574N-46/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์

รหัสวิชา
8010803

8013703

8014109

8014603

ชื่อวิชา
การศึกษาอิสระ

ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา ทารก

การบริหารทางการพยาบาล

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

พิมพ์ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:35:15

กลุม่ นก./ชม
A

A

A

A

ภาค พยาบาล 1/2560
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

2(2-0-4) อ.สิทธิ อติรตั นา และคณะ

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

-

อ.นงลักษณ์ กลิน่ พุดตาล

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

อ.สายหยุด พิลกึ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

อ.วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

อ.กัลยา แก้วสม และคณะ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

อ.พ.ต.อ.หญิงกรรณิกา

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

อ. ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

ผศ.นารีรตั น์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

อ.อุระณี รัตนพิทกั ษ์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

รศ.สมจินต์ เพชรพันธุศ์ รี

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

อ.นงลักษณ์ กลิน่ พุดตาล

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

อ.วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

อ. ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

อ.อุระณี รัตนพิทกั ษ์

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

รศ.สมจินต์ เพชรพันธุศ์ รี

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

อ.พ.ต.อ.หญิงกรรณิกา

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

อ.สายหยุด พิลกึ

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

อ.สิทธิ อติรตั นา และคณะ

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

ผศ.นารีรตั น์

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

อ.กัลยา แก้วสม และคณะ

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

3(0-12) อ.นันท์นภัส อิม่ ฤทธา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.กรรณิการ์ ชัยสิทธิ์สงวน

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.นิภาวรรณ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

2(2-0-4) อ.กรรณิการ์ ธรรมสิทธิ์

จ. (3-4) 10.30-12.30 1434

อ.ณัทกวี ศิริรตั น์

จ. (3-4) 10.30-12.30 1434

อ.วิโรจน์ เจ้ยเปลีย่ น

จ. (3-4) 10.30-12.30 1434

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

จ. (3-4) 10.30-12.30 1434

อ.ทินกร บัวชู และคณะ

จ. (3-4) 10.30-12.30 1434

อ.กรรณิการ์ ธรรมสิทธิ์

อ. (5-6) 12.30-14.30 1434

อ.ทินกร บัวชู และคณะ

อ. (5-6) 12.30-14.30 1434

อ.ณัทกวี ศิริรตั น์

อ. (5-6) 12.30-14.30 1434

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

อ. (5-6) 12.30-14.30 1434

อ.วิโรจน์ เจ้ยเปลีย่ น

อ. (5-6) 12.30-14.30 1434

2(2-0-4) พันจ่าเอกเผ่า อนันต์จวิ ๋

อ. (1-2) 08.30-10.30 1434

-

-

-

หน้า :

1

8014709

ปฏิบตั กิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน 2

รวม

574N-46/2

8013703

8014109

2(0-8)

5 วิชา

อ. (1-2) 08.30-10.30 1434

อ.ประเสริฐ ศรีนวล

อ. (1-2) 08.30-10.30 1434

พันจ่าเอกเผ่า อนันต์จวิ ๋

ศ. (6-7) 13.30-15.30 1434

อ.ประเสริฐ ศรีนวล

ศ. (6-7) 13.30-15.30 1434

ผศ. ดร.สุขศิริ ประสมสุข

ศ. (6-7) 13.30-15.30 1434

อ.มนชยา สมจริต

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

11 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์

รหัสวิชา
8010803

A

ผศ. ดร.สุขศิริ ประสมสุข

ชื่อวิชา
การศึกษาอิสระ

ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา ทารก

การบริหารทางการพยาบาล

กลุม่ นก./ชม
B

B

B

14 คาบ
ภาค พยาบาล 1/2560
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

2(2-0-4) อ.สิทธิ อติรตั นา และคณะ

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

-

อ.นงลักษณ์ กลิน่ พุดตาล

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

อ.วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

อ.สายหยุด พิลกึ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

อ.กัลยา แก้วสม และคณะ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

อ.อุระณี รัตนพิทกั ษ์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

อ. ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

ผศ.นารีรตั น์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

อ.พ.ต.อ.หญิงกรรณิกา

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

รศ.สมจินต์ เพชรพันธุศ์ รี

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1434

อ. ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

อ.วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

อ.นงลักษณ์ กลิน่ พุดตาล

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

อ.อุระณี รัตนพิทกั ษ์

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

อ.กัลยา แก้วสม และคณะ

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

อ.พ.ต.อ.หญิงกรรณิกา

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

อ.สายหยุด พิลกึ

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

อ.สิทธิ อติรตั นา และคณะ

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

ผศ.นารีรตั น์

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

รศ.สมจินต์ เพชรพันธุศ์ รี

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1444

3(0-12) อ.นันท์นภัส อิม่ ฤทธา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.กรรณิการ์ ชัยสิทธิ์สงวน

