
รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  พยาบาล     ภาคการศึกษาที่  1 / 2560     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ

พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 3(3-0-6) อ. (1-3) 1442604N-46/1 อ. ดร.สุมาลี 23 พ.ย.2560 08.30-10.30

พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 3(3-0-6) อ. (1-3) 1442604N-46/2 อ. ดร.สุมาลี 23 พ.ย.2560 08.30-10.30

จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 3(3-0-6) จ. (5-7) 1442604N-46/1 อ.รฐัวรรณ 28 พ.ย.2560 08.30-10.30

จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 3(3-0-6) จ. (5-7) 1442604N-46/2 อ.รฐัวรรณ 28 พ.ย.2560 08.30-10.30

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) ศ. (5-7) 1466604N-46/1 ผศ.รพพีรรณ 1 พ.ย.2560 08.30-10.30

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) พ. (1-3) 26603604N-46/2 ผศ.รพพีรรณ 1 พ.ย.2560 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) จ. (1-3) 1442604N-46/1 Mr.Patrick -

จ. (1-3) 1442604N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

ภาษาองักฤษเบื้องตน้  (อบรม)1550100 0(0-0) จ. (1-3) 1442604N-46/2 Mr.Patrick -

จ. (1-3) 1442604N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรียน1550102 3(3-0-6) อ. (1-3) 1444594N-46/1 Mr.Patrick 28 พ.ย.2560 13.30-15.30

อ. (1-3) 1444594N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรียน1550102 3(3-0-6) อ. (1-3) 1444594N-46/2 Mr.Patrick 28 พ.ย.2560 13.30-15.30

อ. (1-3) 1444594N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 3(3-0-6) พ. (1-3) 1432584N-46/1 Mr.Patrick 28 พ.ย.2560 13.30-15.30

พ. (1-3) 1432584N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

พฤ. (6-8) 1432584N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

พฤ. (6-8) 1432584N-46/1 Mr.Patrick

ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 3(3-0-6) พ. (1-3) 1432584N-46/2 Mr.Patrick 28 พ.ย.2560 13.30-15.30

พ. (1-3) 1432584N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

พฤ. (6-8) 1432584N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

พฤ. (6-8) 1432584N-46/2 Mr.Patrick

อาเซยีนศึกษา2500106 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 1442604N-46/1 อ.รุ่งอรุณ 24 พ.ย.2560 08.30-10.30

อาเซยีนศึกษา2500106 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 1442604N-46/2 อ.รุ่งอรุณ 24 พ.ย.2560 08.30-10.30

การศึกษาอสิระ8010803 2(2-0-4) พฤ. (1-2) 1434574N-46/1 อ.สทิธิ อตริตันา -

พฤ. (1-2) 1434574N-46/1 อ.นงลกัษณ์

พฤ. (1-2) 1434574N-46/1 อ.สายหยุด พลิกึ

พฤ. (1-2) 1434574N-46/1 อ.วาสนา

พฤ. (1-2) 1434574N-46/1 อ.กลัยา แกว้สม

พฤ. (1-2) 1434574N-46/1 อ.พ.ต.อ.หญงิกรร

พฤ. (1-2) 1434574N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

พฤ. (1-2) 1434574N-46/1 อ. ดร.มกุขด์า

พฤ. (1-2) 1434574N-46/1 ผศ.นารีรตัน์

พฤ. (1-2) 1434574N-46/1 อ.อรุะณี

พฤ. (1-2) 1434574N-46/1 รศ.สมจนิต์

ศ. (3-4) 1444574N-46/1 อ.นงลกัษณ์

ศ. (3-4) 1444574N-46/1 อ.วาสนา

ศ. (3-4) 1444574N-46/1 อ. ดร.มกุขด์า

ศ. (3-4) 1444574N-46/1 อ.อรุะณี

ศ. (3-4) 1444574N-46/1 รศ.สมจนิต์

ศ. (3-4) 1444574N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

ศ. (3-4) 1444574N-46/1 อ.พ.ต.อ.หญงิกรร
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ศ. (3-4) 1444574N-46/1 อ.สายหยุด พลิกึ

