
คณะ วทิยาการจดัการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา -

6040-31/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.พชัรินทร ์สุริยวงค์ อ. (1-3) 08.30-11.30  1451 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30D

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ป้อม กมิวงัตะโก อ. (5-7) 12.30-15.30  1453  -A

การบญัชขี ัน้ตน้3521101 3(4-0-5) ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิ์ ศ. (1-4) 08.30-12.30  1841 30 พ.ย. 60 13.30-15.30B

หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิ์ จ. (1-3) 08.30-11.30  1465 22 พ.ย. 60 08.30-10.30D

ชวีวทิยาเชงิอนุรกัษ์4030001 3(3-0-6) อ. ดร.สุมติานนัท์ พ. (1-3) 08.30-11.30  ศูนยว์ทิย ์1 1 ธ.ค. 60 13.30-15.30A

อ. ดร.ไกรฤกษ ์ทวเีชื้อ พ. (1-3) 08.30-11.30  ศูนยว์ทิย ์1

คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย ์โตต้อบ พฤ. (7-9) 14.30-17.30  423 24 พ.ย. 60 08.30-10.30I

รวม 15หน่วยกติ 19 คาบ 6 วชิา

คณะ วทิยาการจดัการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา -

6040-31/2

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.ศิวาพร พริอด พฤ. (1-3) 08.30-11.30  1441 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30E

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.วชัระ เยน็เปรม ศ. (1-3) 08.30-11.30  1454  -B

การบญัชขี ัน้ตน้3521101 3(4-0-5) ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล อ. (5-8) 12.30-16.30  1844 30 พ.ย. 60 13.30-15.30C

หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ พฤ. (5-7) 12.30-15.30  936 22 พ.ย. 60 08.30-10.30E

พชืพรรณเพือ่ชวีติ4030002 3(3-0-6) อ. ดร.ญาณพฒัน์ อ. (1-3) 08.30-11.30  7112 1 ธ.ค. 60 13.30-15.30A

อ.วุฒชิยั ฤทธิ และคณะ อ. (1-3) 08.30-11.30  7112

คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย ์โตต้อบ พ. (1-3) 08.30-11.30  435 24 พ.ย. 60 08.30-10.30J

รวม 15หน่วยกติ 19 คาบ 6 วชิา

คณะ วทิยาการจดัการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา -

6040-31/3

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.ศิวาพร พริอด อ. (1-3) 08.30-11.30  1441 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30F

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.เอกชยั มลเลษ ศ. (1-3) 08.30-11.30  1452  -C

การบญัชขี ัน้ตน้3521101 3(4-0-5) ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล จ. (5-8) 12.30-16.30  1844 30 พ.ย. 60 13.30-15.30D

หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  232 22 พ.ย. 60 08.30-10.30F

เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 3(3-0-6) อ.จนัทนา ก่อนเก่า จ. (1-3) 08.30-11.30  736 1 ธ.ค. 60 13.30-15.30A

คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 3(3-0-6) อ.เมษยิา แยม้เจริญกจิ ศ. (6-8) 13.30-16.30  435 24 พ.ย. 60 08.30-10.30K

รวม 15หน่วยกติ 19 คาบ 6 วชิา

   1หนา้ :พมิพ ์ณ วนัที ่ 6 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:55:49



คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา ภาษาไทย

6041-01/5

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ความเป็นครู1011101 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง อ. (1-4) 08.30-12.30  932 20 พ.ย. 60 08.30-10.30A

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ จ. (1-3) 08.30-11.30  1443 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30G

หลกัภาษาไทยสาํหรบัครู1541101 3(3-0-6) อ.อบุลวรรณ สวนมาลี จ. (5-7) 12.30-15.30  2356 27 พ.ย. 60 13.30-15.30A

วรรณกรรมศึกษา1541201 3(3-0-6) อ.จตพุร บญุประเสริฐ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  SU-501 23 พ.ย. 60 08.30-10.30C

กวนิีพนธไ์ทย1541202 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา ปานเกตุ พฤ. (5-7) 12.30-15.30  1466 22 พ.ย. 60 13.30-15.30A

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) ผศ.สริิเพญ็ เอมละออง ศ. (5-7) 12.30-15.30  1453  -D

วถิไีทย2500102 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ ศ. (1-3) 08.30-11.30  521  -D

รวม 18หน่วยกติ 22 คาบ 7 วชิา

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา ภาษาไทย

6041-01/6

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ความเป็นครู1011101 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง อ. (6-9) 13.30-17.30  932 20 พ.ย. 60 08.30-10.30B

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย ์รอดเจริญ ศ. (5-7) 12.30-15.30  139 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30H

หลกัภาษาไทยสาํหรบัครู1541101 3(3-0-6) อ.ศิวาพร พริอด จ. (5-7) 12.30-15.30  SU-401 27 พ.ย. 60 13.30-15.30B

วรรณกรรมศึกษา1541201 3(3-0-6) อ.จตพุร บญุประเสริฐ พฤ. (5-7) 12.30-15.30  1451 23 พ.ย. 60 08.30-10.30D

กวนิีพนธไ์ทย1541202 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา ปานเกตุ จ. (1-3) 08.30-11.30  2361 22 พ.ย. 60 13.30-15.30B

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) ผศ.สริิเพญ็ เอมละออง อ. (1-3) 08.30-11.30  1454  -E

วถิไีทย2500102 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ ศ. (1-3) 08.30-11.30  521  -E

รวม 18หน่วยกติ 22 คาบ 7 วชิา

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา ภาษาองักฤษ

6041-02/5

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ความเป็นครู1011101 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา เพชรสงัข ์ อ. (1-4) 08.30-12.30  26603 20 พ.ย. 60 08.30-10.30C

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย ์รอดเจริญ จ. (1-3) 08.30-11.30  1445 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30I

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) ผศ.ศรชยั เยน็เปรม ศ. (1-3) 08.30-11.30  1455  -F

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 11551101 3(3-0-6) ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว จ. (5-7) 12.30-15.30  2366 23 พ.ย. 60 13.30-15.30A

การฟงัและพูด 11551201 3(3-0-6) Mr.Jackson  Keith ศ. (5-7) 12.30-15.30  2361  -A

วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน ์ไชยเฉลมิ อ. (6-8) 13.30-16.30  7112 30 พ.ย. 60 08.30-10.30A

อาหารนานาชาติ4090101 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ ์กลํา่กลอ่มจติร์ พ. (1-4) 08.30-12.30  คหกรรม-1 28 พ.ย. 60 13.30-15.30F

รวม 18หน่วยกติ 23 คาบ 7 วชิา

   2หนา้ :พมิพ ์ณ วนัที ่ 6 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:55:49



คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา ภาษาองักฤษ

6041-02/6

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ความเป็นครู1011101 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา เพชรสงัข ์ พฤ. (1-4) 08.30-12.30  934 20 พ.ย. 60 08.30-10.30D

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ สงัขแ์กว้ อ. (1-3) 08.30-11.30  1443 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30J

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.วชัระ เยน็เปรม อ. (5-7) 12.30-15.30  1455  -G

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 11551101 3(3-0-6) ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว ศ. (1-3) 08.30-11.30  2342 23 พ.ย. 60 13.30-15.30B

การฟงัและพูด 11551201 3(3-0-6) Mr.Jackson  Keith พ. (1-3) 08.30-11.30  2356  -B

วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน ์ไชยเฉลมิ พฤ. (6-8) 13.30-16.30  7112 30 พ.ย. 60 08.30-10.30B

อาหารนานาชาติ4090101 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ ์กลํา่กลอ่มจติร์ ศ. (6-9) 13.30-17.30  คหกรรม-1 28 พ.ย. 60 13.30-15.30G

รวม 18หน่วยกติ 23 คาบ 7 วชิา

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา นาฏดรุิยางคศาสตร์

6041-06/5

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ความเป็นครู1011101 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา เพชรสงัข ์ พฤ. (6-9) 13.30-17.30  932 20 พ.ย. 60 08.30-10.30E

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) ผศ. ดร.อญัชนา พานิช พฤ. (1-3) 08.30-11.30  2341  -H

นาฏศิลป์ปริทรรศน์2000001 3(3-0-6) อ.จณิหจ์ฑุา จ. (6-8) 13.30-16.30  1434  -A

ประวตันิาฏยการแสดง2021201 3(3-0-6) อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ อ. (5-7) 12.30-15.30  135  -A

ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 12021301 3(2-2-5) อ.จณิหจ์ฑุา จ. (1-4) 08.30-12.30  131  -A

อ. ดร.วรรณวภิา จ. (1-4) 08.30-12.30  131

นาฏยการแสดงอาเซยีน2023107 3(2-2-5) อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ ศ. (1-4) 08.30-12.30  131  -B

คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 3(3-0-6) อ.เมษยิา แยม้เจริญกจิ พ. (1-3) 08.30-11.30  432 24 พ.ย. 60 08.30-10.30L

รวม 18หน่วยกติ 24 คาบ 7 วชิา

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา นาฏดรุิยางคศาสตร์

6041-07/5

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ความเป็นครู1011101 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา เพชรสงัข ์ พฤ. (6-9) 13.30-17.30  932 20 พ.ย. 60 08.30-10.30F

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) ผศ. ดร.อญัชนา พานิช พฤ. (1-3) 08.30-11.30  2341  -I

นาฏศิลป์ปริทรรศน์2000001 3(3-0-6) อ.จณิหจ์ฑุา จ. (6-8) 13.30-16.30  1434  -B

สงัคตีนิยม2031101 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ นวมสาํลี อ. (1-3) 08.30-11.30  26503  -A

ปฏบิตัพิื้นฐานดนตรีไทย 12031301 2(0-4-2) อ.จกัริน จนัทนภมุมะ ศ. (6-9) 13.30-17.30  อเนกประสงค ์3 23 พ.ย. 60 08.30-12.30A

อ.ปราชญา สายสุข ศ. (6-9) 13.30-17.30  อเนกประสงค ์3

ดนตรีและการขบัรอ้งเพลงพื้นบา้น2034102 3(2-2-5) อ.จกัริน จนัทนภมุมะ จ. (1-4) 08.30-12.30  อเนกประสงค ์3  -B

คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 3(3-0-6) อ.เมษยิา แยม้เจริญกจิ พ. (1-3) 08.30-11.30  432 24 พ.ย. 60 08.30-10.30M

   3หนา้ :พมิพ ์ณ วนัที ่ 6 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:55:49



รวม 17หน่วยกติ 24 คาบ 7 วชิา

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา นาฏดรุิยางคศาสตร์

6041-08/5

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ความเป็นครู1011101 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา ทองนิล ศ. (1-4) 08.30-12.30  933 20 พ.ย. 60 08.30-10.30G

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) Mr.Lawrence Dixon อ. (5-7) 12.30-15.30  1425  -J

นาฏศิลป์ปริทรรศน์2000001 3(3-0-6) อ.จณิหจ์ฑุา จ. (6-8) 13.30-16.30  1434  -C

ทฤษฎดีนตรีสากล 12041101 3(3-0-6) ผศ. ดร.สาโรช พฤ. (1-3) 08.30-11.30  26402  -A

ปฏบิตัพิื้นฐานดนตรีสากล 12041301 2(0-4-2) อ.จริะนนัท ์โตสนิ ศ. (6-9) 13.30-17.30  อเนกประสงค ์2 20 พ.ย. 60 13.30-17.30A

