
รายวชิาที	เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที	  � / ����     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
เอกเลอืกของสาขาภาษาไทย0100002 0(0-0) จ. (�-�) .NC.5941-01/5 อ.โปรดระบผูุส้อน -

อ. (�-�) .NC.5941-01/5 อ.โปรดระบผูุส้อน
พ. (�-�) .NC.5941-01/5 อ.โปรดระบผูุส้อน

เอกเลอืกของสาขาภาษาไทย0100002 0(0-0) จ. (�-�) .NC.5941-01/6 อ.โปรดระบผูุส้อน -
อ. (�-�) .NC.5941-01/6 อ.โปรดระบผูุส้อน
พ. (�-�) .NC.5941-01/6 อ.โปรดระบผูุส้อน

สุขศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร์0988120 3(3-0-6) จ. (�-�) 26404604H-76/1 อ.รชัดาวลัย์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สุขศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร์0988120 3(3-0-6) อ. (�-�) 26404604H-76/2 อ.รชัดาวลัย์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในงานสาธารณสุข0988170 3(3-0-6) จ. (?-D) SU-406604H-76/1 Mr.Patrick � พ.ค.>?@� 13.30-15.30

จ. (?-D) SU-406604H-76/1 อ.รชัดาวลัย์
จ. (?-D) SU-406604H-76/1 อ.บวรจติ

ภาษาองักฤษในงานสาธารณสุข0988170 3(3-0-6) จ. (?-D) SU-406604H-76/2 Mr.Patrick � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จ. (?-D) SU-406604H-76/2 อ.บวรจติ
จ. (?-D) SU-406604H-76/2 อ.รชัดาวลัย์

ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 3(3-0-6) จ. (�-�) 7195942-76/1 อ.เมษยิา > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 3(3-0-6) จ. (?-D) 7195942-76/2 อ.เมษยิา > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
อนามยัสิQงแวดลอ้ม0988240 3(3-0-6) อ. (?-D) 264025942-76/1 อ.ชดิชนก R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
อนามยัสิQงแวดลอ้ม0988240 3(3-0-6) จ. (�-�) 264035942-76/2 อ.ชดิชนก R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
อนามยัครอบครวั0988240 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 264035942-76/1 อ.บวรจติ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
อนามยัครอบครวั0988240 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 264045942-76/2 อ.บวรจติ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การควบคุมโรคตดิเชืSอและโรคไรเ้ชืSอ0988241 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 264035942-76/1 อ.บญุตา กลิQนมาลี> พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การควบคุมโรคตดิเชืSอและโรคไรเ้ชืSอ0988241 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 264045942-76/2 อ.บญุตา กลิQนมาลี> พ.ค.>?@� 08.30-10.30
โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 0(0-0) จ. (�-�) .EX.5741-10/5 อ.โปรดระบผูุส้อน -

จ. (?-D) .EX.5741-10/5 อ.โปรดระบผูุส้อน
โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 0(0-0) จ. (�-�) .EX.5741-10/6 อ.โปรดระบผูุส้อน -

จ. (?-D) .EX.5741-10/6 อ.โปรดระบผูุส้อน
โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 0(0-0) 5741-10/5 -
โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 0(0-0) 5741-10/6 -
การปฏบิตังิานวชิาชพี >1004802 1(0-60) จ. (<-<<) .NC.5741-01/5 อ.ศิวาพร พริอด -
การปฏบิตังิานวชิาชพี >1004802 1(0-60) จ. (<-<<) .NC.5741-01/6 อ.จณิหจ์ฑุา -
การปฏบิตังิานวชิาชพี >1004802 1(0-60) จ. (<-<<) .NC.5741-02/5 อ.ตรีนุช -
การปฏบิตังิานวชิาชพี >1004802 1(0-60) จ. (<-<<) .NC.5741-02/6 อ.ตรีนุช -
การปฏบิตังิานวชิาชพี >1004802 1(0-60) จ. (<-<<) .NC.5741-06/5 อ.ศิวาพร พริอด -
การปฏบิตังิานวชิาชพี >1004802 1(0-60) จ. (<-<<) .NC.5741-07/5 อ.กมลาลกัษณ์ -
การปฏบิตังิานวชิาชพี >1004802 1(0-60) จ. (<-<<) .NC.5741-08/5 อ.สมชาย -
การปฏบิตังิานวชิาชพี >1004802 1(0-60) จ. (<-<<) .NC.5741-21/5 อ. ดร.ศิริเพญ็ -
การปฏบิตังิานวชิาชพี >1004802 1(0-60) จ. (<-<<) .NC.5741-43/5 อ.พงษธ์ร -
การปฏบิตังิานวชิาชพี >1004802 1(0-60) จ. (<-<<) .NC.5741-43/6 อ.พงษธ์ร -
การปฏบิตังิานวชิาชพี >1004802 1(0-60) จ. (<-<<) .NC.5741-49/5 อ. ดร.ญาณพฒัน์ -
การปฏบิตังิานวชิาชพี >1004802 1(0-60) Section 01 -
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา �1005801 6(0-360) Section 02 -
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา �1005801 6(0-360) Section 01 -
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รายวชิาที	เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที	  � / ����     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-01/5 อ.ศิวาพร พริอด -
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-01/6 อ.ศิวาพร พริอด -
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-02/5 อ.ตรีนุช -
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-02/6 อ.ตรีนุช -
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-02/7 อ.ตรีนุช -
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-10/5 อ.รุ่งอรุณ -