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.นิภาวรรณ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

2(2-0-4) อ.กรรณิการ์ ธรรมสิทธิ์
อ.ณัทกวี ศิริรตั น์

พิมพ์ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:35:15

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

จ. (3-4) 10.30-12.30 1434

-

-

จ. (3-4) 10.30-12.30 1434

หน้า :

2

8014603

8014709

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

ปฏิบตั กิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน 2

รวม

584N-46/1
รหัสวิชา
1550103

8011001

B

B

อ.ทินกร บัวชู และคณะ

จ. (3-4) 10.30-12.30 1434

อ.วิโรจน์ เจ้ยเปลีย่ น

จ. (3-4) 10.30-12.30 1434

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

จ. (3-4) 10.30-12.30 1434

อ.ทินกร บัวชู และคณะ

อ. (5-6) 12.30-14.30 1434

อ.วิโรจน์ เจ้ยเปลีย่ น

อ. (5-6) 12.30-14.30 1434

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

อ. (5-6) 12.30-14.30 1434

อ.กรรณิการ์ ธรรมสิทธิ์

อ. (5-6) 12.30-14.30 1434

อ.ณัทกวี ศิริรตั น์

อ. (5-6) 12.30-14.30 1434

2(2-0-4) พันจ่าเอกเผ่า อนันต์จวิ ๋

2(0-8)

5 วิชา

ผศ. ดร.สุขศิริ ประสมสุข

อ. (1-2) 08.30-10.30 1434

อ.ประเสริฐ ศรีนวล

อ. (1-2) 08.30-10.30 1434

พันจ่าเอกเผ่า อนันต์จวิ ๋

ศ. (6-7) 13.30-15.30 1434

อ.ประเสริฐ ศรีนวล

ศ. (6-7) 13.30-15.30 1434

ผศ. ดร.สุขศิริ ประสมสุข

ศ. (6-7) 13.30-15.30 1434

อ.มนชยา สมจริต

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ. ดร.สุขศิริ ประสมสุข

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ประเสริฐ ศรีนวล

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.รวินนั ท์ นุชศิลป์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

11 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานอาชีพ

กลุม่ นก./ชม
C

ภูมปิ ญั ญาไทยกับการดูแลสุขภาพแบบผสมผส A

พิมพ์ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:35:15

อ. (1-2) 08.30-10.30 1434

-

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

14 คาบ
ภาค พยาบาล 1/2560
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พ. (1-3) 08.30-11.30 1432

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

พ. (1-3) 08.30-11.30 1432

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1432

Mr.Patrick Andrew

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1432

3(3-0-6) อ. ดร.ชัยยา นรเดชานันท์

จ. (5-7) 12.30-15.30 1432

อ.ประเสริฐ ศรีนวล

จ. (5-7) 12.30-15.30 1432

อ.กัลยา แก้วสม และคณะ

จ. (5-7) 12.30-15.30 1432

อ.พ.ต.อ.หญิงกรรณิกา

จ. (5-7) 12.30-15.30 1432

อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

จ. (5-7) 12.30-15.30 1432

อ. ดร.เพชรีย ์ กุณาละสิริ

จ. (5-7) 12.30-15.30 1432

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

จ. (5-7) 12.30-15.30 1432

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1432

อ. ดร.ชัยยา นรเดชานันท์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1432

อ. ดร.เพชรีย ์ กุณาละสิริ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1432

อ.กัลยา แก้วสม และคณะ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1432

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

หน้า :

3

8012704

8013201

8013302

8013404

8014706

ปฏิบตั กิ ารพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 1

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2

การจัดการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ

ปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุ 2

พิมพ์ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:35:15

A

A

A

A

A

2(0-8)