อ.สมชาย สอาดนกั ศ. (6-9) 13.30-17.30  อเนกประสงค ์2

อ.สมบตั ิไวยรชั และคณะ ศ. (6-9) 13.30-17.30  อเนกประสงค ์2

อ.ภาสกร ภู่ประภา ศ. (6-9) 13.30-17.30  อเนกประสงค ์2

ปฏบิตัพิื้นฐานเปียโน2041317 2(0-4-2) อ.จริะนนัท ์โตสนิ จ. (1-4) 08.30-12.30  อเนกประสงค ์2  -A

คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 3(3-0-6) อ.เมษยิา แยม้เจริญกจิ พ. (1-3) 08.30-11.30  432 24 พ.ย. 60 08.30-10.30N

รวม 16หน่วยกติ 24 คาบ 7 วชิา

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา สงัคมศึกษา

6041-10/5

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ความเป็นครู1011101 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา แพงโสม ศ. (1-4) 08.30-12.30  934 20 พ.ย. 60 08.30-10.30H

ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) อ.สริินาฏ วงศส์วา่งศิริ จ. (1-3) 08.30-11.30  1424 29 พ.ย. 60 13.30-15.30E

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย ์รอดเจริญ พฤ. (5-7) 12.30-15.30  1445 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30K

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) ผศ.สริิเพญ็ เอมละออง จ. (5-7) 12.30-15.30  1451  -K

เพชรบรุีศึกษา2500105 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ บวัเขยีว อ. (1-3) 08.30-11.30  1433 24 พ.ย. 60 08.30-10.30A

ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบักฎหมาย2561101 3(3-0-6) อ.ทศันยั ท ัง่ทอง พฤ. (1-3) 08.30-11.30  2362 1 ธ.ค. 60 13.30-15.30A

อ.พงษล์ดา ท ัง่ทอง พฤ. (1-3) 08.30-11.30  2362

โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) อ.สุรีรตัน ์เทมวรรธน์ ศ. (6-8) 13.30-16.30  521 24 พ.ย. 60 13.30-15.30E

รวม 18หน่วยกติ 22 คาบ 7 วชิา

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา สงัคมศึกษา

6041-10/6

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ความเป็นครู1011101 3(2-2-5) นายรุ่งเรือง ชมุพาลี อ. (6-9) 13.30-17.30  934 20 พ.ย. 60 08.30-10.30I

ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) อ.สริินาฏ วงศส์วา่งศิริ จ. (1-3) 08.30-11.30  1424 29 พ.ย. 60 13.30-15.30F

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ สงัขแ์กว้ ศ. (5-7) 12.30-15.30  1443 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30L

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) ผศ.สริิเพญ็ เอมละออง พ. (1-3) 08.30-11.30  1452  -L
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เพชรบรุีศึกษา2500105 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ บวัเขยีว พฤ. (5-7) 12.30-15.30  1433 24 พ.ย. 60 08.30-10.30B

ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบักฎหมาย2561101 3(3-0-6) อ.ทศันยั ท ัง่ทอง อ. (1-3) 08.30-11.30  LC401 1 ธ.ค. 60 13.30-15.30B

อ.พงษล์ดา ท ัง่ทอง อ. (1-3) 08.30-11.30  LC401

โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) อ.สุรีรตัน ์เทมวรรธน์ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  435 24 พ.ย. 60 13.30-15.30F

รวม 18หน่วยกติ 22 คาบ 7 วชิา

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา ศิลปศึกษา

6041-21/5

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ความเป็นครู1011101 3(2-2-5) นายรุ่งเรือง ชมุพาลี อ. (1-4) 08.30-12.30  933 20 พ.ย. 60 08.30-10.30J

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) Mr.Lawrence Dixon ศ. (1-3) 08.30-11.30  1425  -M

สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2050101 3(3-0-6) อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน พ. (1-3) 08.30-11.30  1425 29 พ.ย. 60 13.30-15.30A

ประวตัศิาสตรศิ์ลปะ2071101 3(3-0-6) อ.ภทัรภร ฐติชิาญชยักลุา ศ. (5-7) 12.30-15.30  เพชรชมพู 22 พ.ย. 60 08.30-10.30A

วาดเสน้เบื้องตน้2071201 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิ์ มมุบา้นเซ่า พฤ. (1-4) 08.30-12.30  ศิลป์ 3 -  -A

องคป์ระกอบศิลป์เบื้องตน้2071203 3(2-2-5) อ.สุธิดา บตุรแขก พฤ. (6-9) 13.30-17.30  ศิลป์ 1 23 พ.ย. 60 08.30-10.30A

อาเซยีนศึกษา2500106 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ จ. (6-8) 13.30-16.30  26406  -B

รวม 18หน่วยกติ 24 คาบ 7 วชิา

คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา คณิตศาสตร์

6041-43/5

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ความเป็นครู1011101 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา เพชรสงัข ์ จ. (6-9) 13.30-17.30  936 20 พ.ย. 60 08.30-10.30K

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ สงัขแ์กว้ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  1443 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30M

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.เอกชยั มลเลษ พ. (1-3) 08.30-11.30  1453  -N

พชีคณิตระดบัมหาวทิยาลยั4041201 3(3-0-6) ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร์ ศ. (1-3) 08.30-11.30  442 23 พ.ย. 60 08.30-10.30A

การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัคณิตศา4041504 3(2-2-5) อ.ปิยวฒัน ์เนียมมาลยั อ. (1-4) 08.30-12.30  คอมแพทยแ์ผนไทย 27 พ.ย. 60 13.30-15.30A

ภาษาองักฤษสาํหรบัครูคณิตศาสตร์4042001 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ ทองสมนึก จ. (1-3) 08.30-11.30  436  -B

คณิตศาสตรส์าํหรบันนัทนาการ4043001 3(3-0-6) ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร์ ศ. (5-7) 12.30-15.30  SU-507 29 พ.ย. 60 08.30-10.30C

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ แผลงศร อ. (6-7) 13.30-15.30  314 20 พ.ย. 60 10.30-12.30J

อ. ดร.สราวุธ แผลงศร อ. (8-9) 15.30-17.30  3103

รวม 21หน่วยกติ 27 คาบ 8 วชิา

คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา เคมี

6041-45/5

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ความเป็นครู1011101 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา แพงโสม พ. (1-4) 08.30-12.30  933 20 พ.ย. 60 08.30-10.30L

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) Mr.Lawrence Dixon อ. (5-7) 12.30-15.30  1425  -O
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ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 3(3-0-6) อ.คงขวญั ศรีสอาด อ. (1-3) 08.30-11.30  1834 22 พ.ย. 60 13.30-15.30B

โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน ์ไชยเฉลมิ ศ. (1-3) 08.30-11.30  434 24 พ.ย. 60 13.30-15.30G

เคม ี14021101 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ สุดตา จ. (6-8) 13.30-16.30  436 21 พ.ย. 60 08.30-10.30D

ปฏบิตักิารเคม ี14021102 1(0-3) อ. ดร.เวธกา เชา้เจริญ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  ศว.311 22 พ.ย. 60 08.30-10.30C

แคลคูลสั 14041401 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง จ. (1-3) 08.30-11.30  432 28 พ.ย. 60 08.30-10.30B

การเลี้ยงสตัวเ์พือ่การนนัทนาการ5040606 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ศ. (6-9) 13.30-17.30  19506 27 พ.ย. 60 13.30-15.30A

อ. ดร.มนญัญา ศ. (6-9) 13.30-17.30  19506

อ.ทวริตัน ์กอ้นเครือ ศ. (6-9) 13.30-17.30  19506

อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์ อาลยั ศ. (6-9) 13.30-17.30  19506

รวม 19หน่วยกติ 26 คาบ 8 วชิา

คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

6041-48/5

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ความเป็นครู1011101 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง ศ. (6-9) 13.30-17.30  933 20 พ.ย. 60 08.30-10.30M

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ สงัขแ์กว้ พ. (1-3) 08.30-11.30  1443 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30N

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ. ดร.สรรเสริญ จ. (5-7) 12.30-15.30  1452  -P

ฟิสกิส ์14011101 3(3-0-6) อ.วริษา ปานเจริญ อ. (6-8) 13.30-16.30  433 23 พ.ย. 60 08.30-10.30C

ปฏบิตักิารฟิสกิส ์14011102 1(0-3) อ.วราภรณ์ นิสสภา จ. (1-3) 08.30-11.30  ศว.ฟิสกิส-์1 22 พ.ย. 60 13.30-15.30B

พชืพรรณเพือ่ชวีติ4030002 3(3-0-6) อ. ดร.ญาณพฒัน์ ศ. (1-3) 08.30-11.30  ศว.415 1 ธ.ค. 60 13.30-15.30B

ชวีวทิยา 14031101 3(3-0-6) อ. ดร.สุมติานนัท์ พฤ. (5-7) 12.30-15.30  436 27 พ.ย. 60 08.30-10.30B

ปฏบิตักิารชวีวทิยา 14031102 1(0-3) อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  ศว.412 29 พ.ย. 60 13.30-15.30B

รวม 17หน่วยกติ 25 คาบ 8 วชิา

คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา ชีววทิยา

6041-49/5

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ความเป็นครู1011101 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา ทองนิล พ. (1-4) 08.30-12.30  934 20 พ.ย. 60 08.30-10.30N

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) Mr.Lawrence Dixon ศ. (5-7) 12.30-15.30  SU-408  -Q

ฟิสกิส ์14011101 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ ระวงัวงศ์ อ. (1-3) 08.30-11.30  441 23 พ.ย. 60 08.30-10.30D

ปฏบิตักิารฟิสกิส ์14011102 1(0-3) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ ระวงัวงศ์ จ. (6-8) 13.30-16.30  ศว.ฟิสกิส-์1 22 พ.ย. 60 13.30-15.30C

เคม ี14021101 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ สุดตา จ. (1-3) 08.30-11.30  433 21 พ.ย. 60 08.30-10.30E

ปฏบิตักิารเคม ี14021102 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ศ. (1-3) 08.30-11.30  ศว.311 22 พ.ย. 60 08.30-10.30D

ชวีวทิยาเชงิอนุรกัษ์4030001 3(3-0-6) อ. ดร.ไกรฤกษ ์ทวเีชื้อ อ. (6-8) 13.30-16.30  ศูนยว์ทิย ์1 1 ธ.ค. 60 13.30-15.30B

ชวีวทิยา 14031101 3(3-0-6) อ. ดร.สุมติานนัท์ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  736 27 พ.ย. 60 08.30-10.30C

ปฏบิตักิารชวีวทิยา 14031102 1(0-3) อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ พฤ. (6-8) 13.30-16.30  ศว.412 29 พ.ย. 60 13.30-15.30C

รวม 18หน่วยกติ 28 คาบ 9 วชิา
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คณะ เทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา คอมพวิเตอร์

6041-50/5

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ความเป็นครู1011101 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ ศรีวโิรจน์ พ. (1-4) 08.30-12.30  SU-409 20 พ.ย. 60 08.30-10.30O

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) Mr.Lawrence Dixon ศ. (5-7) 12.30-15.30  SU-408  -R

