10.30  '�  - สอบ อ.ญาวณีิย ์ รกัพาณิชย์1.0

6035-12/1ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 V เม.ย. $%& 08.30-10.30  '$% - สอบ อ. ดร.สรรเสรญิ 46

5937-24/Sการเมอืงและการปกครองทอ้งถิ6นไทย2552101 V เม.ย. $%& 08.30-10.30  '$' - สอบ อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั  กนัภยั 10

6037-22/1การเมอืงและการปกครองทอ้งถิ6นไทย2552101 V เม.ย. $%& 08.30-10.30  '$' - สอบ อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั  กนัภยั 75

5837-22/B1การวเิคราะหโ์ครงการและการบรหิารโครงการ2554301 V เม.ย. $%& 08.30-10.30  '�� - สอบ อ.เสาวลกัษณ ์ วบูิรณก์าล 14

5837-22/1วธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บืJองตน้2554901 V เม.ย. $%& 08.30-10.30  '�$ - สอบ อ. ดร.ดารณั 25

5837-23/1วธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บืJองตน้2554901 V เม.ย. $%& 08.30-10.30  '�$ - สอบ อ. ดร.ดารณั 13

5735-12/1หลกัวชิาชพีนกักฎหมาย2564701 V เม.ย. $%& 08.30-11.30  '$� - สอบ ผศ.ทศันยั  ท ั 6งทอง 15

พเิศษกศ.บปเศรษฐศาสตรส์าํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552401 V เม.ย. $%& 13.30-15.30  '$  - สอบ ผศ.ณชัชานุช2.0

5937-24/1เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบืJองตน้2552401 V เม.ย. $%& 13.30-15.30  '$  - สอบ ผศ.ณชัชานุช 23

6037-22/1วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 V เม.ย. $%& 13.30-16.30  '$$ - สอบ อ. ดร.อนุรกัษ ์ สงิหช์ยั 78

6035-12/1กฎหมายลกัษณะหนีJ : หลกัท ั 6วไป2562201 V เม.ย. $%& 13.30-16.30  '$� - สอบ ผศ.ทศันยั  ท ั 6งทอง 43

5839-73/1ทกัษะการคดิเชงิระบบ1520102 - ผศ. ดร.กอบกลุ.00

พเิศษกศ.บปภาษาองักฤษเพื6อทกัษะการเรยีน1550102 - Mr.Patrick Andrew 15

พเิศษกศ.บปภาษาองักฤษเพื6องานอาชพี1550103 - Mr.Patrick Andrew 13

พเิศษ EXการเมอืงการปกครองของไทย2551101 - อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั  กนัภยั2.0

พเิศษกศ.บปการเมอืงการปกครองของไทย2551101 - อ.เสาวลกัษณ ์ วบูิรณก์าล1.0

พเิศษกศ.บปความรูเ้บืJองตน้ทางรฐัศาสตร์2551102 - ผศ.ณชัชานุช1.0

พเิศษกศ.บปการเมอืงภาคประชาชนทอ้งถิ6น2552103 - อ.เสาวลกัษณ ์ วบูิรณก์าล1.0

5737-22/1การฝึกประสบการณว์ชิาชพีทางรฐัประศาสนศาสตร์2554801 - ผศ.ณชัชานุช 19

5737-22/A1การฝึกประสบการณว์ชิาชพีทางรฐัประศาสนศาสตร์2554801 - ผศ.ณชัชานุช 10

5737-23/1การฝึกประสบการณว์ชิาชพีทางรฐัประศาสนศาสตร์2554801 - ผศ.ณชัชานุช9.0



มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางสอบ     นอกเวลา     คณะ วทิยาการจดัการ 2/2560

รหสัวชิา ชื อวชิา วนัที เวลาสอบ หอ้งสอบชั"นเรยีน อาจารยผู์ส้อน
5934-18/1ภาษาองักฤษธุรกจิ  3502102 �  ม.ีค. $%& 08.30-10.30 1834 อ. ดร.ชยนนัท์ 27

5930-31/1ภาษาองักฤษธุรกจิ $3502103 �  ม.ีค. $%& 08.30-10.30 1852 อ.ณฐัอร  มหาทาํนุโชค 17

5830-31/1การสอบบญัชี3523301 �  ม.ีค. $%& 08.30-10.30 1836 ผศ.สรภพ  อสิรไกรศีล 14

พเิศษ EXการสอบบญัชี3524301 �  ม.ีค. $%& 08.30-10.30 1836 ผศ.สรภพ  อสิรไกรศีล2.0

5834-18/B1การบรหิารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 �  ม.ีค. $%& 08.30-10.30 1842 พนัจ่าโททฆิมัพร 16

5834-18/1การจดัการคุณภาพ3563303 �  ม.ีค. $%& 08.30-10.30 1835 อ.ฐายกิา  กสวิทิยอ์าํนวย 21

5834-18/B1การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 �  ม.ีค. $%& 13.30-15.30 1842 อ.ณฐัอร  มหาทาํนุโชค 15