อ.ประเสริฐ ศรีนวล

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1432

อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1432

อ.พ.ต.อ.หญิงกรรณิกา

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1432

อ.ร.อ.หญิงสุพตั รา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.วรรณไพร แย้มมา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

พ.ท.หญิงวชิรา ไกรถิน่

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ ชัยสิทธิ์สงวน

จ. (1-3) 08.30-11.30 1432

อ. ดร.นิภาวรรณ

จ. (1-3) 08.30-11.30 1432

อ.นันท์นภัส อิม่ ฤทธา

จ. (1-3) 08.30-11.30 1432

อ. ดร.นิภาวรรณ

อ. (1-3) 08.30-11.30 1432

อ.นันท์นภัส อิม่ ฤทธา

อ. (1-3) 08.30-11.30 1432

อ.กรรณิการ์ ชัยสิทธิ์สงวน

อ. (1-3) 08.30-11.30 1432

3(3-0-6) อ.ร.อ.หญิงสุพตั รา
อ.วรรณไพร แย้มมา

อ. (7-8) 14.30-16.30 1432

อ.วรรณไพร แย้มมา

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 1432

อ.ร.อ.หญิงสุพตั รา

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 1432

อ.วรรณไพร แย้มมา

ศ. (1-2) 08.30-10.30 1442

อ.ร.อ.หญิงสุพตั รา

ศ. (1-2) 08.30-10.30 1442

3(3-0-6) อ.จินตนา สินธุสุวรรณ์

2(0-8)

อ. (7-8) 14.30-16.30 1432

อ. (5-6) 12.30-14.30 1432

อ.สายหยุด พิลกึ

อ. (5-6) 12.30-14.30 1432

อ.นงลักษณ์ กลิน่ พุดตาล

อ. (5-6) 12.30-14.30 1432

ผศ.นารีรตั น์

อ. (5-6) 12.30-14.30 1432

อ.เพ็ญพโยม เชยสมบัติ

อ. (5-6) 12.30-14.30 1432

อ.อุระณี รัตนพิทกั ษ์

อ. (5-6) 12.30-14.30 1432

ผศ.นารีรตั น์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1432

อ.นงลักษณ์ กลิน่ พุดตาล

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1432

อ.อุระณี รัตนพิทกั ษ์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1432

อ.เพ็ญพโยม เชยสมบัติ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1432

อ.สายหยุด พิลกึ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1432

อ.จินตนา สินธุสุวรรณ์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1432

อ.จินตนา สินธุสุวรรณ์

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1442

อ.อุระณี รัตนพิทกั ษ์

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1442

ผศ.นารีรตั น์

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1442

อ.สายหยุด พิลกึ

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1442

อ.เพ็ญพโยม เชยสมบัติ

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1442

อ.นงลักษณ์ กลิน่ พุดตาล

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1442

อ.สิทธิ อติรตั นา และคณะ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.วิโรจน์ เจ้ยเปลีย่ น

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.จินตนา สินธุสุวรรณ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

หน้า :

4

รวม

584N-46/2
รหัสวิชา
1550103

8011001

8012704

8013201

8013302

7 วิชา

อ.นงลักษณ์ กลิน่ พุดตาล

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.เพ็ญพโยม เชยสมบัติ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.สายหยุด พิลกึ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.อุระณี รัตนพิทกั ษ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานอาชีพ

กลุม่ นก./ชม
D

ภูมปิ ญั ญาไทยกับการดูแลสุขภาพแบบผสมผส B

ปฏิบตั กิ ารพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 1

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2

พิมพ์ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:35:15

B

B

B

32 คาบ
ภาค พยาบาล 1/2560
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พ. (1-3) 08.30-11.30 1432

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

พ. (1-3) 08.30-11.30 1432

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1432

Mr.Patrick Andrew

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1432

3(3-0-6) อ. ดร.ชัยยา นรเดชานันท์

2(0-8)