ศ. (3-4) 1444574N-46/1 อ.สทิธิ อตริตันา

ศ. (3-4) 1444574N-46/1 ผศ.นารีรตัน์

ศ. (3-4) 1444574N-46/1 อ.กลัยา แกว้สม

การศึกษาอสิระ8010803 2(2-0-4) พฤ. (1-2) 1434574N-46/2 อ.สทิธิ อตริตันา -

พฤ. (1-2) 1434574N-46/2 อ.นงลกัษณ์

พฤ. (1-2) 1434574N-46/2 อ.วาสนา

พฤ. (1-2) 1434574N-46/2 อ.สายหยุด พลิกึ

พฤ. (1-2) 1434574N-46/2 อ.กลัยา แกว้สม

พฤ. (1-2) 1434574N-46/2 อ.อรุะณี

พฤ. (1-2) 1434574N-46/2 อ. ดร.มกุขด์า

พฤ. (1-2) 1434574N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

พฤ. (1-2) 1434574N-46/2 ผศ.นารีรตัน์

พฤ. (1-2) 1434574N-46/2 อ.พ.ต.อ.หญงิกรร

พฤ. (1-2) 1434574N-46/2 รศ.สมจนิต์

ศ. (3-4) 1444574N-46/2 อ. ดร.มกุขด์า

ศ. (3-4) 1444574N-46/2 อ.วาสนา

ศ. (3-4) 1444574N-46/2 อ.นงลกัษณ์

ศ. (3-4) 1444574N-46/2 อ.อรุะณี

ศ. (3-4) 1444574N-46/2 อ.กลัยา แกว้สม

ศ. (3-4) 1444574N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

ศ. (3-4) 1444574N-46/2 อ.พ.ต.อ.หญงิกรร

ศ. (3-4) 1444574N-46/2 อ.สายหยุด พลิกึ

ศ. (3-4) 1444574N-46/2 อ.สทิธิ อตริตันา

ศ. (3-4) 1444574N-46/2 ผศ.นารีรตัน์

ศ. (3-4) 1444574N-46/2 รศ.สมจนิต์

ภูมปิญัญาไทยกบัการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน8011001 3(3-0-6) จ. (5-7) 1432584N-46/1 อ. ดร.ชยัยา 20 พ.ย.2560 13.30-15.30

จ. (5-7) 1432584N-46/1 อ.ประเสริฐ

จ. (5-7) 1432584N-46/1 อ.กลัยา แกว้สม

จ. (5-7) 1432584N-46/1 อ.พ.ต.อ.หญงิกรร

จ. (5-7) 1432584N-46/1 อ.กติศิกัดิ์

จ. (5-7) 1432584N-46/1 อ. ดร.เพชรีย ์

จ. (5-7) 1432584N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

ศ. (6-8) 1432584N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

ศ. (6-8) 1432584N-46/1 อ. ดร.ชยัยา

ศ. (6-8) 1432584N-46/1 อ. ดร.เพชรีย ์

ศ. (6-8) 1432584N-46/1 อ.กลัยา แกว้สม

ศ. (6-8) 1432584N-46/1 อ.ประเสริฐ

ศ. (6-8) 1432584N-46/1 อ.กติศิกัดิ์

ศ. (6-8) 1432584N-46/1 อ.พ.ต.อ.หญงิกรร

ภูมปิญัญาไทยกบัการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน8011001 3(3-0-6) จ. (5-7) 1432584N-46/2 อ. ดร.ชยัยา 20 พ.ย.2560 13.30-15.30

จ. (5-7) 1432584N-46/2 อ.ประเสริฐ
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จ. (5-7) 1432584N-46/2 อ. ดร.เพชรีย ์

จ. (5-7) 1432584N-46/2 อ.กติศิกัดิ์

จ. (5-7) 1432584N-46/2 อ.กลัยา แกว้สม

จ. (5-7) 1432584N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

จ. (5-7) 1432584N-46/2 อ.พ.ต.อ.หญงิกรร

ศ. (6-8) 1432584N-46/2 อ. ดร.ชยัยา

ศ. (6-8) 1432584N-46/2 อ.กติศิกัดิ์

ศ. (6-8) 1432584N-46/2 อ.กลัยา แกว้สม

ศ. (6-8) 1432584N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

ศ. (6-8) 1432584N-46/2 อ.ประเสริฐ

ศ. (6-8) 1432584N-46/2 อ.พ.ต.อ.หญงิกรร

ศ. (6-8) 1432584N-46/2 อ. ดร.เพชรีย ์

ฟิสกิสท์างการพยาบาล8011002 2(2-0-4) อ. (5-6) 1442594N-46/1 อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 28 พ.ย.2560 08.30-10.30