5834-18/1การวางแผนทรพัยากรมนุษย์3512102 �  ม.ีค. $%& 13.30-15.30 1852 อ.ประสทิธิMพร  เก่งทอง 17

6030-31/1การบญัชขี ัJนกลาง  3521103 �  ม.ีค. $%& 13.30-15.30 1834 ผศ.รตันาภรณ ์ ปรดีาศกัดิM 28

5930-31/1การบญัชขี ัJนสูง $3523102 �  ม.ีค. $%& 13.30-15.30 1836 อ.จนัทรา  ธนีเพยีร 19

5830-31/1ระบบสารสนเทศทางการบญัชี3523401 �  ม.ีค. $%& 13.30-15.30 1853 อ.รญัชดิา  กฎุศีรี 17

5734-18/1สมัมนาปญัหาการจดัการ3564901 �  ม.ีค. $%& 13.30-15.30 1835 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 25

6034-18/1การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101   เม.ย. $%& 08.30-10.30 1831 อ.ประสทิธิMพร  เก่งทอง 49

5830-31/1วจิยัทางการบญัชี3523701   เม.ย. $%& 08.30-10.30 1842 อ.รญัชดิา  กฎุศีรี 12

5730-31/1สมัมนาการบญัชี3524202   เม.ย. $%& 08.30-10.30 1836 ผศ.รตันาภรณ ์ ปรดีาศกัดิM 22

5934-18/1การจดัการโครงการ3562201   เม.ย. $%& 08.30-10.30 1835 อ.เยาวภา  อนิทเส 22

5734-18/1การวางแผนธุรกจิ3563202   เม.ย. $%& 08.30-10.30 1853 อ.เยาวภา  อนิทเส 18

5934-18/1การบญัชเีพื6อการจดัการ3522201   เม.ย. $%& 13.30-15.30 1834 ผศ.ณฐัธญั  พงษพ์านิช 23

5830-31/1การบญัชหีน่วยงานภาครฐั3524101   เม.ย. $%& 13.30-15.30 1835 อ.สมนึก  วเิศษสมบตัิ 19

พเิศษกศ.บปการบญัชเีพื6อการจดัการ3524301   เม.ย. $%& 13.30-15.30 1834 ผศ.ณฐัธญั  พงษพ์านิช1.0

5930-31/1การภาษอีากร  3522501 V เม.ย. $%& 08.30-10.30 1853 ผศ.สรภพ  อสิรไกรศีล 15

6034-18/1หลกัการตลาด3541101 V เม.ย. $%& 08.30-10.30 1831 อ.ฐายกิา  กสวิทิยอ์าํนวย 51

5730-31/1เศรษฐศาสตรม์หภาค3561502 V เม.ย. $%& 08.30-10.30 1842 อ. ดร.สนธยา  สาํเภาทอง 13

5830-31/1จรยิธรรมทางธุรกจิ3563401 V เม.ย. $%& 08.30-10.30 1836 อ. ดร.ชยนนัท์ 12

พเิศษกศ.บปจรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม3563401 V เม.ย. $%& 08.30-10.30 1836 อ. ดร.ชยนนัท์3.0

5834-18/1วธิวีจิยัทางธุรกจิ3564902 V เม.ย. $%& 08.30-10.30 1841 อ. ดร.วชัระ  เวชประสทิธิM 24

5834-18/B1วธิวีจิยัทางธุรกจิ3564902 V เม.ย. $%& 08.30-10.30 1841 อ. ดร.วชัระ  เวชประสทิธิM 11

6030-31/1เศรษฐศาสตรท์ ั 6วไป3592103 V เม.ย. $%& 08.30-10.30 1852 อ. ดร.สนธยา  สาํเภาทอง 21

5934-18/1ระบบสารสนเทศเพื6อการจดัการ3602121 V เม.ย. $%& 08.30-10.30 1834 อ. ดร.อตัภาพ  มณีเตมิ 26

5730-31/1โครงการพเิศษทางการบญัชี3523702 V เม.ย. $%& 13.30-15.30 1836 ผศ.รตันาภรณ ์ ปรดีาศกัดิM9.0

5834-18/1วเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 V เม.ย. $%& 13.30-15.30 1831 พนัจ่าโททฆิมัพร 25

5834-18/B1วเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 V เม.ย. $%& 13.30-15.30 1831 พนัจ่าโททฆิมัพร 13

พเิศษกศ.บปการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 V เม.ย. $%& 13.30-15.30 1831 พนัจ่าโททฆิมัพร.00

พเิศษกศ.บปการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563415 V เม.ย. $%& 13.30-15.30 1831 พนัจ่าโททฆิมัพร2.0



มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางสอบ     นอกเวลา     คณะ วทิยาการจดัการ 2/2560

รหสัวชิา ชื อวชิา วนัที เวลาสอบ หอ้งสอบชั"นเรยีน อาจารยผู์ส้อน
พเิศษกศ.บปการฝึกประสบการณว์ชิาชพีการบรหิารธุรกจิ3504808 - ผศ. ดร.รกัเกยีรติ2.0