จ. (<-<<) .NC.5641-10/5 อ.ธีรศกัดิb
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-10/6 อ.รุ่งอรุณ -

จ. (<-<<) .NC.5641-10/6 อ.ธีรศกัดิb
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-10/7 อ.รุ่งอรุณ -

จ. (<-<<) .NC.5641-10/7 อ.ธีรศกัดิb
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-21/5 อ. ดร.ศิริเพญ็ -
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-21/6 อ. ดร.ศิริเพญ็ -
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-43/5 อ.พงษธ์ร -
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-43/6 อ.พงษธ์ร -
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-45/5 ผศ. ดร.พชิติ -
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-48/5 อ. ดร.ศิริพรรณ -
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-49/5 อ. ดร.ญาณพฒัน์ -
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-80/5 ผศ.วรรณา -

จ. (<-<<) .NC.5641-80/5 วา่ทีQ ร.ต.
จ. (<-<<) .NC.5641-80/5 อ.ทรงศกัดิb

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-86/5 อ.ชนาธิป -
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-86/6 อ.ชนาธิป -
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-06/5 อ.จติสุภวฒัน์ -
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) <.<<-<.<< .NC.5641-07/5 อ.จกัริน -
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-08/5 อ.สมบตั ิไวยรชั -
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-89/5 ผศ.เพญ็ทพิย์ -
การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา >1005802 6(0-360) จ. (<-<<) .NC.5641-89/6 ผศ.เพญ็ทพิย์ -
ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) พฤ. (�-c) SU-4046041-01/5 อ. ดร.อภชิาติ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) พฤ. (�-c) SU-4046041-01/6 อ. ดร.อภชิาติ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) อ. (R-`) SU-4026041-02/5 อ. ดร.อภชิาติ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) อ. (R-`) SU-4026041-02/6 อ. ดร.อภชิาติ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) ศ. (R-`) SU-4026041-06/5 ผศ. ดร.มณฑา c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) ศ. (R-`) SU-4026041-07/5 ผศ. ดร.มณฑา c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) ศ. (R-`) SU-4026041-08/5 ผศ. ดร.มณฑา c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) ศ. (@-D) SU-5026041-10/5 ผศ. ดร.มณฑา c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) ศ. (@-D) SU-5026041-10/6 ผศ. ดร.มณฑา c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) พฤ. (@-D) 9346041-21/5 ผศ. ดร.มณฑา c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) อ. (�-c) SU-5036041-43/5 อ. ดร.อภชิาติ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) อ. (�-c) SU-5036041-45/5 อ. ดร.อภชิาติ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) พฤ. (�-c) SU-5036041-48/5 รศ. ดร.นิภา c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) พฤ. (�-c) SU-5036041-49/5 รศ. ดร.นิภา c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
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รายวชิาที	เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที	  � / ����     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) ศ. (R-`) SU-4086041-50/5 รศ. ดร.นิภา c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) ศ. (R-`) SU-4086041-50/6 รศ. ดร.นิภา c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) พฤ. (R-`) SU-4026041-86/5 รศ. ดร.นิภา c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) พฤ. (R-`) SU-4026041-86/6 รศ. ดร.นิภา c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) ศ. (@-D) SU-4086041-89/5 รศ. ดร.นิภา c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) ศ. (@-D) SU-4086041-89/6 รศ. ดร.นิภา c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา1021206 3(2-2-5) พ. (�-c) 9345741-10/5 ผศ. ดร.ปญัญา c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา1021206 3(2-2-5) อ. (@-`) 9355741-10/6 ผศ. ดร.ปญัญา c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาหลกัสูตร1022201 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 9365941-01/5 อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาหลกัสูตร1022201 3(2-2-5) อ. (@-`) 9365941-01/6 อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาหลกัสูตร1022201 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 9345941-02/5 อ.พชีาณิกา > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาหลกัสูตร1022201 3(2-2-5) พ. (�-c) 9355941-02/6 อ.พชีาณิกา > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาหลกัสูตร1022201 3(2-2-5) จ. (�-c) 9365941-06/5 อ.พชีาณิกา > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาหลกัสูตร1022201 3(2-2-5) จ. (@-`) 9365941-07/5 อ.พชีาณิกา > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาหลกัสูตร1022201 3(2-2-5) จ. (�-c) 9365941-08/5 อ.พชีาณิกา > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาหลกัสูตร1022201 3(2-2-5) พฤ. (?-R) 9355941-10/5 อ. ดร.วฑูิรย์ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาหลกัสูตร1022201 3(2-2-5) อ. (�-c) 9365941-21/5 อ. ดร.ณฐักานต์ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาหลกัสูตร1022201 3(2-2-5) อ. (�-c) SU-4095941-43/5 อ.