ฟิสกิสท์างการพยาบาล8011002 2(2-0-4) อ. (5-6) 1442594N-46/2 อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 28 พ.ย.2560 08.30-10.30

จติวทิยาพฒันาการ8011003 2(2-0-4) พฤ. (1-2) 1442604N-46/1 อ.ลออ 30 พ.ย.2560 08.30-10.30

จติวทิยาพฒันาการ8011003 2(2-0-4) พฤ. (1-2) 1442604N-46/2 อ.ลออ 30 พ.ย.2560 08.30-10.30

ชวีวทิยาและพนัธุศาสตร์8011005 2(2-0-4) ศ. (1-2) 524604N-46/1 อ.จนัทนา ก่อนเก่า 28 พ.ย.2560 13.30-15.30

ศ. (1-2) 524604N-46/1 พ.ท.หญงิวชริา

ชวีวทิยาและพนัธุศาสตร์8011005 2(2-0-4) ศ. (1-2) 524604N-46/2 อ.จนัทนา ก่อนเก่า 28 พ.ย.2560 13.30-15.30

ศ. (1-2) 524604N-46/2 พ.ท.หญงิวชริา

การพยาบาลพื้นฐาน8011103 3(2-2-5) พ. (1-2) 1444594N-46/1 อ.ทนิกร บวัชู -

พ. (1-2) 1444594N-46/1 อ.วรียุทธ

พ. (1-2) 1444594N-46/1 อ. ดร.มกุขด์า

พ. (1-2) 1444594N-46/1 อ. ดร.นิภาวรรณ

พ. (1-2) 1444594N-46/1 อ.อรุะณี

พ. (1-2) 1444594N-46/1 อ.จนิตนา

พ. (1-2) 1444594N-46/1 อ.สายหยุด พลิกึ

พ. (1-2) 1444594N-46/1 รศ.สมจนิต์

พ. (1-2) 1444594N-46/1 อ.พ.ต.อ.หญงิกรร

พฤ. (1-2) Lab พยาบาล594N-46/1 อ.อรุะณี

พฤ. (1-2) Lab พยาบาล594N-46/1 อ.พ.ต.อ.หญงิกรร

พฤ. (1-2) Lab พยาบาล594N-46/1 อ.วรียุทธ

พฤ. (1-2) Lab พยาบาล594N-46/1 รศ.สมจนิต์

พฤ. (1-2) Lab พยาบาล594N-46/1 อ.สายหยุด พลิกึ

พฤ. (1-2) Lab พยาบาล594N-46/1 อ. ดร.มกุขด์า

พฤ. (1-2) Lab พยาบาล594N-46/1 อ.จนิตนา

พฤ. (1-2) Lab พยาบาล594N-46/1 อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (1-2) Lab พยาบาล594N-46/1 อ.ทนิกร บวัชู

การพยาบาลพื้นฐาน8011103 3(2-2-5) พ. (1-2) 1444594N-46/2 อ.ทนิกร บวัชู 27 พ.ย.2560 08.30-10.30

พ. (1-2) 1444594N-46/2 อ.สายหยุด พลิกึ

พ. (1-2) 1444594N-46/2 อ.อรุะณี

พ. (1-2) 1444594N-46/2 รศ.สมจนิต์

   3หนา้ :พมิพ ์ณ วนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:34:09
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พ. (1-2) 1444594N-46/2 อ. ดร.นิภาวรรณ