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 3(2-2-5) อ.กรกรต เจริญผล จ. (1-2) 08.30-10.30  521 20 พ.ย. 60 10.30-12.30K

อ.กรกรต เจริญผล จ. (6-7) 13.30-15.30  325

คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7091201 3(3-0-6) อ. ดร.สราวุธ แผลงศร พฤ. (2-4) 09.30-12.30  26604 28 พ.ย. 60 08.30-10.30A

ระบบปฏบิตักิาร7091302 3(2-2-5) ผศ. ดร.พรรณี คอนจอหอ อ. (6-9) 13.30-17.30  326 21 พ.ย. 60 08.30-10.30A

ตรรกะการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์7091303 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั อ. (1-4) 08.30-12.30  325 30 พ.ย. 60 08.30-10.30A

เทคโนโลยสีือ่ประสม7091501 3(2-2-5) อ.เกรียงไกร จริยะปญัญา พฤ. (6-7) 13.30-15.30  3105 24 พ.ย. 60 13.30-15.30A

อ.เกรียงไกร จริยะปญัญา พฤ. (8-9) 15.30-17.30  313

รวม 18หน่วยกติ 26 คาบ 7 วชิา

คณะ เทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา คอมพวิเตอร์

6041-50/6

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ความเป็นครู1011101 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ ศรีวโิรจน์ ศ. (1-4) 08.30-12.30  SU-409 20 พ.ย. 60 08.30-10.30P

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  SU-401  -S

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 3(2-2-5) อ.กรกรต เจริญผล จ. (1-2) 08.30-10.30  521 20 พ.ย. 60 10.30-12.30L

อ.กรกรต เจริญผล จ. (3-4) 10.30-12.30  325

คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7091201 3(3-0-6) อ. ดร.สราวุธ แผลงศร พฤ. (6-8) 13.30-16.30  26604 28 พ.ย. 60 08.30-10.30B

ระบบปฏบิตักิาร7091302 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ อ. (1-2) 08.30-10.30  312 21 พ.ย. 60 08.30-10.30B

จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ อ. (3-4) 10.30-12.30  26604

ตรรกะการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์7091303 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั อ. (6-7) 13.30-15.30  325 30 พ.ย. 60 08.30-10.30B

ผศ. ดร.วรีะชยั อ. (8-9) 15.30-17.30  325

เทคโนโลยสีือ่ประสม7091501 3(2-2-5) อ.เกรียงไกร จริยะปญัญา จ. (6-7) 13.30-15.30  313 24 พ.ย. 60 13.30-15.30B

อ.เกรียงไกร จริยะปญัญา จ. (8-9) 15.30-17.30  26603

รวม 18หน่วยกติ 26 คาบ 7 วชิา

คณะ ครุศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา การศึกษาปฐมวยั

6041-86/5

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ความเป็นครู1011101 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา แพงโสม อ. (1-4) 08.30-12.30  934 20 พ.ย. 60 08.30-10.30Q

การศึกษาปฐมวยั1071101 3(3-0-6) อ.อญัชนา เถาวช์าลี ศ. (1-3) 08.30-11.30  SU-502 28 พ.ย. 60 08.30-10.30A

บคุลกิภาพและจริยธรรมสาํหรบัครูปฐมวยั1071102 3(2-2-5) อ.พรพรรณ เพ่งผล พฤ. (1-4) 08.30-12.30  SU-505 22 พ.ย. 60 08.30-10.30A

จติวทิยาพฒันาการและการอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐ1071301 3(3-0-6) อ.ชนาธิป บบุผามาศ พฤ. (6-8) 13.30-16.30  938 29 พ.ย. 60 13.30-15.30A
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ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ ศ. (5-7) 12.30-15.30  1424  -T

การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 3(3-0-6) อ.กลุวด ีเขง่วา จ. (5-7) 12.30-15.30  719 30 พ.ย. 60 08.30-10.30F

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ พ. (1-4) 08.30-12.30  โรงยมิ 24 พ.ย. 60 13.30-15.30C

รวม 18หน่วยกติ 24 คาบ 7 วชิา

คณะ ครุศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา การศึกษาปฐมวยั

6041-86/6

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ความเป็นครู1011101 3(2-2-5) อ. ดร.เอื้อมพร พฤ. (6-9) 13.30-17.30  934 20 พ.ย. 60 08.30-10.30R

การศึกษาปฐมวยั1071101 3(3-0-6) อ.อญัชนา เถาวช์าลี ศ. (1-3) 08.30-11.30  SU-502 28 พ.ย. 60 08.30-10.30B

บคุลกิภาพและจริยธรรมสาํหรบัครูปฐมวยั1071102 3(2-2-5) อ.พรพรรณ เพ่งผล อ. (1-4) 08.30-12.30  SU-505 22 พ.ย. 60 08.30-10.30B

จติวทิยาพฒันาการและการอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐ1071301 3(3-0-6) อ.ชนาธิป บบุผามาศ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  938 29 พ.ย. 60 13.30-15.30B

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ ศ. (5-7) 12.30-15.30  1424  -U

การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 3(3-0-6) อ.บวรจติ เมธาฤทธิ์ จ. (1-3) 08.30-11.30  719 30 พ.ย. 60 08.30-10.30G

อ.ใหม ่สาธารณสุข 1 จ. (1-3) 08.30-11.30  719

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ พ. (1-4) 08.30-12.30  โรงยมิ 24 พ.ย. 60 13.30-15.30D

รวม 18หน่วยกติ 24 คาบ 7 วชิา

คณะ ครุศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา พลศึกษา

6041-89/5

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ความเป็นครู1011101 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง ศ. (1-4) 08.30-12.30  932 20 พ.ย. 60 08.30-10.30S

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย์ จ. (5-7) 12.30-15.30  1431 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30O

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ศุภมาส เกตเุต็ม ศ. (5-7) 12.30-15.30  2341  -V

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ จ. (1-3) 08.30-11.30  โรงยมิ 24 พ.ย. 60 13.30-15.30E

ประวตัแิละหลกัการพลศึกษา4081101 2(2-0-4) อ.คมชนญั โวหาร อ. (5-6) 12.30-14.30  SU-404 29 พ.ย. 60 08.30-10.30A

ปฎบิตักิารเวชศาสตรก์ารกฬีาพื้นฐานสาํหรบัพล4081302 1(0-2-1) อ.ธาํรงค ์บญุพรหม อ. (7-8) 14.30-16.30  SU-404  -A

กรีฑา4081501 2(1-2-3) อ.บญุทพิย ์แป้นทอง พฤ. (5-7) 12.30-15.30  สนาม 21 พ.ย. 60 08.30-10.30A

ฟตุบอล4081601 2(1-2-3) นายณณัณ์ฒพิฒัณ์ อ. (1-3) 08.30-11.30  สนาม  -A

วอลเลยบ์อล4081603 2(1-2-3) นายอาทติย ์(เปลีย่นสาย) พฤ. (1-3) 08.30-11.30  โรงยมิ  -A

รวม 18หน่วยกติ 26 คาบ 9 วชิา

คณะ ครุศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา พลศึกษา

6041-89/6

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ความเป็นครู1011101 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ ศรีวโิรจน์ จ. (6-9) 13.30-17.30  932 20 พ.ย. 60 08.30-10.30T

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย์ จ. (1-3) 08.30-11.30  1431 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30P
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ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ศุภมาส เกตเุต็ม ศ. (1-3) 08.30-11.30  2341  -W

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) อ.ธาํรงค ์บญุพรหม พ. (1-3) 08.30-11.30  โรงยมิ 24 พ.ย. 60 13.30-15.30F

นายณณัณ์ฒพิฒัณ์ พ. (1-3) 08.30-11.30  โรงยมิ

ประวตัแิละหลกัการพลศึกษา4081101 2(2-0-4) อ.คมชนญั โวหาร อ. (7-8) 14.30-16.30  SU-403 29 พ.ย. 60 08.30-10.30B

ปฎบิตักิารเวชศาสตรก์ารกฬีาพื้นฐานสาํหรบัพล4081302 1(0-2-1) อ.ธาํรงค ์บญุพรหม อ. (5-6) 12.30-14.30  SU-403  -B

กรีฑา4081501 2(1-2-3) อ.บญุทพิย ์แป้นทอง อ. (1-3) 08.30-11.30  สนาม 21 พ.ย. 60 08.30-10.30B

ฟตุบอล4081601 2(1-2-3) นายณณัณ์ฒพิฒัณ์ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  สนาม  -B

วอลเลยบ์อล4081603 2(1-2-3) นายอาทติย ์(เปลีย่นสาย) พฤ. (5-7) 12.30-15.30  โรงยมิ  -B

รวม 18หน่วยกติ 26 คาบ 9 วชิา

คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหาร

6042-32/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.ศิวาพร พริอด พ. (1-3) 08.30-11.30  1441 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30Q

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่ อ. (1-3) 08.30-11.30  1452  -X

ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 3(2-3-4) อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ จ. (6-7) 13.30-15.30  442 22 พ.ย. 60 13.30-15.30C

อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  524

เคมพีื้นฐาน4021105 3(2-3-4) ผศ.วชัราภรณ์ จ. (1-3) 08.30-11.30  715 21 พ.ย. 60 13.30-15.30B

อ. ดร.เวธกา เชา้เจริญ พฤ. (8-9) 15.30-17.30  432

ทกัษะในการประกอบอาหาร4091129 2(1-2-3) อ.โสมรศัมิ ์กลํา่กลอ่มจติร์ ศ. (1-3) 08.30-11.30  คหกรรม-1 23 พ.ย. 60 13.30-15.30A

ศิลปะการจดัดอกไมแ้ละงานใบตอง4091411 2(1-2-3) อ.ศจมีาศ นนัตสุคนธ์ ศ. (6-8) 13.30-16.30  คหกรรม-2 29 พ.ย. 60 13.30-15.30A

ความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิาล4094131 3(3-0-6) อ. ดร.ทวพิฒัน์ อ. (6-8) 13.30-16.30  คหกรรม-2 30 พ.ย. 60 08.30-10.30A

รวม 16หน่วยกติ 25 คาบ 7 วชิา

คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา อาหารและโภชนาการประยกุต ์

6042-42/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด พ. (1-3) 08.30-11.30  1451 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30R

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ป้อม กมิวงัตะโก จ. (5-7) 12.30-15.30  2341  -Y

วถิไีทย2500102 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ คาํพล จ. (1-3) 08.30-11.30  1435 22 พ.ย. 60 08.30-10.30F

โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน ์ไชยเฉลมิ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  7112 24 พ.ย. 60 13.30-15.30H

ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 3(2-3-4) อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ อ. (6-8) 13.30-16.30  442 22 พ.ย. 60 13.30-15.30D

อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ พฤ. (6-7) 13.30-15.30  442

เคมพีื้นฐาน4021105 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ อ. (1-3) 08.30-11.30  718 21 พ.ย. 60 13.30-15.30C

จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ ศ. (3-4) 10.30-12.30  441

สรีรวทิยาและกายวภิาคพื้นฐาน4091205 3(2-2-5) อ.วชัรินทร ์สุขสนาน ศ. (6-9) 13.30-17.30  442 30 พ.ย. 60 13.30-15.30A