ปริญญาตรี 4 ปี

จ. (5-7) 12.30-15.30 1432

อ.ประเสริฐ ศรีนวล

จ. (5-7) 12.30-15.30 1432

อ. ดร.เพชรีย ์ กุณาละสิริ

จ. (5-7) 12.30-15.30 1432

อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

จ. (5-7) 12.30-15.30 1432

อ.กัลยา แก้วสม และคณะ

จ. (5-7) 12.30-15.30 1432

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

จ. (5-7) 12.30-15.30 1432

อ.พ.ต.อ.หญิงกรรณิกา

จ. (5-7) 12.30-15.30 1432

อ. ดร.ชัยยา นรเดชานันท์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1432

อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1432

อ.กัลยา แก้วสม และคณะ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1432

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1432

อ.ประเสริฐ ศรีนวล

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1432

อ.พ.ต.อ.หญิงกรรณิกา

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1432

อ. ดร.เพชรีย ์ กุณาละสิริ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1432

อ.วรรณไพร แย้มมา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ร.อ.หญิงสุพตั รา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

พ.ท.หญิงวชิรา ไกรถิน่

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ

จ. (1-3) 08.30-11.30 1432

อ.นันท์นภัส อิม่ ฤทธา

จ. (1-3) 08.30-11.30 1432

อ.กรรณิการ์ ชัยสิทธิ์สงวน

จ. (1-3) 08.30-11.30 1432

อ.นันท์นภัส อิม่ ฤทธา

อ. (1-3) 08.30-11.30 1432

อ.กรรณิการ์ ชัยสิทธิ์สงวน

อ. (1-3) 08.30-11.30 1432

อ. ดร.นิภาวรรณ

อ. (1-3) 08.30-11.30 1432

3(3-0-6) อ.ร.อ.หญิงสุพตั รา

อ. (7-8) 14.30-16.30 1432

อ.วรรณไพร แย้มมา

อ. (7-8) 14.30-16.30 1432

อ.ร.อ.หญิงสุพตั รา

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 1432

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

หน้า :

5

8013404

8014706

การจัดการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ

ปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุ 2

รวม

594N-46/1
รหัสวิชา
1550102

B

B

อ.วรรณไพร แย้มมา

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 1432

อ.วรรณไพร แย้มมา

ศ. (1-2) 08.30-10.30 1442

อ.ร.อ.หญิงสุพตั รา

ศ. (1-2) 08.30-10.30 1442

3(3-0-6) ผศ.นารีรตั น์

2(0-8)

7 วิชา

อ.เพ็ญพโยม เชยสมบัติ

อ. (5-6) 12.30-14.30 1432

อ.นงลักษณ์ กลิน่ พุดตาล

อ. (5-6) 12.30-14.30 1432

อ.อุระณี รัตนพิทกั ษ์

อ. (5-6) 12.30-14.30 1432

อ.จินตนา สินธุสุวรรณ์

อ. (5-6) 12.30-14.30 1432

อ.สายหยุด พิลกึ

อ. (5-6) 12.30-14.30 1432

ผศ.นารีรตั น์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1432

อ.จินตนา สินธุสุวรรณ์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1432

อ.เพ็ญพโยม เชยสมบัติ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1432

อ.นงลักษณ์ กลิน่ พุดตาล

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1432

อ.สายหยุด พิลกึ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1432

อ.อุระณี รัตนพิทกั ษ์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1432

อ.สายหยุด พิลกึ

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1442

อ.จินตนา สินธุสุวรรณ์

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1442

อ.นงลักษณ์ กลิน่ พุดตาล

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1442

อ.เพ็ญพโยม เชยสมบัติ

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1442

ผศ.นารีรตั น์

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1442

อ.อุระณี รัตนพิทกั ษ์

ศ. (3-4) 10.30-12.30 1442

อ.เพ็ญพโยม เชยสมบัติ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.จินตนา สินธุสุวรรณ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.นงลักษณ์ กลิน่ พุดตาล

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.อุระณี รัตนพิทกั ษ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.สายหยุด พิลกึ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.วิโรจน์ เจ้ยเปลีย่ น

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.สิทธิ อติรตั นา และคณะ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการเรียน

อ. (5-6) 12.30-14.30 1432

กลุม่ นก./ชม
O

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

32 คาบ
ภาค พยาบาล 1/2560
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew
อ. ดร.ภัทรา ซูริค