พ. (1-2) 1444594N-46/2 อ.วรียุทธ

พ. (1-2) 1444594N-46/2 อ.พ.ต.อ.หญงิกรร

พ. (1-2) 1444594N-46/2 อ. ดร.มกุขด์า

พ. (1-2) 1444594N-46/2 อ.จนิตนา

พฤ. (3-4) Lab พยาบาล594N-46/2 อ.ทนิกร บวัชู

พฤ. (3-4) Lab พยาบาล594N-46/2 อ.จนิตนา

พฤ. (3-4) Lab พยาบาล594N-46/2 รศ.สมจนิต์

พฤ. (3-4) Lab พยาบาล594N-46/2 อ.อรุะณี

พฤ. (3-4) Lab พยาบาล594N-46/2 อ.วรียุทธ

พฤ. (3-4) Lab พยาบาล594N-46/2 อ. ดร.มกุขด์า

พฤ. (3-4) Lab พยาบาล594N-46/2 อ.พ.ต.อ.หญงิกรร

พฤ. (3-4) Lab พยาบาล594N-46/2 อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (3-4) Lab พยาบาล594N-46/2 อ.สายหยุด พลิกึ

เภสชัวทิยา8012008 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 1444594N-46/1 อ.เพญ็พโยม -

พฤ. (6-8) 1444594N-46/1 เภสชักรหญงิกตญั

พฤ. (6-8) 1444594N-46/1 นายกมัปนาท

พฤ. (6-8) 1444594N-46/1 เภสชักรธงชยั

พฤ. (6-8) 1444594N-46/1 นายอทิธิเทพ

พฤ. (6-8) 1444594N-46/1 เภสชักรเลอศกัดิ์

พฤ. (6-8) 1444594N-46/1 นางสาวดาริน

พฤ. (6-8) 1444594N-46/1 นางสาวปณิดา

พฤ. (6-8) 1444594N-46/1 เภสชักรหญงิอรุณ

พฤ. (6-8) 1444594N-46/1 เภสชักร

พฤ. (6-8) 1444594N-46/1 นางสาวพรชนก

พฤ. (6-8) 1444594N-46/1 เภสชักรหญงิสุชาด

เภสชัวทิยา8012008 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 1444594N-46/2 อ.เพญ็พโยม 27 พ.ย.2560 13.30-15.30

พฤ. (6-8) 1444594N-46/2 นายอทิธิเทพ

พฤ. (6-8) 1444594N-46/2 เภสชักรหญงิสุชาด

พฤ. (6-8) 1444594N-46/2 เภสชักรธงชยั

พฤ. (6-8) 1444594N-46/2 นางสาวปณิดา

พฤ. (6-8) 1444594N-46/2 เภสชักรเลอศกัดิ์

พฤ. (6-8) 1444594N-46/2 นางสาวพรชนก

พฤ. (6-8) 1444594N-46/2 นายกมัปนาท

พฤ. (6-8) 1444594N-46/2 เภสชักรหญงิกตญั

พฤ. (6-8) 1444594N-46/2 เภสชักร

พฤ. (6-8) 1444594N-46/2 นางสาวดาริน

พฤ. (6-8) 1444594N-46/2 เภสชักรหญงิอรุณ

พยาธิสรีรวทิยาของมนุษย์8012009 2(2-0-4) ศ. (6-7) 1444594N-46/1 อ.นนัทน์ภสั 1 ธ.ค.2560 08.30-10.30

ศ. (6-7) 1444594N-46/1 อ.กรรณิการ์

พยาธิสรีรวทิยาของมนุษย์8012009 2(2-0-4) ศ. (6-7) 1444594N-46/2 อ.นนัทน์ภสั 1 ธ.ค.2560 08.30-10.30

ศ. (6-7) 1444594N-46/2 อ.กรรณิการ์
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รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  พยาบาล     ภาคการศึกษาที่  1 / 2560     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ

จลุชวีวทิยาและปรสติวทิยา8012010 2(1-2-3) จ. (3-3) 524594N-46/1 อ.ดาํรงค์ 29 พ.ย.2560 08.30-10.30

จ. (3-3) 524594N-46/1 อ.พ.ต.อ.หญงิกรร

จ. (5-6) ศว.ชวีวทิยา-2594N-46/1 อ.ดาํรงค์

จลุชวีวทิยาและปรสติวทิยา8012010 2(1-2-3) จ. (3-3) 524594N-46/2 อ.ดาํรงค์ 29 พ.ย.2560 08.30-10.30

จ. (3-3) 524594N-46/2 อ.พ.ต.อ.หญงิกรร

จ. (7-8) ศว.ชวีวทิยา-2594N-46/2 อ.ดาํรงค์

โภชนศาสตรแ์ละสุขภาพ8012012 2(2-0-4) ศ. (3-4) 524594N-46/1 อ.วชัรินทร์ 30 พ.ย.2560 08.30-10.30