พชีาณิกา > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาหลกัสูตร1022201 3(2-2-5) จ. (@-`) 9365941-45/5 อ.พชีาณิกา > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาหลกัสูตร1022201 3(2-2-5) พ. (�-c) 9365941-48/5 อ. ดร.วราภรณ์ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาหลกัสูตร1022201 3(2-2-5) ศ. (�-c) 9365941-49/5 อ. ดร.วราภรณ์ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาหลกัสูตร1022201 3(2-2-5) พ. (�-c) SU-4055941-50/5 อ. ดร.ณฐักานต์ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาหลกัสูตร1022201 3(2-2-5) พ. (�-c) SU-4055941-50/6 อ. ดร.ณฐักานต์ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาหลกัสูตร1022201 3(2-2-5) จ. (�-c) 9355941-86/5 อ. ดร.วราภรณ์ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาหลกัสูตร1022201 3(2-2-5) ศ. (@-`) 9365941-86/6 อ. ดร.วราภรณ์ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาหลกัสูตร1022201 3(2-2-5) ศ. (@-`) 9345941-89/5 อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาหลกัสูตร1022201 3(2-2-5) ศ. (�-c) 9345941-89/6 อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาและวฒันธรรม1022202 3(2-2-5) 5941-02/5 c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาและวฒันธรรม1022202 3(2-2-5) 5941-02/6 c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาและวฒันธรรม1022202 3(2-2-5) 5941-06/5 c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาและวฒันธรรม1022202 3(2-2-5) 5941-07/5 c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาและวฒันธรรม1022202 3(2-2-5) 5941-08/5 c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาและวฒันธรรม1022202 3(2-2-5) 5941-21/5 c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาและวฒันธรรม1022202 3(2-2-5) 5941-45/5 c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาและวฒันธรรม1022202 3(2-2-5) อ. (�-c) SU-4075941-86/5 อ. ดร.สุมาลี c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาและวฒันธรรม1022202 3(2-2-5) จ. (@-`) SU-5055941-86/6 อ. ดร.สุมาลี c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาและวฒันธรรม1022202 3(2-2-5) ศ. (�-c) 9335941-89/5 อ. ดร.สุมาลี c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาและวฒันธรรม1022202 3(2-2-5) ศ. (@-`) 9335941-89/6 อ. ดร.สุมาลี c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1022302 2(1-2-3) ศ. (�-�) SU-5035741-10/5 รศ. ดร.กาญจนา > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1022302 2(1-2-3) ศ. (?-D) SU-5035741-10/6 รศ. ดร.กาญจนา > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1022302 2(1-2-3) จ. (@-R) SU-4085741-43/5 รศ. ดร.กาญจนา > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1022302 2(1-2-3) จ. (@-R) SU-4085741-43/6 รศ. ดร.กาญจนา > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1022302 2(1-2-3) อ. (?-D) SU-4025741-45/5 รศ. ดร.กาญจนา > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1022302 2(1-2-3) อ. (?-D) SU-4025741-48/5 รศ. ดร.กาญจนา > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1022302 2(1-2-3) อ. (?-D) SU-4025741-49/5 รศ. ดร.กาญจนา > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1022302 2(1-2-3) จ. (@-R) SU-4025741-86/5 อ. ดร.เอืSอมพร > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1022302 2(1-2-3) จ. (@-R) SU-4025741-86/6 อ. ดร.เอืSอมพร > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1022302 2(1-2-3) พ. (�-�) SU-4035741-89/5 อ. ดร.เอืSอมพร > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 2(1-2-3) จ. (>-c) SU-4055741-89/5 อ.คมชนญั โวหาร � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 3(2-2-5) จ. (�-c) SU-4045741-01/5 รศ. ดร.กาญจนา R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 3(2-2-5) จ. (�-c) SU-4045741-01/6 รศ. ดร.กาญจนา R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 3(2-2-5) ศ. (@-`) SU-4045741-06/5 อ. ดร.เอืSอมพร R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 3(2-2-5) อ. (�-c) SU-4045741-07/5 อ. ดร.เอืSอมพร R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 3(2-2-5) อ. (�-c) SU-4045741-08/5 อ. ดร.เอืSอมพร R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 3(2-2-5) ศ. (@-`) SU-4045741-10/5 อ. ดร.เอืSอมพร R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 3(2-2-5) อ. (�-c) SU-4045741-10/6 อ. ดร.เอืSอมพร R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 3(2-2-5) ศ. (�-c) SU-5025741-49/5 อ. ดร.เอืSอมพร R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 3(2-2-5) ศ. (�-c) SU-5025841-86/5 อ. ดร.เอืSอมพร R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการเรียนรูแ้ละการจดัการช ัSนเรียน1023303 3(2-2-5) ศ. (�-c) SU-4015841-50/5 อ.ศุภรสัมิb �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 2(2-0-4) จ. (R-`) SU-4015841-06/5 อ.ศุภรสัมิb > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 2(2-0-4) จ. (R-`) SU-4015841-07/5 อ.ศุภรสัมิb > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 2(2-0-4) อ. (R-`) SU-4095841-08/5 อ.ศุภรสัมิb > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 2(2-0-4) อ. (R-`) SU-4095841-50/5 อ.ศุภรสัมิb > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 3(2-2-5) พ. (�-c) 4325741-43/5 ผศ.จนัทรว์ดี -