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (1-3) 08.30-11.30 1444

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. (1-3) 08.30-11.30 1444

8011002

ฟิ สกิ ส์ทางการพยาบาล

A

2(2-0-4) อ. ดร.สรวิศิษฎ์

อ. (5-6) 12.30-14.30 1442

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

8011103

การพยาบาลพื้นฐาน

A

3(2-2-5) อ.ทินกร บัวชู และคณะ

พ. (1-2) 08.30-10.30 1444

-

อ.วีรยุทธ ศรีทมุ สุข
พิมพ์ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:35:15

พ. (1-2) 08.30-10.30 1444

หน้า :

6

8012008

8012009

เภสัชวิทยา

พยาธิสรีรวิทยาของมนุษย์

B

A

อ. ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม

พ. (1-2) 08.30-10.30 1444

อ. ดร.นิภาวรรณ

พ. (1-2) 08.30-10.30 1444

อ.อุระณี รัตนพิทกั ษ์

พ. (1-2) 08.30-10.30 1444

อ.จินตนา สินธุสุวรรณ์

พ. (1-2) 08.30-10.30 1444

อ.สายหยุด พิลกึ

พ. (1-2) 08.30-10.30 1444

รศ.สมจินต์ เพชรพันธุศ์ รี

พ. (1-2) 08.30-10.30 1444

อ.พ.ต.อ.หญิงกรรณิกา

พ. (1-2) 08.30-10.30 1444

อ.อุระณี รัตนพิทกั ษ์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 Lab พยาบาล

อ.พ.ต.อ.หญิงกรรณิกา

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 Lab พยาบาล

อ.วีรยุทธ ศรีทมุ สุข

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 Lab พยาบาล

รศ.สมจินต์ เพชรพันธุศ์ รี

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 Lab พยาบาล

อ.สายหยุด พิลกึ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 Lab พยาบาล

อ. ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 Lab พยาบาล

อ.จินตนา สินธุสุวรรณ์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 Lab พยาบาล

อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 Lab พยาบาล

อ.ทินกร บัวชู และคณะ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 Lab พยาบาล

3(3-0-6) อ.เพ็ญพโยม เชยสมบัติ
เภสัชกรหญิงกตัญชลี

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

นายกัมปนาท ต้องชู

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

เภสัชกรธงชัย วัลลภวรกิจ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

นายอิทธิเทพ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

เภสัชกรเลอศักดิ์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

นางสาวดาริน ศรีภาชา

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

นางสาวปณิดา ชมะวรรณ์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

เภสัชกรหญิงอรุณวรรณ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

เภสัชกร ดร.ชูเกียรติ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

นางสาวพรชนก มาลัยเลิศ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

เภสัชกรหญิงสุชาดา

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

2(2-0-4) อ.นันท์นภัส อิม่ ฤทธา
อ.กรรณิการ์ ชัยสิทธิ์สงวน

8012010

8012012

8012105

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

โภชนศาสตร์และสุขภาพ

การประเมินภาวะสุขภาพ

A

A

A

ศ. (6-7) 13.30-15.30 1444

จ. (3-3) 10.30-11.30 524

อ.พ.ต.อ.หญิงกรรณิกา

จ. (3-3) 10.30-11.30 524

อ.ดํารงค์ พงศ์พทุ ธชาติ

จ. (5-6) 12.30-14.30 ศว.ชีววิทยา-2

2(2-0-4) อ.วัชรินทร์ สุขสนาน

ศ. (3-4) 10.30-12.30 524

อ.อุระณี รัตนพิทกั ษ์

ศ. (3-4) 10.30-12.30 524

2(1-2-3) พันจ่าเอกเผ่า อนันต์จวิ ๋

-

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

ศ. (6-7) 13.30-15.30 1444

2(1-2-3) อ.ดํารงค์ พงศ์พทุ ธชาติ

จ. (1-1) 08.30-09.30 1444

ผศ. ดร.สุขศิริ ประสมสุข

จ. (1-1) 08.30-09.30 1444

อ.มนชยา สมจริต

จ. (1-1) 08.30-09.30 1444

อ.วิโรจน์ เจ้ยเปลีย่ น

จ. (1-1) 08.30-09.30 1444

ผศ. ดร.สุขศิริ ประสมสุข
พิมพ์ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:35:15

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

-

จ. (7-8) 14.30-16.30 Lab พยาบาล

หน้า :