ศ. (3-4) 524594N-46/1 อ.อรุะณี

โภชนศาสตรแ์ละสุขภาพ8012012 2(2-0-4) ศ. (3-4) 524594N-46/2 อ.วชัรนิทร์ 30 พ.ย.2560 08.30-10.30

ศ. (3-4) 524594N-46/2 อ.อรุะณี

การประเมนิภาวะสุขภาพ8012105 2(1-2-3) จ. (1-1) 1444594N-46/1 พนัจ่าเอกเผ่า -

จ. (1-1) 1444594N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (1-1) 1444594N-46/1 อ.มนชยา สมจริต

จ. (1-1) 1444594N-46/1 อ.วโิรจน์

จ. (7-8) Lab พยาบาล594N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (7-8) Lab พยาบาล594N-46/1 อ.มนชยา สมจริต

จ. (7-8) Lab พยาบาล594N-46/1 พนัจ่าเอกเผ่า

จ. (7-8) Lab พยาบาล594N-46/1 อ.วโิรจน์

การประเมนิภาวะสุขภาพ8012105 2(1-2-3) จ. (1-1) 1444594N-46/2 อ.เผ่า อนนัจิว๋ 30 พ.ย.2560 13.30-15.30

จ. (1-1) 1444594N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (1-1) 1444594N-46/2 อ.วโิรจน์

จ. (1-1) 1444594N-46/2 อ.มนชยา สมจริต

จ. (5-6) Lab พยาบาล594N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (5-6) Lab พยาบาล594N-46/2 อ.เผ่า อนนัจิว๋

จ. (5-6) Lab พยาบาล594N-46/2 อ.มนชยา สมจริต

จ. (5-6) Lab พยาบาล594N-46/2 อ.วโิรจน์

การพยาบาลอนามยัชมุชน  18012601 2(2-0-4) ศ. (1-2) 1444594N-46/1 อ.รวนินัท ์นุชศิลป์ 1 ธ.ค.2560 13.30-15.30

ศ. (1-2) 1444594N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

การพยาบาลอนามยัชมุชน  18012601 2(2-0-4) ศ. (1-2) 1444594N-46/2 อ.รวนินัท ์นุชศิลป์ 1 ธ.ค.2560 13.30-15.30

ศ. (1-2) 1444594N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

ปฏบิตักิารพยาบาลเดก็และวยัรุ่น8012704 2(0-8) จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา 21 พ.ย.2560 08.30-10.30

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.วรรณไพร

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 พ.ท.หญงิวชริา

ปฏบิตักิารพยาบาลเดก็และวยัรุ่น8012704 2(0-8) จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.วรรณไพร 21 พ.ย.2560 08.30-10.30

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 พ.ท.หญงิวชริา

การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ ์18013201 3(3-0-6) จ. (1-3) 1432584N-46/1 อ.กรรณิการ์ 22 พ.ย.2560 13.30-15.30

จ. (1-3) 1432584N-46/1 อ. ดร.นิภาวรรณ

จ. (1-3) 1432584N-46/1 อ.นนัทน์ภสั

อ. (1-3) 1432584N-46/1 อ. ดร.นิภาวรรณ

อ. (1-3) 1432584N-46/1 อ.นนัทน์ภสั

อ. (1-3) 1432584N-46/1 อ.กรรณิการ์
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รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  พยาบาล     ภาคการศึกษาที่  1 / 2560     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ

การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ ์18013201 3(3-0-6) จ. (1-3) 1432584N-46/2 อ. ดร.นิภาวรรณ 22 พ.ย.2560 13.30-15.30

จ. (1-3) 1432584N-46/2 อ.นนัทน์ภสั

จ. (1-3) 1432584N-46/2 อ.กรรณิการ์

อ. (1-3) 1432584N-46/2 อ.นนัทน์ภสั

อ. (1-3) 1432584N-46/2 อ.กรรณิการ์

อ. (1-3) 1432584N-46/2 อ. ดร.นิภาวรรณ

การพยาบาลเดก็และวยัรุ่น  28013302 3(3-0-6) อ. (7-8) 1432584N-46/1 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา 23 พ.ย.2560 08.30-10.30