รวม 18หน่วยกติ 26 คาบ 7 วชิา
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คณะ เทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา วทิยาการคอมพวิเตอร์

6042-44/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 3(3-0-6) อ. ดร.สุมาลี อ. (6-8) 13.30-16.30  SU-406 23 พ.ย. 60 08.30-10.30F

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ธิดา รุ่งธีระ อ. (1-3) 08.30-11.30  SU-402  -Z

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 3(2-2-5) อ.กรกรต เจริญผล ศ. (1-2) 08.30-10.30  312 20 พ.ย. 60 10.30-12.30M

อ.กรกรต เจริญผล ศ. (3-4) 10.30-12.30  3103

แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์7101001 3(3-0-6) ผศ.จารุต บศุราทจิ จ. (2-4) 09.30-12.30  26604 21 พ.ย. 60 13.30-15.30A

หลกัวทิยาการคอมพวิเตอร์7101201 3(2-2-5) ผศ. ดร.สูตรทนิ อนิทรข์าํ ศ. (6-7) 13.30-15.30  3103 28 พ.ย. 60 13.30-15.30A

ผศ. ดร.สูตรทนิ อนิทรข์าํ ศ. (8-9) 15.30-17.30  313

การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์7101301 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย ์บวัสาม พ. (1-2) 08.30-10.30  3103 22 พ.ย. 60 08.30-10.30A

ผศ.พรทพิย ์บวัสาม พ. (3-4) 10.30-12.30  312

เทคโนโลยสีือ่ประสม7103402 3(2-2-5) อ.ปณิธิ แกว้สวสัดิ์ จ. (6-7) 13.30-15.30  3104 24 พ.ย. 60 13.30-15.30A

อ.ปณิธิ แกว้สวสัดิ์ จ. (8-9) 15.30-17.30  313

รวม 18หน่วยกติ 25 คาบ 7 วชิา

คณะ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรม

6042-51/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ป่ินปินทัธ ์ลลีาอมัพรสนิ พฤ. (5-7) 12.30-15.30  2341  -a

พื้นฐานคณิตศาสตรว์ศิวกรรม5501101 3(3-0-6) อ.ชลาลยั วงเวยีน อ. (1-3) 08.30-11.30  บณัฑติ 2 (คณะอตุ) 27 พ.ย. 60 13.30-15.30A

ภาษาองักฤษในงานอตุสาหกรรม5501401 3(3-0-6) อ. ดร.นพพล มิง่เมอืง พฤ. (1-3) 08.30-11.30  บณัฑติ1  (คณะอตุ) 24 พ.ย. 60 08.30-10.30C

ไฟฟ้า-อเิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้5511101 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน์ อ. (5-8) 12.30-16.30  บณัฑติ1  (คณะอตุ) 22 พ.ย. 60 08.30-10.30A

การสือ่สารขอ้มลูเครือขา่ยทางอตุสาหกรรม5511102 3(2-2-5) อ.ประเสริฐ ปราชญป์ระยูร จ. (1-4) 08.30-12.30  บณัฑติ 3  (คณะอตุ) 23 พ.ย. 60 08.30-10.30A

เทคโนโลยทีอ้งถิน่5800101 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ ปราชญป์ระยูร พ. (1-3) 08.30-11.30  SU-405 20 พ.ย. 60 13.30-15.30D

รวม 15หน่วยกติ 20 คาบ 6 วชิา

คณะ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้า

6042-53/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.เอกชยั มลเลษ จ. (5-7) 12.30-15.30  1455  -b

สุนทรียภาพทางทศันศิลป์2010101 3(3-0-6) อ.สรศกัดิ์ รกัเพช็ร จ. (1-3) 08.30-11.30  ศิลป์ 1 28 พ.ย. 60 08.30-10.30C

ความเป็นพลเมอืง2500103 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ คาํพล อ. (5-7) 12.30-15.30  1431 30 พ.ย. 60 08.30-10.30A

ฟิสกิส ์14011101 3(3-0-6) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  7111 23 พ.ย. 60 08.30-10.30E

พื้นฐานคณิตศาสตรว์ศิวกรรม5501105 3(3-0-6) อ.บรุีรกัษ ์สงัขค์งเมอืง พ. (1-3) 08.30-11.30  1614 27 พ.ย. 60 13.30-15.30A

ภาษาองักฤษในงานอตุสาหกรรม5501401 3(3-0-6) อ. ดร.นพพล มิง่เมอืง อ. (1-3) 08.30-11.30  1614 24 พ.ย. 60 08.30-10.30D

ทฤษฏวีงจรไฟฟ้า5571101 3(2-3-4) อ.อนุรกัษ ์เกษวฒันากลุ พฤ. (5-9) 12.30-17.30  ไฟฟ้า1 21 พ.ย. 60 13.30-15.30A
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รวม 18หน่วยกติ 23 คาบ 7 วชิา

คณะ เทคโนโลยกีารเกษตร

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา การเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์า

6042-57/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) ผศ.สุดใจ ฉายศรี ศ. (1-3) 08.30-11.30  1431 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30S

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ทศันพรรณ ศ. (5-7) 12.30-15.30  1422  -c

ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ อ. (7-9) 14.30-17.30  ศว.ฟิสกิส-์3 22 พ.ย. 60 13.30-15.30E

อ. ดร.สรวศิิษฎ์ พ. (3-4) 10.30-12.30  423

เคมพีื้นฐาน4021105 3(2-3-4) ผศ.ศรินรตัน์ จ. (6-7) 13.30-15.30  435 21 พ.ย. 60 13.30-15.30D

อ. ดร.เวธกา เชา้เจริญ พฤ. (5-7) 12.30-15.30  715

ชวีวทิยาพื้นฐาน4031105 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ์ อ. (3-4) 10.30-12.30  ศูนยว์ทิย ์1 30 พ.ย. 60 13.30-15.30A

อ. ดร.ประดพินัธ์ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  735

ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 3(2-2-5) อ.ชลดิา ชา้งแกว้ อ. (1-2) 08.30-10.30  443 22 พ.ย. 60 08.30-10.30B

อ.ชลดิา ชา้งแกว้ พ. (1-2) 08.30-10.30  19406

หลกัการประมง5061501 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช จ. (1-4) 08.30-12.30  19506 23 พ.ย. 60 08.30-10.30A

รวม 18หน่วยกติ 29 คาบ 7 วชิา

คณะ เทคโนโลยกีารเกษตร

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา สตัวศาสตร์

6042-61/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด อ. (6-8) 13.30-16.30  1451 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30T

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ตรีศิรินทร ์เฉลมิกติิ จ. (1-3) 08.30-11.30  1453  -d

ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 3(3-0-6) อ.คงขวญั ศรีสอาด ศ. (5-7) 12.30-15.30  1834 22 พ.ย. 60 13.30-15.30C

เคมพีื้นฐาน4021105 3(2-3-4) อ. ดร.ณรงค ์วงษพ์านิช พฤ. (1-2) 08.30-10.30  719 21 พ.ย. 60 13.30-15.30E

อ. ดร.ณรงค ์วงษพ์านิช ศ. (1-3) 08.30-11.30  715

ชวีวทิยาพื้นฐาน4031105 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ์ อ. (1-2) 08.30-10.30  ศูนยว์ทิย ์1 30 พ.ย. 60 13.30-15.30B

อ. ดร.ประดพินัธ์ พฤ. (5-7) 12.30-15.30  735

หลกัการผลติสตัว ์5041601 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา มากศิริ จ. (6-9) 13.30-17.30  19405 23 พ.ย. 60 08.30-10.30A

อ.ทวริตัน ์กอ้นเครือ จ. (6-9) 13.30-17.30  19405

หลกัสุขศาสตรส์ตัวแ์ละมาตรฐานฟารม์5052101 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร พ. (1-4) 08.30-12.30  19505 30 พ.ย. 60 08.30-10.30A

รวม 18หน่วยกติ 27 คาบ 7 วชิา

คณะ เทคโนโลยกีารเกษตร

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

6042-71/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) อ.สญัญา ธีระเดชอปุถมัภ์ อ. (1-3) 08.30-11.30  1422 29 พ.ย. 60 13.30-15.30G
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ภาษาไทยเพือ่การคดิวเิคราะห์1540203 3(3-0-6) อ.จตพุร บญุประเสริฐ พ. (1-3) 08.30-11.30  1445 30 พ.ย. 60 13.30-15.30B

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ทศันพรรณ ศ. (5-7) 12.30-15.30  1422  -e

การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 3(3-0-6) อ.วรรณด ีอนุสรณ์ อ. (6-8) 13.30-16.30  1834 24 พ.ย. 60 13.30-15.30D

เคมพีื้นฐาน4021105 3(2-3-4) อ. ดร.เวธกา เชา้เจริญ จ. (5-7) 12.30-15.30  715 21 พ.ย. 60 13.30-15.30F

อ. ดร.เวธกา เชา้เจริญ พฤ. (8-9) 15.30-17.30  432

เคมอีนิทรียพ์ื้นฐาน4022305 3(2-2-5) ผศ.ศรินรตัน์ จ. (8-9) 15.30-17.30  435 27 พ.ย. 60 13.30-15.30B

ผศ.ศรินรตัน์ พฤ. (1-2) 08.30-10.30  715

แคลคูลสั 14041401 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง พฤ. (5-7) 12.30-15.30  432 28 พ.ย. 60 08.30-10.30C

รวม 18หน่วยกติ 24 คาบ 7 วชิา

คณะ เทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา คอมพวิเตอรป์ระยกุต ์

6042-72/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

จติวทิยาการสือ่สาร1050213 3(3-0-6) อ. ดร.สุมาลี จ. (6-8) 13.30-16.30  SU-404 23 พ.ย. 60 08.30-10.30B

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ. ดร.สรรเสริญ พฤ. (6-8) 13.30-16.30  1424  -f

การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 3(3-0-6) อ.วรรณด ีอนุสรณ์ อ. (6-8) 13.30-16.30  1834 24 พ.ย. 60 13.30-15.30E

ตรรกะการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์7041301 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา ธีระนนัทกลุ พฤ. (1-2) 08.30-10.30  3101 30 พ.ย. 60 08.30-10.30A

อ. ดร.นนัทริา ธีระนนัทกลุ พฤ. (3-4) 10.30-12.30  312

คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 3(3-0-6) ผศ.สุวฒัน์ อ. (2-4) 09.30-12.30  26504 28 พ.ย. 60 08.30-10.30A

หลกัการและทฤษฎเีทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนั7131101 3(3-2-5) อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู พ. (1-2) 08.30-10.30  26504 23 พ.ย. 60 13.30-15.30A

อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู พ. (3-4) 10.30-12.30  313

เทคโนโลยสีือ่ประสมสาํหรบัสาํนกังาน7133303 3(2-2-5) อ.ปณิธิ แกว้สวสัดิ์ จ. (1-2) 08.30-10.30  3103 21 พ.ย. 60 13.30-15.30B

อ.ปณิธิ แกว้สวสัดิ์ จ. (3-4) 10.30-12.30  313

รวม 18หน่วยกติ 24 คาบ 7 วชิา

คณะ เทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา คอมพวิเตอรป์ระยกุต ์