7

8012601

การพยาบาลอนามัยชุมชน 1

รวม

594N-46/2

จ. (7-8) 14.30-16.30 Lab พยาบาล

พันจ่าเอกเผ่า อนันต์จวิ ๋

จ. (7-8) 14.30-16.30 Lab พยาบาล

อ.วิโรจน์ เจ้ยเปลีย่ น

จ. (7-8) 14.30-16.30 Lab พยาบาล

2(2-0-4) อ.รวินนั ท์ นุชศิลป์

ศ. (1-2) 08.30-10.30 1444

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

ศ. (1-2) 08.30-10.30 1444

9 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์

รหัสวิชา
1550102

A

อ.มนชยา สมจริต

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการเรียน

กลุม่ นก./ชม
P

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

24 คาบ
ภาค พยาบาล 1/2560
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew
อ. ดร.ภัทรา ซูริค

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (1-3) 08.30-11.30 1444

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. (1-3) 08.30-11.30 1444

8011002

ฟิ สกิ ส์ทางการพยาบาล

B

2(2-0-4) อ. ดร.สรวิศิษฎ์

อ. (5-6) 12.30-14.30 1442

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

8011103

การพยาบาลพื้นฐาน

B

3(2-2-5) อ.ทินกร บัวชู และคณะ

พ. (1-2) 08.30-10.30 1444

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

8012008

เภสัชวิทยา

พิมพ์ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:35:15

C

อ.สายหยุด พิลกึ

พ. (1-2) 08.30-10.30 1444

อ.อุระณี รัตนพิทกั ษ์

พ. (1-2) 08.30-10.30 1444

รศ.สมจินต์ เพชรพันธุศ์ รี

พ. (1-2) 08.30-10.30 1444

อ. ดร.นิภาวรรณ

พ. (1-2) 08.30-10.30 1444

อ.วีรยุทธ ศรีทมุ สุข

พ. (1-2) 08.30-10.30 1444

อ.พ.ต.อ.หญิงกรรณิกา

พ. (1-2) 08.30-10.30 1444

อ. ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม

พ. (1-2) 08.30-10.30 1444

อ.จินตนา สินธุสุวรรณ์

พ. (1-2) 08.30-10.30 1444

อ.ทินกร บัวชู และคณะ

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 Lab พยาบาล

อ.จินตนา สินธุสุวรรณ์

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 Lab พยาบาล

รศ.สมจินต์ เพชรพันธุศ์ รี

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 Lab พยาบาล

อ.อุระณี รัตนพิทกั ษ์

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 Lab พยาบาล

อ.วีรยุทธ ศรีทมุ สุข

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 Lab พยาบาล

อ. ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 Lab พยาบาล

อ.พ.ต.อ.หญิงกรรณิกา

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 Lab พยาบาล

อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 Lab พยาบาล

อ.สายหยุด พิลกึ

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 Lab พยาบาล

3(3-0-6) อ.เพ็ญพโยม เชยสมบัติ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

นายอิทธิเทพ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

เภสัชกรหญิงสุชาดา

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

เภสัชกรธงชัย วัลลภวรกิจ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

นางสาวปณิดา ชมะวรรณ์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

เภสัชกรเลอศักดิ์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

นางสาวพรชนก มาลัยเลิศ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

นายกัมปนาท ต้องชู

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

หน้า :