อ. (7-8) 1432584N-46/1 อ.วรรณไพร

พฤ. (3-4) 1432584N-46/1 อ.วรรณไพร

พฤ. (3-4) 1432584N-46/1 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

ศ. (1-2) 1442584N-46/1 อ.วรรณไพร

ศ. (1-2) 1442584N-46/1 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

การพยาบาลเดก็และวยัรุ่น  28013302 3(3-0-6) อ. (7-8) 1432584N-46/2 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา 23 พ.ย.2560 08.30-10.30

อ. (7-8) 1432584N-46/2 อ.วรรณไพร

พฤ. (3-4) 1432584N-46/2 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

พฤ. (3-4) 1432584N-46/2 อ.วรรณไพร

ศ. (1-2) 1442584N-46/2 อ.วรรณไพร

ศ. (1-2) 1442584N-46/2 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

การจดัการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ8013404 3(3-0-6) อ. (5-6) 1432584N-46/1 อ.จนิตนา 24 พ.ย.2560 13.30-15.30

อ. (5-6) 1432584N-46/1 อ.สายหยุด พลิกึ

อ. (5-6) 1432584N-46/1 อ.นงลกัษณ์

อ. (5-6) 1432584N-46/1 ผศ.นารีรตัน์

อ. (5-6) 1432584N-46/1 อ.เพญ็พโยม

อ. (5-6) 1432584N-46/1 อ.อรุะณี

พฤ. (1-2) 1432584N-46/1 ผศ.นารีรตัน์

พฤ. (1-2) 1432584N-46/1 อ.นงลกัษณ์

พฤ. (1-2) 1432584N-46/1 อ.อรุะณี

พฤ. (1-2) 1432584N-46/1 อ.เพญ็พโยม

พฤ. (1-2) 1432584N-46/1 อ.สายหยุด พลิกึ

พฤ. (1-2) 1432584N-46/1 อ.จนิตนา

ศ. (3-4) 1442584N-46/1 อ.จนิตนา

ศ. (3-4) 1442584N-46/1 อ.อรุะณี

ศ. (3-4) 1442584N-46/1 ผศ.นารีรตัน์

ศ. (3-4) 1442584N-46/1 อ.สายหยุด พลิกึ

ศ. (3-4) 1442584N-46/1 อ.เพญ็พโยม

ศ. (3-4) 1442584N-46/1 อ.นงลกัษณ์

การจดัการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ8013404 3(3-0-6) อ. (5-6) 1432584N-46/2 ผศ.นารีรตัน์ 24 พ.ย.2560 13.30-15.30

อ. (5-6) 1432584N-46/2 อ.เพญ็พโยม

อ. (5-6) 1432584N-46/2 อ.นงลกัษณ์

อ. (5-6) 1432584N-46/2 อ.อรุะณี

อ. (5-6) 1432584N-46/2 อ.จนิตนา

อ. (5-6) 1432584N-46/2 อ.สายหยุด พลิกึ
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รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  พยาบาล     ภาคการศึกษาที่  1 / 2560     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ

พฤ. (1-2) 1432584N-46/2 ผศ.นารีรตัน์

พฤ. (1-2) 1432584N-46/2 อ.จนิตนา

พฤ. (1-2) 1432584N-46/2 อ.เพญ็พโยม

พฤ. (1-2) 1432584N-46/2 อ.นงลกัษณ์

พฤ. (1-2) 1432584N-46/2 อ.สายหยุด พลิกึ

พฤ. (1-2) 1432584N-46/2 อ.อรุะณี

ศ. (3-4) 1442584N-46/2 อ.สายหยุด พลิกึ

ศ. (3-4) 1442584N-46/2 อ.จนิตนา

ศ. (3-4) 1442584N-46/2 อ.นงลกัษณ์

ศ. (3-4) 1442584N-46/2 อ.เพญ็พโยม

ศ. (3-4) 1442584N-46/2 ผศ.นารีรตัน์

ศ. (3-4) 1442584N-46/2 อ.อรุะณี

ปฏบิตักิารพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ ์28013703 3(0-12) จ. (0-00) .NC.574N-46/1 อ.นนัทน์ภสั -