6042-74/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

จติวทิยาการสือ่สาร1050213 3(3-0-6) อ. ดร.สุมาลี จ. (6-8) 13.30-16.30  SU-404 23 พ.ย. 60 08.30-10.30C

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ. ดร.สรรเสริญ อ. (6-8) 13.30-16.30  1423  -g

ความเป็นพลเมอืง2500103 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท ์บญุรอด พ. (1-3) 08.30-11.30  1421 30 พ.ย. 60 08.30-10.30B

มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม2500104 3(3-0-6) อ.นาถสุดา วงษบ์ญุงาม พฤ. (6-8) 13.30-16.30  3103 24 พ.ย. 60 13.30-15.30D

ตรรกะการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์7041301 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง อ. (1-2) 08.30-10.30  313  -B

ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง อ. (3-4) 10.30-12.30  313

ระบบปฎบิตักิาร7042201 3(2-2-5) อ.กฤษดา ด่านประสทิธิ์พร ศ. (6-7) 13.30-15.30  26604 21 พ.ย. 60 08.30-10.30B

อ.กฤษดา ด่านประสทิธิ์พร ศ. (8-9) 15.30-17.30  325

หลกัการและทฤษฎคีอมพวิเตอร์7121101 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย ์ตงฉิน ศ. (1-2) 08.30-10.30  313 28 พ.ย. 60 13.30-15.30A

อ. ดร.ปราโมทย ์ตงฉิน ศ. (3-4) 10.30-12.30  3105
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รวม 18หน่วยกติ 24 คาบ 7 วชิา

คณะ เทคโนโลยกีารเกษตร

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา เกษตรศาสตร์

6042-80/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด จ. (5-7) 12.30-15.30  1421 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30U

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.วชัระ เยน็เปรม จ. (1-3) 08.30-11.30  1425  -h

มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม2500104 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์ อ. (1-3) 08.30-11.30  1421 24 พ.ย. 60 13.30-15.30E

เคมพีื้นฐาน4021105 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ อ. (6-8) 13.30-16.30  715 21 พ.ย. 60 13.30-15.30G

จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ พ. (1-2) 08.30-10.30  423

หลกัพชืศาสตร์5001102 3(2-2-5) อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั พฤ. (1-4) 08.30-12.30  19507 22 พ.ย. 60 08.30-10.30A

ผศ.วรรณา ศ. (1-4) 08.30-12.30  19507

อ. ดร.ชณฎัตกิา คาํดี ศ. (1-4) 08.30-12.30  19507

ปฐพวีทิยา5011102 3(2-2-5) อ.วรพล เสยีงสนัน่ จ. (8-9) 15.30-17.30  19407 29 พ.ย. 60 13.30-15.30A

วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ จ. (8-9) 15.30-17.30  19407

วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ พ. (3-4) 10.30-12.30  19407

อ.วรพล เสยีงสนัน่ พ. (3-4) 10.30-12.30  19407

หลกัการผลติสตัว ์5041601 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์ อาลยั ศ. (6-9) 13.30-17.30  19507 23 พ.ย. 60 08.30-10.30B

รวม 18หน่วยกติ 30 คาบ 7 วชิา

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา การพฒันาชมุชน

6043-05/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ปรชัญาเบื้องตน้1511401 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย์ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  SU-404 21 พ.ย. 60 13.30-15.30A

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ธิดา รุ่งธีระ อ. (5-7) 12.30-15.30  1456  -i

หลกัสงัคมวทิยาและมนุษยวทิยา2531101 3(3-0-6) อ.ฐติมิา สุวรรณชาติ จ. (6-8) 13.30-16.30  119 23 พ.ย. 60 13.30-15.30A

อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั จ. (6-8) 13.30-16.30  119

อ.พนสั ชยัรมัย ์และคณะ จ. (6-8) 13.30-16.30  119

หลกัการพฒันาชมุชน2531201 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน ์อดุมทรพัย์ พ. (1-3) 08.30-11.30  SU-506 22 พ.ย. 60 13.30-15.30A

การพฒันาการเกษตรในชมุชนทีย่ ัง่ยนื2533414 3(2-2-5) อ.พนสั ชยัรมัย์ อ. (8-10) 15.30-18.30  1421  -A

สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื4010703 3(3-0-6) ผศ.สุภาดา ขนุณรงค์ ศ. (6-8) 13.30-16.30  7112 30 พ.ย. 60 08.30-10.30E

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย ์ตงฉิน พฤ. (6-7) 13.30-15.30  315 20 พ.ย. 60 10.30-12.30N

อ. ดร.ปราโมทย ์ตงฉิน พฤ. (8-9) 15.30-17.30  3101

รวม 18หน่วยกติ 22 คาบ 7 วชิา
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คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์

6043-13/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6)L

รวม 3หน่วยกติ  0 คาบ 1 วชิา

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา ภาษาจนี

6043-16/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 3(3-0-6) อ. ดร.สุมาลี พ. (1-3) 08.30-11.30  SU-404 23 พ.ย. 60 08.30-10.30G

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ธิดา รุ่งธีระ อ. (1-3) 08.30-11.30  SU-402  -j

ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร1570102 3(3-0-6) นายอาสาสมคัร ภาษาจนี อ. (5-7) 12.30-15.30  19406 29 พ.ย. 60 13.30-15.30A

สทัศาสตรภ์าษาจนี1571100 3(3-0-6) อ.ฐณฐัา ลาภเลศิ ศ. (1-3) 08.30-11.30  1462 28 พ.ย. 60 13.30-16.30A

ภาษาจนี 11571101 3(2-2-5) อ.กมลทพิย ์รกัเกยีรตยิศ จ. (5-8) 12.30-16.30  2354 30 พ.ย. 60 13.30-16.30B

กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 3(3-0-6) อ.กฤษฎา แสงเจริญทรพัย์ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  1433 30 พ.ย. 60 08.30-10.30C

การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 3(2-2-5) อ.ศิริพร อ่วมศิริ พฤ. (6-7) 13.30-15.30  313 24 พ.ย. 60 08.30-10.30D

อ.ศิริพร อ่วมศิริ พฤ. (8-9) 15.30-17.30  3104

รวม 18หน่วยกติ 23 คาบ 7 วชิา

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา ศิลปะและการออกแบบ

6043-17/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.พชัรินทร ์สุริยวงค์ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  1451 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30V

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่ อ. (6-8) 13.30-16.30  1422  -k

สุนทรียภาพทางทศันศิลป์2010101 3(3-0-6) อ.เขมา แฉ่งฉายา ศ. (6-8) 13.30-16.30  ศิลป์ 1 28 พ.ย. 60 08.30-10.30D

องคป์ระกอบศิลป์2011101 3(2-2-5) อ.เขมา แฉ่งฉายา จ. (1-4) 08.30-12.30  เพชรทรรศนา  -A

วาดเสน้ 12011201 3(2-2-5) อ.กาญจนี บพุพณัหสมยั จ. (6-9) 13.30-17.30  ศิลป์ 3 -  -A

เขยีนแบบพื้นฐาน2011301 3(2-2-5) อ.นนัทยิา ดอนเกดิ อ. (1-4) 08.30-12.30  ศิลป์ 1  -A

หลกัการออกแบบ2012302 3(2-2-5) อ.ภทัรา อตัตวริิยะสกลุ พ. (1-4) 08.30-12.30  2362  -A

รวม 18หน่วยกติ 25 คาบ 7 วชิา

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

6043-28/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) อ.พเิศษ อ. (8-10) 15.30-18.30  1425 29 พ.ย. 60 13.30-15.30H

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ทพิยธ์ิดา บตุรฉุย ศ. (5-7) 12.30-15.30  1454  -l
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ภาษาญี่ปุ่ น 11561101 3(2-2-5) ผศ. ดร.กมลทพิย์ พฤ. (5-8) 12.30-16.30  SU-409  -A

ภาษาจนี 11571101 3(3-0-6) อ.กมลทพิย ์รกัเกยีรตยิศ อ. (1-3) 08.30-11.30  26401 22 พ.ย. 60 13.30-15.30A

ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่องเที่1741101 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส ปราบไพรี จ. (5-7) 12.30-15.30  26404 23 พ.ย. 60 13.30-15.30A

เปลีย่นชื่อเป็น1741102 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง อ. (5-7) 12.30-15.30  26403 21 พ.ย. 60 13.30-15.30A

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1741103 3(3-0-6) MissStephanie Yvonne พฤ. (1-3) 08.30-11.30  LC303 30 พ.ย. 60 08.30-10.30A

เปลีย่นชื่อเป็น1741501 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี ศ. (1-3) 08.30-11.30  SU-507 21 พ.ย. 60 08.30-10.30A

คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 3(3-0-6) อ.เมษยิา แยม้เจริญกจิ จ. (1-3) 08.30-11.30  435 24 พ.ย. 60 08.30-10.30O

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 3(2-2-5) อ.กฤษดา ด่านประสทิธิ์พร พ. (1-2) 08.30-10.30  3104 20 พ.ย. 60 10.30-12.30O

อ.กฤษดา ด่านประสทิธิ์พร จ. (8-9) 15.30-17.30  325

อ.กฤษดา ด่านประสทิธิ์พร พ. (3-4) 10.30-12.30  314

รวม 27หน่วยกติ 34 คาบ10 วชิา

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและบริการระหวา่งประเทศ

6043-29/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.เอกชยั มลเลษ ศ. (5-7) 12.30-15.30  1455  -m

เพชรบรุีศึกษา2500105 3(3-0-6) อ.ฐติมิา สุวรรณชาติ พฤ. (5-7) 12.30-15.30  1435 24 พ.ย. 60 08.30-10.30C

การเลี้ยงสตัวเ์พือ่การนนัทนาการ5040606 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร จ. (6-9) 13.30-17.30  19406 27 พ.ย. 60 13.30-15.30B

อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์ อาลยั จ. (6-9) 13.30-17.30  19406

อ.ทวริตัน ์กอ้นเครือ จ. (6-9) 13.30-17.30  19406

อ. ดร.มนญัญา จ. (6-9) 13.30-17.30  19406

ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่องเที่9741101 3(3-0-6) อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร์ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  126 23 พ.ย. 60 13.30-15.30A

หลกัการจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นอตุสาหกรร9741102 3(3-0-6) อ.กรรณิกา เขจรลาภ พ. (1-3) 08.30-11.30  126 30 พ.ย. 60 08.30-10.30A

การเตรียมความพรอ้มภาษาองักฤษดา้นอตุสาห9741103 3(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา ตัง้ชวาล อ. (1-3) 08.30-11.30  2355 30 พ.ย. 60 13.30-15.30A

การวางแผนและพฒันาการท่องเทีย่ว9741201 3(3-0-6) อ.ณฐักานต ์ผาจนัทร์ อ. (6-8) 13.30-16.30  2355 28 พ.ย. 60 08.30-10.30A

รวม 18หน่วยกติ 22 คาบ 7 วชิา

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิ

6043-75/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) อ.พเิศษ อ. (5-7) 12.30-15.30  1435 29 พ.ย. 60 13.30-15.30I

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ธิดา รุ่งธีระ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  1452  -n

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 11551101 3(3-0-6) ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว ศ. (5-7) 12.30-15.30  2343 23 พ.ย. 60 13.30-15.30C