8

8012009

พยาธิสรีรวิทยาของมนุษย์

B

เภสัชกรหญิงกตัญชลี

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

เภสัชกร ดร.ชูเกียรติ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

นางสาวดาริน ศรีภาชา

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

เภสัชกรหญิงอรุณวรรณ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1444

2(2-0-4) อ.นันท์นภัส อิม่ ฤทธา

ศ. (6-7) 13.30-15.30 1444

อ.กรรณิการ์ ชัยสิทธิ์สงวน
8012010

8012012

8012105

8012601

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

B

โภชนศาสตร์และสุขภาพ

B

การประเมินภาวะสุขภาพ

B

การพยาบาลอนามัยชุมชน 1

รวม

604N-46/1

B

จ. (3-3) 10.30-11.30 524

อ.พ.ต.อ.หญิงกรรณิกา

จ. (3-3) 10.30-11.30 524

อ.ดํารงค์ พงศ์พทุ ธชาติ

จ. (7-8) 14.30-16.30 ศว.ชีววิทยา-2

2(2-0-4) อ.วัชรินทร์ สุขสนาน

ศ. (3-4) 10.30-12.30 524

อ.อุระณี รัตนพิทกั ษ์

ศ. (3-4) 10.30-12.30 524

2(1-2-3) อ.เผ่า อนันจิว๋ และคณะ

จ. (1-1) 08.30-09.30 1444

ผศ. ดร.สุขศิริ ประสมสุข

จ. (1-1) 08.30-09.30 1444

อ.วิโรจน์ เจ้ยเปลีย่ น

จ. (1-1) 08.30-09.30 1444

อ.มนชยา สมจริต

จ. (1-1) 08.30-09.30 1444

ผศ. ดร.สุขศิริ ประสมสุข

จ. (5-6) 12.30-14.30 Lab พยาบาล

อ.เผ่า อนันจิว๋ และคณะ

จ. (5-6) 12.30-14.30 Lab พยาบาล

อ.มนชยา สมจริต

จ. (5-6) 12.30-14.30 Lab พยาบาล

อ.วิโรจน์ เจ้ยเปลีย่ น

จ. (5-6) 12.30-14.30 Lab พยาบาล

2(2-0-4) อ.รวินนั ท์ นุชศิลป์

ศ. (1-2) 08.30-10.30 1444

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

ศ. (1-2) 08.30-10.30 1444

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ศ. (6-7) 13.30-15.30 1444

2(1-2-3) อ.ดํารงค์ พงศ์พทุ ธชาติ

9 วิชา

กลุม่ นก./ชม

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

24 คาบ
ภาค พยาบาล 1/2560
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1050101

พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

H

3(3-0-6) อ. ดร.สุมาลี

อ. (1-3) 08.30-11.30 1442

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวติ

N

3(3-0-6) อ.รัฐวรรณ เทพหัสดินฯ

จ. (5-7) 12.30-15.30 1442

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

g

3(3-0-6) ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1466

1 พ.ย. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

C

0(0-0)

Mr.Patrick Andrew

จ. (1-3) 08.30-11.30 1442

-

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

จ. (1-3) 08.30-11.30 1442

2500106

อาเซียนศึกษา

B

3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ ปิ ยะฤทธิ์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1442

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

8011003

จิตวิทยาพัฒนาการ

A

2(2-0-4) อ.ลออ สิงหโชติสุขแพทย์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1442

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

8011005

ชีววิทยาและพันธุศาสตร์

A

2(2-0-4) อ.จันทนา ก่อนเก่า

ศ. (1-2) 08.30-10.30 524

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

พ.ท.หญิงวชิรา ไกรถิน่

รวม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:35:15

16 หน่ วยกิต

ศ. (1-2) 08.30-10.30 524

19 คาบ

หน้า :

9

604N-46/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค พยาบาล 1/2560
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1050101

พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

I

3(3-0-6) อ. ดร.สุมาลี

อ. (1-3) 08.30-11.30 1442

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวติ

O

3(3-0-6) อ.รัฐวรรณ เทพหัสดินฯ

จ. (5-7) 12.30-15.30 1442

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

h

3(3-0-6) ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

พ. (1-3) 08.30-11.30 26603

1 พ.ย. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

D

0(0-0)

Mr.Patrick Andrew

จ. (1-3) 08.30-11.30 1442

-

อ. ดร.ภัทรา ซูริค

จ. (1-3) 08.30-11.30 1442

2500106

อาเซียนศึกษา

C

3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ ปิ ยะฤทธิ์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1442

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

8011003

จิตวิทยาพัฒนาการ

B

2(2-0-4) อ.ลออ สิงหโชติสุขแพทย์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 1442

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

8011005

ชีววิทยาและพันธุศาสตร์

B

2(2-0-4) อ.จันทนา ก่อนเก่า

ศ. (1-2) 08.30-10.30 524

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

พ.ท.หญิงวชิรา ไกรถิน่

รวม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:35:15

16 หน่ วยกิต

ศ. (1-2) 08.30-10.30 524

19 คาบ

หน้า :

10