พเิศษ EXนวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาองคก์าร3563102 - อ.เยาวภา  อนิทเส3.0

พเิศษกศ.บปนวตักรรมทางการจดัการ3563102 - อ.เยาวภา  อนิทเส6.0

พเิศษกศ.บปการสรา้งและการวางแผนธุรกจิสาํหรบัผูป้ระกอบกา3563203 - อ.เยาวภา  อนิทเส1.0

5730-31/1ฝึกประสบการณว์ชิาชพี3564802 - อ.จนัทรา  ธนีเพยีร 13

5734-18/1ฝึกประสบการณว์ชิาชพี3564802 - ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 21

พเิศษกศ.บปการวจิยัทางธุรกจิ3564902 - อ. ดร.วชัระ  เวชประสทิธิM4.0



มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางสอบ     นอกเวลา     คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2/2560

รหสัวชิา ชื อวชิา วนัที เวลาสอบ หอ้งสอบชั"นเรยีน อาจารยผู์ส้อน
5839-73/1วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 �  ม.ีค. $%& 13.30-15.30  '�$ - สอบ อ. ดร.สุดารตัน ์ ไชยเฉลมิ8.0

6035-12/1วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 �  ม.ีค. $%& 13.30-15.30  '�$ - สอบ อ. ดร.สุดารตัน ์ ไชยเฉลมิ 44

6030-31/1คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101   เม.ย. $%& 08.30-10.30  '�% - สอบ อ.เมษยิา  แยม้เจรญิกจิ 24

6039-73/1ชวีเคมี8011004   เม.ย. $%& 08.30-10.30  '$  - สอบ ผศ. ดร.บษุกร  อุย๋วงษ์ 30

5930-31/1สถติธุิรกจิ4112105   เม.ย. $%& 13.30-15.30  '�  - สอบ อ.เมษยิา  แยม้เจรญิกจิ 15

6039-73/1เคมที ั 6วไป8031103   เม.ย. $%& 13.30-15.30  '�� - สอบ อ. ดร.ณรงค ์ วงษพ์านิช 32

5837-22/B1โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 V เม.ย. $%& 13.30-15.30  '�$ - สอบ ผศ.สุภาดา  ขนุณรงค์ 16

5937-22/1โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 V เม.ย. $%& 13.30-15.30  '�' - สอบ ผศ.สุภาดา  ขนุณรงค์ 38

6030-31/1โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 V เม.ย. $%& 13.30-15.30  '�' - สอบ ผศ.สุภาดา  ขนุณรงค์ 24

6034-18/1โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 V เม.ย. $%& 13.30-15.30  '�$ - สอบ ผศ.สุภาดา  ขนุณรงค์ 51



มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางสอบ     นอกเวลา     คณะ วศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 2/2560

รหสัวชิา ชื อวชิา วนัที เวลาสอบ หอ้งสอบชั"นเรยีน อาจารยผู์ส้อน
5836-66/01กลศาสตรเ์ครื6องจกัรกล $5593402 �  ม.ีค. $%& 08.30-10.30 1612 อ. ดร.ปรชัญา  มขุดา1.0

5736-66/01ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื6องกล �5593705 �  ม.ีค. $%& 08.30-10.30 1612 รศ. ดร.อทุยั  ผ่องรศัมี3.0

5836-66/01การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 �  ม.ีค. $%& 13.30-15.30 1612 รศ. ดร.อทุยั  ผ่องรศัมี.00

5736-66/01ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื6องกล '5593706 �  ม.ีค. $%& 13.30-15.30 1612 อ.ดวงฤด ี ชูตระกูล2.0

5736-66/01ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื6องกล %5593707   เม.ย. $%& 08.30-10.30 1612 รศ. ดร.อทุยั  ผ่องรศัมี1.0

5836-66/01การส ั 6นสะเทอืนเชงิกล5594303   เม.ย. $%& 08.30-10.30 1612 อ.อนุชา  สายสรอ้ย1.0

5836-66/01วศิวกรรมควบคุมอตัโนมตัิ5593103   เม.ย. $%& 13.30-15.30 1612 อ.อนุชา  สายสรอ้ย1.0

5736-66/01ออกแบบเครื6องจกัรกล $5594302   เม.ย. $%& 13.30-15.30 1612 ผศ. ดร.ขวญัชยั  หนาแน่น3.0

5937-22/1การขบัขี6ปลอดภยั5590101 V เม.ย. $%& 08.30-10.30  '$$ - สอบ อ. ดร.ปรชัญา  มขุดา 35

5937-24/1การขบัขี6ปลอดภยั5590101 V เม.ย. $%& 08.30-10.30  '$$ - สอบ อ. ดร.ปรชัญา  มขุดา 27

5836-66/01ออกแบบเครื6องจกัรกล  5594301 V เม.ย. $%& 08.30-10.30 1612 ผศ. ดร.ขวญัชยั  หนาแน่น1.0

5736-66/01เครื6องยนตส์นัดาปภายใน5594501 V เม.ย. $%& 13.30-15.30 1612 อ.ดวงฤด ี ชูตระกูล3.0