การฟงัและพูด 11551201 3(3-0-6) Mr.Jackson  Keith จ. (1-3) 08.30-11.30  SU-406  -C

การอ่านภาษาองักฤษท ัว่ไป1551301 3(3-0-6) อ. ดร.ณฐัสุดา ศ. (1-3) 08.30-11.30  2343  -A

ภาษาญี่ปุ่ นเบื้องตน้1590101 3(3-0-6) ผศ. ดร.กมลทพิย์ อ. (1-3) 08.30-11.30  1466 24 พ.ย. 60 08.30-10.30A

อาหารนานาชาติ4090101 3(2-2-5) อ.สรญา ธิมาชยั จ. (6-9) 13.30-17.30  คหกรรม-1 28 พ.ย. 60 13.30-15.30H

  15หนา้ :พมิพ ์ณ วนัที ่ 6 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:55:50



รวม 18หน่วยกติ 22 คาบ 7 วชิา

คณะ วทิยาการจดัการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา การบริหารธุรกจิ

6044-18/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.อบุลวรรณ สวนมาลี ศ. (1-3) 08.30-11.30  1432 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30W

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ธิดา รุ่งธีระ ศ. (5-7) 12.30-15.30  1452  -o

การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 3(3-0-6) อ.วรรณด ีอนุสรณ์ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  1834 24 พ.ย. 60 13.30-15.30F

หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา จ. (1-3) 08.30-11.30  1852 22 พ.ย. 60 08.30-10.30G

เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 3(3-0-6) อ.พงศล์ดัดา ป้านสุวรรณ จ. (5-7) 12.30-15.30  1831 30 พ.ย. 60 08.30-10.30B

การขบัขีป่ลอดภยั5590101 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ พ. (1-4) 08.30-12.30  SU-407 23 พ.ย. 60 13.30-15.30L

รวม 15หน่วยกติ 19 คาบ 6 วชิา

คณะ วทิยาการจดัการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา การบริหารธุรกจิ

6044-18/2

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) ผศ.สุดใจ ฉายศรี ศ. (5-7) 12.30-15.30  1431 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30X

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ธิดา รุ่งธีระ พฤ. (5-7) 12.30-15.30  1452  -p

การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 3(3-0-6) อ.วรรณด ีอนุสรณ์ พ. (1-3) 08.30-11.30  1834 24 พ.ย. 60 13.30-15.30G

หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา พฤ. (1-3) 08.30-11.30  1852 22 พ.ย. 60 08.30-10.30H

เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 3(3-0-6) อ.พงศล์ดัดา ป้านสุวรรณ ศ. (1-3) 08.30-11.30  1831 30 พ.ย. 60 08.30-10.30C

การขบัขีป่ลอดภยั5590101 3(2-2-5) อ. ดร.สุรชยั ทรพัยเ์พิม่ อ. (1-4) 08.30-12.30  SU-407 23 พ.ย. 60 13.30-15.30M

รวม 15หน่วยกติ 19 คาบ 6 วชิา

คณะ วทิยาการจดัการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา การบริหารธุรกจิ

6044-33/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย์ พ. (1-3) 08.30-11.30  1431 28 พ.ย. 60 08.30-10.30G

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.เอกชยั มลเลษ พฤ. (7-9) 14.30-17.30  1434  -q

การบญัชกีารเงนิ3521102 3(4-0-5) อ.สมนึก วเิศษสมบตัิ อ. (5-8) 12.30-16.30  1854 30 พ.ย. 60 13.30-15.30B

หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) อ.กลัยา สมมาตย์ จ. (1-3) 08.30-11.30  1844 29 พ.ย. 60 15.00-16.30H

การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 3(3-0-6) เภสชักรหญงิอนุรี จ. (6-8) 13.30-16.30  1834 24 พ.ย. 60 13.30-15.30H

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 3(2-2-5) ผศ.ฐติมิา บณุฑริก พฤ. (1-2) 08.30-10.30  3104 20 พ.ย. 60 10.30-12.30P

ผศ.ฐติมิา บณุฑริก พฤ. (3-4) 10.30-12.30  314

รวม 15หน่วยกติ 20 คาบ 6 วชิา

  16หนา้ :พมิพ ์ณ วนัที ่ 6 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:55:50



คณะ วทิยาการจดัการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา การบริหารธุรกจิ

6044-34/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

จติวทิยาการสือ่สาร1050213 3(3-0-6) อ. ดร.สุมาลี จ. (6-8) 13.30-16.30  SU-404 23 พ.ย. 60 08.30-10.30D

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.อบุลวรรณ สวนมาลี ศ. (5-7) 12.30-15.30  1445 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30Y

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ธิดา รุ่งธีระ พ. (1-3) 08.30-11.30  1435  -r

ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 3(3-0-6) อ.คงขวญั ศรีสอาด ศ. (1-3) 08.30-11.30  1834 22 พ.ย. 60 13.30-15.30D

หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ อ. (1-3) 08.30-11.30  1841 22 พ.ย. 60 08.30-10.30I

เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 3(3-0-6) อ.พงศล์ดัดา ป้านสุวรรณ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  1854 30 พ.ย. 60 08.30-10.30D

รวม 15หน่วยกติ 18 คาบ 6 วชิา

คณะ วทิยาการจดัการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิ

6044-35/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย์ อ. (1-3) 08.30-11.30  1424 28 พ.ย. 60 08.30-10.30H

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.อบุลวรรณ สวนมาลี ศ. (1-3) 08.30-11.30  1432 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30Z

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ. ดร.สรรเสริญ พฤ. (6-8) 13.30-16.30  1424  -s

เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา สาํเภาทอง ศ. (5-7) 12.30-15.30  1842 30 พ.ย. 60 08.30-10.30E

การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ ยิ้มแยม้ จ. (1-3) 08.30-11.30  1861 20 พ.ย. 60 13.30-15.30B

คอมพวิเตอรแ์ละระบบสารสนเทศ3601111 3(2-2-5) อ.ธิดารตัน ์ป่ินทอง พ. (1-4) 08.30-12.30  1864 29 พ.ย. 60 13.30-15.30A

การคดิและการตดัสนิใจ4040102 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร ช่างพานิช อ. (5-7) 12.30-15.30  435 22 พ.ย. 60 08.30-10.30H

รวม 18หน่วยกติ 22 คาบ 7 วชิา

คณะ วทิยาการจดัการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา การบริหารธุรกจิ

6044-36/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) อ.สญัญา ธีระเดชอปุถมัภ์ อ. (1-3) 08.30-11.30  1422 29 พ.ย. 60 13.30-15.30J

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด ศ. (5-7) 12.30-15.30  1425 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30a

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ป่ินปินทัธ ์ลลีาอมัพรสนิ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  2351  -t

หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ อมัพลิาศรยั พ. (1-3) 08.30-11.30  1842 29 พ.ย. 60 15.00-16.30I

การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ จ. (5-7) 12.30-15.30  1842 24 พ.ย. 60 13.30-15.30I

หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา ศ. (1-3) 08.30-11.30  1851 22 พ.ย. 60 08.30-10.30J

เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 3(3-0-6) อ.พงศล์ดัดา ป้านสุวรรณ จ. (1-3) 08.30-11.30  1835 30 พ.ย. 60 08.30-10.30F

รวม 18หน่วยกติ 21 คาบ 7 วชิา

  17หนา้ :พมิพ ์ณ วนัที ่ 6 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:55:50



คณะ วทิยาการจดัการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา การบริหารธุรกจิ

6044-37/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย์ อ. (1-3) 08.30-11.30  1424 28 พ.ย. 60 08.30-10.30I

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.อบุลวรรณ สวนมาลี พฤ. (1-3) 08.30-11.30  1445 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30b

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ. ดร.สรรเสริญ ศ. (5-7) 12.30-15.30  1423  -u

การบญัชกีารเงนิ3521102 3(4-0-5) อ.สมนึก วเิศษสมบตัิ จ. (5-8) 12.30-16.30  1851 30 พ.ย. 60 13.30-15.30C

การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 3(3-0-6) เภสชักรหญงิอนุรี จ. (1-3) 08.30-11.30  1834 24 พ.ย. 60 13.30-15.30J

หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา ศ. (1-3) 08.30-11.30  1851 22 พ.ย. 60 08.30-10.30K

รวม 15หน่วยกติ 19 คาบ 6 วชิา

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา นิตศิาสตร์

6045-12/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย์ อ. (5-7) 12.30-15.30  1466 28 พ.ย. 60 08.30-10.30J

ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) อ.สญัญา ธีระเดชอปุถมัภ์ จ. (5-7) 12.30-15.30  LC403 29 พ.ย. 60 13.30-15.30K

ภาษาไทยเพือ่การคดิวเิคราะห์1540203 3(3-0-6) อ.จตพุร บญุประเสริฐ อ. (1-3) 08.30-11.30  1445 30 พ.ย. 60 13.30-15.30C

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.เอกชยั มลเลษ พฤ. (7-9) 14.30-17.30  1434  -v

วถิไีทย2500102 3(3-0-6) อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค์ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  1466 22 พ.ย. 60 08.30-10.30G

กฎหมายแพ่งเบื้องตน้2561201 3(3-0-6) อ.อรทยั แซ่เบ๊ ศ. (1-3) 08.30-11.30  2354 1 ธ.ค. 60 08.30-11.30C

โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน ์ไชยเฉลมิ จ. (1-3) 08.30-11.30  7112 24 พ.ย. 60 13.30-15.30I

รวม 18หน่วยกติ 21 คาบ 7 วชิา

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา นิตศิาสตร์

6045-12/2

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย์ จ. (5-7) 12.30-15.30  1425 28 พ.ย. 60 08.30-10.30K

ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ อมัพลิาศรยั อ. (1-3) 08.30-11.30  LC403 29 พ.ย. 60 13.30-15.30L

ภาษาไทยเพือ่การคดิวเิคราะห์1540203 3(3-0-6) อ.จตพุร บญุประเสริฐ อ. (5-7) 12.30-15.30  1445 30 พ.ย. 60 13.30-15.30D

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) นางสุนนัท ์ศิริวรรณ์ พฤ. (5-7) 12.30-15.30  1423  -w

กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 3(3-0-6) อ.สกลุ กรํา่ธาดา จ. (1-3) 08.30-11.30  1466 30 พ.ย. 60 08.30-10.30D

กฎหมายแพ่งเบื้องตน้2561201 3(3-0-6) อ.อรทยั แซ่เบ๊ ศ. (5-7) 12.30-15.30  2354 1 ธ.ค. 60 08.30-11.30D

โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน ์ไชยเฉลมิ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  7112 24 พ.ย. 60 13.30-15.30J

รวม 18หน่วยกติ 21 คาบ 7 วชิา
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คณะ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา วศิวกรรมพลงังาน

6046-55/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ป่ินปินทัธ ์ลลีาอมัพรสนิ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  2351  -x

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 15501101 3(3-0-6) อ.ปองพล รกัการงาน อ. (1-3) 08.30-11.30  1615 - Lab 20 พ.ย. 60 08.30-10.30B

ฟิสกิสว์ศิวกรรม 15501103 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล สกลุพงษม์าลี พ. (1-3) 08.30-11.30  1615 - Lab 22 พ.ย. 60 13.30-15.30A