จ. (0-00) .NC.574N-46/1 อ.กรรณิการ์

จ. (0-00) .NC.574N-46/1 อ. ดร.นิภาวรรณ

ปฏบิตักิารพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ ์28013703 3(0-12) จ. (0-00) .NC.574N-46/2 อ.นนัทน์ภสั -

จ. (0-00) .NC.574N-46/2 อ.กรรณิการ์

จ. (0-00) .NC.574N-46/2 อ. ดร.นิภาวรรณ

การบริหารทางการพยาบาล8014109 2(2-0-4) จ. (3-4) 1434574N-46/1 อ.กรรณิการ์ -

จ. (3-4) 1434574N-46/1 อ.ณทักว ีศิริรตัน์

จ. (3-4) 1434574N-46/1 อ.วโิรจน์

จ. (3-4) 1434574N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

จ. (3-4) 1434574N-46/1 อ.ทนิกร บวัชู

อ. (5-6) 1434574N-46/1 อ.กรรณิการ์

อ. (5-6) 1434574N-46/1 อ.ทนิกร บวัชู

อ. (5-6) 1434574N-46/1 อ.ณทักว ีศิริรตัน์

อ. (5-6) 1434574N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

อ. (5-6) 1434574N-46/1 อ.วโิรจน์

การบริหารทางการพยาบาล8014109 2(2-0-4) จ. (3-4) 1434574N-46/2 อ.กรรณิการ์ -

จ. (3-4) 1434574N-46/2 อ.ณทักว ีศิริรตัน์

จ. (3-4) 1434574N-46/2 อ.ทนิกร บวัชู

จ. (3-4) 1434574N-46/2 อ.วโิรจน์

จ. (3-4) 1434574N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

อ. (5-6) 1434574N-46/2 อ.ทนิกร บวัชู

อ. (5-6) 1434574N-46/2 อ.วโิรจน์

อ. (5-6) 1434574N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

อ. (5-6) 1434574N-46/2 อ.กรรณิการ์

อ. (5-6) 1434574N-46/2 อ.ณทักว ีศิริรตัน์

การรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014603 2(2-0-4) อ. (1-2) 1434574N-46/1 พนัจ่าเอกเผ่า -

อ. (1-2) 1434574N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (1-2) 1434574N-46/1 อ.ประเสริฐ

ศ. (6-7) 1434574N-46/1 พนัจ่าเอกเผ่า
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รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  พยาบาล     ภาคการศึกษาที่  1 / 2560     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ

ศ. (6-7) 1434574N-46/1 อ.ประเสริฐ

ศ. (6-7) 1434574N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ

การรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014603 2(2-0-4) อ. (1-2) 1434574N-46/2 พนัจ่าเอกเผ่า -

อ. (1-2) 1434574N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (1-2) 1434574N-46/2 อ.ประเสริฐ

ศ. (6-7) 1434574N-46/2 พนัจ่าเอกเผ่า

ศ. (6-7) 1434574N-46/2 อ.ประเสริฐ

ศ. (6-7) 1434574N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ

ปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 28014706 2(0-8) จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.สทิธิ อตริตันา 22 พ.ย.2560 08.30-10.30

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.วโิรจน์

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.วาสนา

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.จนิตนา

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.นงลกัษณ์

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.เพญ็พโยม

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.สายหยุด พลิกึ

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.อรุะณี

ปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 28014706 2(0-8) จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.เพญ็พโยม 22 พ.ย.2560 08.30-10.30

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.จนิตนา

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.นงลกัษณ์

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.อรุะณี

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.สายหยุด พลิกึ

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.วโิรจน์

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.วาสนา

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.สทิธิ อตริตันา

ปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน 28014709 2(0-8) จ. (0-00) .NC.574N-46/1 อ.มนชยา สมจริต 24 พ.ย.2560 08.30-10.30

จ. (0-00) .NC.574N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

ปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน 28014709 2(0-8) จ. (0-00) .NC.574N-46/2 อ.มนชยา สมจริต 24 พ.ย.2560 08.30-10.30

จ. (0-00) .NC.574N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (0-00) .NC.574N-46/2 อ.ประเสริฐ

จ. (0-00) .NC.574N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

จ. (0-00) .NC.574N-46/2 อ.รวนินัท ์นุชศิลป์
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