ปฏบิตักิารฟิสกิสว์ศิวกรรม 15501104 1(0-3) อ.เจมิธง ปรารถนารกัษ์ ศ. (5-7) 12.30-15.30  คอมคณะอตุ 24 พ.ย. 60 08.30-10.30A

เคมวีศิวกรรม5501107 3(3-0-6) อ.จตุพิร อนิทะนิน จ. (1-3) 08.30-11.30  1615 - Lab 20 พ.ย. 60 13.30-15.30A

ปฏบิตักิารเคมวีศิวกรรม5501108 1(0-3) อ.จตุพิร อนิทะนิน จ. (5-7) 12.30-15.30  EN-1 23 พ.ย. 60 08.30-10.30A

อ.จตุพิร อนิทะนิน จ. (8-9) 15.30-17.30  EN-1

อ.จตุพิร อนิทะนิน ศ. (8-8) 15.30-16.30  EN-1

เขยีนแบบวศิวกรรม5541501 3(2-2-5) อ.เจมิธง ปรารถนารกัษ์ อ. (5-8) 12.30-16.30  คอมคณะอตุ 27 พ.ย. 60 13.30-15.30A

ปฏบิตักิารวศิวกรรมพื้นฐาน 15541701 1(1-2-3) รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัมี ศ. (1-3) 08.30-11.30  Lab เครื่องกล 2 28 พ.ย. 60 13.30-15.30A

เทคโนโลยอีจัฉริยะ5580704 3(2-2-5) ผศ.วนัชยั ซนัประสทิธิ์ พฤ. (5-8) 12.30-16.30  1632 21 พ.ย. 60 08.30-10.30A

รวม 18หน่วยกติ 32 คาบ 9 วชิา

คณะ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สาร

6046-59/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ตรีศิรินทร ์เฉลมิกติิ พฤ. (5-7) 12.30-15.30  1421  -y

สุนทรียภาพทางดนตรี2060101 3(3-0-6) อ.ภาสกร ภู่ประภา พ. (1-3) 08.30-11.30  1433 29 พ.ย. 60 13.30-15.30A

ฟิสกิส ์14011101 3(3-0-6) อ.วริษา ปานเจริญ จ. (6-8) 13.30-16.30  524 23 พ.ย. 60 08.30-10.30F

ปฏบิตักิารฟิสกิส ์14011102 1(0-3) อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ อ. (1-3) 08.30-11.30  ศว.ฟิสกิส-์1 22 พ.ย. 60 13.30-15.30D

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 15501101 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ ทองสมนึก ศ. (6-8) 13.30-16.30  443 20 พ.ย. 60 08.30-10.30C

การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บื้องตน้5531103 3(2-2-5) อ. ดร.ธนวุฒิ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  ปฏบิตักิารเครือขา่ย 20 พ.ย. 60 13.30-15.30A

อ.กติตพิงศ ์นวลใย พฤ. (1-3) 08.30-11.30  ปฏบิตักิารเครือขา่ย

อ. ดร.ธนวุฒิ พฤ. (8-8) 15.30-16.30  ปฏบิตักิารเครือขา่ย

วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารเบื้องตน้5531106 2(1-3-2) อ.กฤษณ์ ไชยวงศ์ ศ. (1-4) 08.30-12.30  ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICE 28 พ.ย. 60 08.30-10.30A

อ.กติตพิงศ ์นวลใย ศ. (1-4) 08.30-12.30  ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICE

พลงังานทดแทน5540602 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิ์ มลูศรี จ. (1-3) 08.30-11.30  LC401 24 พ.ย. 60 13.30-15.30C

รวม 18หน่วยกติ 26 คาบ 8 วชิา

คณะ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา วศิวกรรมเครื่องกล

6046-66/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ตรีนุช สุนทรวภิาต พฤ. (1-3) 08.30-11.30  1423  -z

ฟิสกิส ์14011101 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ ระวงัวงศ์ จ. (1-3) 08.30-11.30  7111 23 พ.ย. 60 08.30-10.30G
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ปฏบิตักิารฟิสกิส ์14011102 1(0-3) อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ ศ. (1-3) 08.30-11.30  ศว.ฟิสกิส-์1 22 พ.ย. 60 13.30-15.30E

เคม ี14021101 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค ์วงษพ์านิช อ. (6-8) 13.30-16.30  718 21 พ.ย. 60 08.30-10.30F

ปฏบิตักิารเคม ี14021102 1(0-3) อ. ดร.ณรงค ์วงษพ์านิช ศ. (6-8) 13.30-16.30  432 22 พ.ย. 60 08.30-10.30E

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 15501101 3(3-0-6) อ. ดร.พเิชฐ นิลดวงดี พ. (1-3) 08.30-11.30  1613 20 พ.ย. 60 08.30-10.30D

โปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัวศิวกรรมเครื่อง5591101 3(1-4-4) อ.ยุทธนา พลอยฉาย พฤ. (5-9) 12.30-17.30  คอมกล 28 พ.ย. 60 08.30-10.30A

อ.ยุทธนา พลอยฉาย จ. (5-9) 12.30-17.30  คอมกล

เขยีนแบบวศิวกรรม5591102 3(1-4-4) อ.ดวงฤด ีชูตระกูล จ. (5-9) 12.30-17.30  1641 27 พ.ย. 60 13.30-15.30A

อ.ดวงฤด ีชูตระกูล พฤ. (5-9) 12.30-17.30  1613

ปฏบิตักิารวศิวกรรมพื้นฐาน 15591701 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัมี อ. (1-3) 08.30-11.30  Lab เครื่องกล 2 28 พ.ย. 60 13.30-15.30A

รวม 18หน่วยกติ 41 คาบ 9 วชิา

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา รฐัประศาสนศาสตร์

6047-22/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) อ.พเิศษ อ. (1-3) 08.30-11.30  LC403 29 พ.ย. 60 13.30-15.30M

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ตรีศิรินทร ์เฉลมิกติิ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  1453  -0

ความรูเ้บื้องตน้ทางรฐัศาสตร์2551102 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์เลาหสถติย์ จ. (1-3) 08.30-11.30  125 30 พ.ย. 60 08.30-10.30C

พื้นฐานทางเศรษฐกจิ และสงัคมการเมอืง2552102 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช อ. (5-7) 12.30-15.30  2367 28 พ.ย. 60 08.30-10.30C

กฎหมายสาํหรบัการปกครองทอ้งถิน่2552501 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรีหญงิวรรณีศา พฤ. (5-7) 12.30-15.30  125 23 พ.ย. 60 13.30-15.30B

การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 3(2-2-5) อ.ดนยั เจษฎาฐติกิลุ จ. (6-7) 13.30-15.30  3105 24 พ.ย. 60 08.30-10.30E

อ.ดนยั เจษฎาฐติกิลุ จ. (8-9) 15.30-17.30  315

รวม 15หน่วยกติ 19 คาบ 6 วชิา

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา รฐัประศาสนศาสตร์

6047-22/2

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) อ.สริินาฏ วงศส์วา่งศิริ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  521 29 พ.ย. 60 13.30-15.30N

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ตรีศิรินทร ์เฉลมิกติิ อ. (1-3) 08.30-11.30  1453  -1

ภาษาจนีเบื้องตน้1570101 3(3-0-6) อ.กมลทพิย ์รกัเกยีรตยิศ พฤ. (5-7) 12.30-15.30  1465 30 พ.ย. 60 10.30-12.30C

ความรูเ้บื้องตน้ทางรฐัศาสตร์2551102 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์เลาหสถติย์ อ. (5-7) 12.30-15.30  2372 30 พ.ย. 60 08.30-10.30D

พื้นฐานทางเศรษฐกจิ และสงัคมการเมอืง2552102 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช จ. (1-3) 08.30-11.30  2372 28 พ.ย. 60 08.30-10.30D

กฎหมายสาํหรบัการปกครองทอ้งถิน่2552501 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรีหญงิวรรณีศา พ. (1-3) 08.30-11.30  1424 23 พ.ย. 60 13.30-15.30C

การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 3(2-2-5) อ.ดนยั เจษฎาฐติกิลุ ศ. (6-7) 13.30-15.30  3101 24 พ.ย. 60 08.30-10.30F

อ.ดนยั เจษฎาฐติกิลุ ศ. (8-9) 15.30-17.30  315

รวม 18หน่วยกติ 22 คาบ 7 วชิา
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คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา รฐัประศาสนศาสตร์

6047-22/3

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) อ.สญัญา ธีระเดชอปุถมัภ์ จ. (5-7) 12.30-15.30  LC403 29 พ.ย. 60 13.30-15.30O

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ พฤ. (5-7) 12.30-15.30  1453  -2

ความรูเ้บื้องตน้ทางรฐัศาสตร์2551102 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั ศ. (1-3) 08.30-11.30  SU-406 30 พ.ย. 60 08.30-10.30E

พื้นฐานทางเศรษฐกจิ และสงัคมการเมอืง2552102 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช อ. (1-3) 08.30-11.30  1462 28 พ.ย. 60 08.30-10.30E

กฎหมายสาํหรบัการปกครองทอ้งถิน่2552501 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรีหญงิวรรณีศา พฤ. (1-3) 08.30-11.30  442 23 พ.ย. 60 13.30-15.30D

พลงังานทดแทน5540602 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิ์ มลูศรี อ. (5-7) 12.30-15.30  1612 24 พ.ย. 60 13.30-15.30D

การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ ์แกว้โกศล ศ. (6-7) 13.30-15.30  315 24 พ.ย. 60 08.30-10.30G

อ.จริวฑัฒ ์แกว้โกศล ศ. (8-9) 15.30-17.30  3103

รวม 18หน่วยกติ 22 คาบ 7 วชิา

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา รฐัประศาสนศาสตร์

6047-24/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) อ.สญัญา ธีระเดชอปุถมัภ์ จ. (1-3) 08.30-11.30  1441 29 พ.ย. 60 13.30-15.30P

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ อ. (5-7) 12.30-15.30  1452  -3

แนวคดิ ทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์2551201 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ พ. (1-3) 08.30-11.30  LC303 24 พ.ย. 60 13.30-15.30A

กฎหมายสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551501 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ อ. (1-3) 08.30-11.30  26404 23 พ.ย. 60 13.30-15.30A

ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั อึ้งศรีวงษ์ จ. (5-7) 12.30-15.30  2372 30 พ.ย. 60 08.30-10.30A

การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ พฤ. (6-7) 13.30-15.30  3101 24 พ.ย. 60 08.30-10.30H

จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ พฤ. (8-9) 15.30-17.30  315

รวม 15หน่วยกติ 19 คาบ 6 วชิา

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา รฐัประศาสนศาสตร์

6047-24/2

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) อ.สญัญา ธีระเดชอปุถมัภ์ อ. (5-7) 12.30-15.30  1441 29 พ.ย. 60 13.30-15.30Q

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ ศ. (1-3) 08.30-11.30  1453  -4

แนวคดิ ทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์2551201 3(3-0-6) อ. ดร.ดารณั อ. (1-3) 08.30-11.30  129 24 พ.ย. 60 13.30-15.30B

กฎหมายสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551501 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ พฤ. (5-7) 12.30-15.30  LC403 23 พ.ย. 60 13.30-15.30B

ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั อึ้งศรีวงษ์ จ. (1-3) 08.30-11.30  26405 30 พ.ย. 60 08.30-10.30B

การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ จ. (6-7) 13.30-15.30  315 24 พ.ย. 60 08.30-10.30I

จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ จ. (8-9) 15.30-17.30  3103

รวม 15หน่วยกติ 19 คาบ 6 วชิา
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คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา รฐัประศาสนศาสตร์

6047-24/3

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) อ.สริินาฏ วงศส์วา่งศิริ อ. (1-3) 08.30-11.30  1425 29 พ.ย. 60 13.30-15.30R

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ทพิยธ์ิดา บตุรฉุย จ. (1-3) 08.30-11.30  1452  -5

แนวคดิ ทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์2551201 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง อ. (5-7) 12.30-15.30  LC301 24 พ.ย. 60 13.30-15.30C

กฎหมายสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551501 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ จ. (5-7) 12.30-15.30  LC301 23 พ.ย. 60 13.30-15.30C

ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั อึ้งศรีวงษ์ พฤ. (6-8) 13.30-16.30  LC401 30 พ.ย. 60 08.30-10.30C

การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 3(2-2-5) อ.ศิริพร อ่วมศิริ พฤ. (1-2) 08.30-10.30  315 24 พ.ย. 60 08.30-10.30J

อ.ศิริพร อ่วมศิริ พฤ. (3-4) 10.30-12.30  3101

รวม 15หน่วยกติ 19 คาบ 6 วชิา

คณะ วทิยาการจดัการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา นิเทศศาสตร์

6048-14/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ตรีศิรินทร ์เฉลมิกติิ จ. (5-7) 12.30-15.30  1453  -6

หลกันิเทศศาสตร์3011101 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ อรุณฤกษ์ พฤ. (1-3) 08.30-11.30  1875 21 พ.ย. 60 08.30-10.30A

หลกัการสือ่สารมวลชน3011102 3(3-0-6) อ.เมธาวนิ สาระยาน ศ. (5-7) 12.30-15.30  3106 23 พ.ย. 60 08.30-10.30A

การถ่ายภาพเบื้องตน้3011103 3(2-2-5) อ.กฤษฎา สุริยวงค์ อ. (1-4) 08.30-12.30  1873 - Com 24 พ.ย. 60 08.30-10.30A

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 3(2-2-5) ผศ.ฐติมิา บณุฑริก พฤ. (6-7) 13.30-15.30  3104 20 พ.ย. 60 10.30-12.30Q

ผศ.ฐติมิา บณุฑริก พฤ. (8-9) 15.30-17.30  314

เกษตรในชวีติประจาํวนั5000101 3(2-2-5) อ. ดร.มนญัญา จ. (1-4) 08.30-12.30  19312 28 พ.ย. 60 13.30-15.30A

อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั จ. (1-4) 08.30-12.30  19312

รวม 15หน่วยกติ 21 คาบ 6 วชิา

คณะ วทิยาการจดัการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา นิเทศศาสตร์

6048-15/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ตรีศิรินทร ์เฉลมิกติิ อ. (5-7) 12.30-15.30  1454  -7

หลกันิเทศศาสตร์3011101 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ อรุณฤกษ์ อ. (1-3) 08.30-11.30  1875 21 พ.ย. 60 08.30-10.30B

หลกัการสือ่สารมวลชน3011102 3(3-0-6) อ.เมธาวนิ สาระยาน ศ. (1-3) 08.30-11.30  3106 23 พ.ย. 60 08.30-10.30B

การถ่ายภาพเบื้องตน้3011103 3(2-2-5) อ.กฤษฎา สุริยวงค์ จ. (6-9) 13.30-17.30  1873 - Com 24 พ.ย. 60 08.30-10.30B

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม พ. (1-2) 08.30-10.30  314 20 พ.ย. 60 10.30-12.30R

อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม พ. (3-4) 10.30-12.30  3103

เกษตรในชวีติประจาํวนั5000101 3(2-2-5) อ. ดร.มนญัญา จ. (1-4) 08.30-12.30  19313 28 พ.ย. 60 13.30-15.30B

อ. ดร.ชมดาว ขาํจริง จ. (1-4) 08.30-12.30  19313
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รวม 15หน่วยกติ 21 คาบ 6 วชิา

คณะ พยาบาลศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา การแพทยแ์ผนไทย

6049-73/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) อ.สญัญา ธีระเดชอปุถมัภ์ อ. (1-3) 08.30-11.30  1422 29 พ.ย. 60 13.30-15.30S

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด ศ. (5-7) 12.30-15.30  1425 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30c

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ตรีศิรินทร ์เฉลมิกติิ พฤ. (5-7) 12.30-15.30  1421  -8

วถิไีทย2500102 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ คาํพล จ. (1-3) 08.30-11.30  1435 22 พ.ย. 60 08.30-10.30H

คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 3(3-0-6) อ.เมษยิา แยม้เจริญกจิ จ. (5-7) 12.30-15.30  434 24 พ.ย. 60 08.30-10.30P

ปรชัญาและพื้นฐานการแพทยแ์ผนไทย8031101 2(2-0-4) อ.ประกายรตัน ์ทนิุจ อ. (7-8) 14.30-16.30  233 1 ธ.ค. 60 13.30-15.30B

เคมที ัว่ไป8031103 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั สงิหช์ยั ศ. (1-3) 08.30-11.30  436 23 พ.ย. 60 13.30-15.30A

รวม 17หน่วยกติ 20 คาบ 7 วชิา

คณะ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 5 ปี

สาขาวชิา สถาปตัยกรรมภายใน

604A-52/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.ตรีนุช สุนทรวภิาต พฤ. (1-3) 08.30-11.30  1423  -9

สุนทรียภาพทางทศันศิลป์2010101 3(3-0-6) อ.สรศกัดิ์ รกัเพช็ร อ. (5-7) 12.30-15.30  ศิลป์ 6 28 พ.ย. 60 08.30-10.30E

ช่างเมอืงเพชร2010102 3(3-0-6) อ.เขมา แฉ่งฉายา ศ. (1-3) 08.30-11.30  ศิลป์ 1 21 พ.ย. 60 08.30-10.30B

คณิตศาสตรใ์นงานสถาปตัยกรรม5661001 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั ทรพัยเ์พิม่ พฤ. (5-7) 12.30-15.30  1612 23 พ.ย. 60 08.30-10.30A

ออกแบบเบื้องตน้5661101 3(2-2-5) อ.ศาสตรา ศรีวะรมย์ พ. (1-4) 08.30-12.30  1641 20 พ.ย. 60 13.30-15.30A

การเขยีนแบบเบื้องตน้5661102 3(2-2-5) ผศ.วเิชยีร เขม็เงนิ จ. (1-4) 08.30-12.30  1641 22 พ.ย. 60 13.30-15.30A

ภาพร่าง5661301 2(1-2-6) อ.สรศกัดิ์ รกัเพช็ร อ. (1-3) 08.30-11.30  1641 27 พ.ย. 60 13.30-15.30A

ผศ.วเิชยีร เขม็เงนิ อ. (1-3) 08.30-11.30  1641

การจดัองคป์ระกอบศิลป์5661302 2(1-2-3) อ.สรศกัดิ์ รกัเพช็ร จ. (6-8) 13.30-16.30  บณัฑติ ชัน้ 2 24 พ.ย. 60 08.30-10.30A

ผศ.วเิชยีร เขม็เงนิ จ. (6-8) 13.30-16.30  บณัฑติ ชัน้ 2

รวม 19หน่วยกติ 26 คาบ 8 วชิา

คณะ พยาบาลศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา สาธารณสขุศาสตร์

604H-76/1

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

กายวภิาคศาสตรแ์ละสรีรวทิยา0988110 3(2-2-5) อ.บวรจติ เมธาฤทธิ์ พฤ. (1-4) 08.30-12.30  7110 22 พ.ย. 60 08.30-10.30A

การสาธารณสุข0988140 3(3-0-6) อ.กลุวด ีเขง่วา และคณะ พฤ. (6-8) 13.30-16.30  232 22 พ.ย. 60 13.30-15.30A

อ.ใหม ่สาธารณสุข 2 ศ. (1-3) 08.30-11.30  26504

จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ จ. (5-7) 12.30-15.30  1424 28 พ.ย. 60 08.30-10.30L

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.ศิวาพร พริอด อ. (6-8) 13.30-16.30  1443 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30d
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ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.วชัระ เยน็เปรม จ. (1-3) 08.30-11.30  1425  -A

เคมพีื้นฐาน4021105 3(2-3-4) อ.วรรณา วฒันา อ. (3-4) 10.30-12.30  436 21 พ.ย. 60 13.30-15.30H

อ.วรรณา วฒันา ศ. (6-8) 13.30-16.30  718

พชืพรรณเพือ่ชวีติ4030002 3(3-0-6) อ. ดร.ญาณพฒัน์ พ. (1-3) 08.30-11.30  719 1 ธ.ค. 60 13.30-15.30C

อ.วุฒชิยั ฤทธิ และคณะ พ. (1-3) 08.30-11.30  719

อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ พ. (1-3) 08.30-11.30  719

รวม 18หน่วยกติ 27 คาบ 7 วชิา

คณะ พยาบาลศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางเรียนตารางสอบ     ภาค ปกต ิ    1/2560     ปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวชิา สาธารณสขุศาสตร์

604H-76/2

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั เวลา หอ้งเรียนนก./ชม อาจารยผู์ส้อนกลุม่ วนั เวลา สอบ

กายวภิาคศาสตรแ์ละสรีรวทิยา0988110 3(2-2-5) อ.บวรจติ เมธาฤทธิ์ อ. (5-8) 12.30-16.30  7110 22 พ.ย. 60 08.30-10.30B

การสาธารณสุข0988140 3(3-0-6) อ.กลุวด ีเขง่วา และคณะ ศ. (5-7) 12.30-15.30  26504 22 พ.ย. 60 13.30-15.30B

อ.ใหม ่สาธารณสุข 2 ศ. (5-7) 12.30-15.30  26504

จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ จ. (5-7) 12.30-15.30  1424 28 พ.ย. 60 08.30-10.30M

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) อ.อบุลวรรณ สวนมาลี จ. (1-3) 08.30-11.30  1451 1 ธ.ค. 60 08.30-10.30e

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) อ.วชัระ เยน็เปรม พฤ. (5-7) 12.30-15.30  1456  -B

เคมพีื้นฐาน4021105 3(2-3-4) อ.วรรณา วฒันา อ. (1-2) 08.30-10.30  436 21 พ.ย. 60 13.30-15.30I

อ.วรรณา วฒันา พฤ. (1-3) 08.30-11.30  718

พชืพรรณเพือ่ชวีติ4030002 3(3-0-6) อ. ดร.ญาณพฒัน์ พ. (1-3) 08.30-11.30  719 1 ธ.ค. 60 13.30-15.30D

อ.วุฒชิยั ฤทธิ และคณะ พ. (1-3) 08.30-11.30  719

อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ พ. (1-3) 08.30-11.30  719

รวม 18หน่วยกติ 24 คาบ 7 วชิา

  24หนา้ :พมิพ ์ณ วนัที ่ 6 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:55:50