พ. (�-c) 4325741-43/5 ผศ.สุวรรณ
พ. (�-c) 4325741-43/5 อ.พงษธ์ร

การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 3(2-2-5) พ. (�-c) 4325741-43/6 ผศ.จนัทรว์ดี -
พ. (�-c) 4325741-43/6 อ.พงษธ์ร
พ. (�-c) 4325741-43/6 ผศ.สุวรรณ

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 2(1-2-3) พฤ. (�-�) SU-4015741-06/5 อ. ดร.ปทัมาพร c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 2(1-2-3) จ. (�-�) ศว.ฟิสกิส-์�5741-43/5 อ.วริษา ปานเจริญ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 2(1-2-3) อ. (�-�) 4335741-43/6 อ.วริษา ปานเจริญ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 2(1-2-3) อ. (?-D) ศว.ฟิสกิส-์�5841-48/5 อ. ดร.ศิริพรรณ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 3(2-2-5) ศ. (@-`) SU-4055941-80/5 ผศ.สุกญัญา c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา1033301 3(2-2-5) พฤ. (@-`) SU-5035941-01/5 ผศ.ธนกฤต c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา1033301 3(2-2-5) จ. (@-`) SU-4075941-01/6 ผศ.ธนกฤต c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา1033301 3(2-2-5) พ. (�-c) SU-5065941-10/5 ผศ.สุกญัญา c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา1033301 3(2-2-5) อ. (@-`) SU-5065941-43/5 ผศ.ธนกฤต c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา1033301 3(2-2-5) อ. (�-c) SU-5055941-48/5 ผศ.สุกญัญา c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) พฤ. (�-�) SU-4075841-01/5 อ.กาญจนา R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) พฤ. (D-`) SU-4075841-01/6 อ.กาญจนา R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) อ. (�-�) 9355841-10/5 อ.ยุพนิ โกณฑา R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) พ. (�-�) 9325841-45/5 อ.ยุพนิ โกณฑา R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) ศ. (�-�) 9355841-49/5 อ.กาญจนา R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) จ. (�-�) 9325841-80/5 อ.ยุพนิ โกณฑา R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 3(2-2-5) อ. (@-`) 9325841-06/5 อ.ยุพนิ โกณฑา R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 3(2-2-5) อ. (@-`) 9325841-07/5 อ.ยุพนิ โกณฑา R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 3(2-2-5) ศ. (@-`) 9355841-08/5 อ. ดร.สุกญัญรตัน์R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 3(2-2-5) ศ. (@-`) 9355841-50/5 อ. ดร.สุกญัญรตัน์R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การวจิยัเพืQอพฒันาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) อ. (@-`) SU-4075741-01/5 อ.กาญจนา R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวจิยัเพืQอพฒันาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) พ. (�-c) SU-4075741-01/6 อ.กาญจนา R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวจิยัเพืQอพฒันาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) อ. (�-c) SU-5065741-02/5 อ. ดร.สุกญัญรตัน์R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวจิยัเพืQอพฒันาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) จ. (@-`) SU-5065741-02/6 อ. ดร.สุกญัญรตัน์R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวจิยัเพืQอพฒันาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) อ. (@-`) 14255741-10/5 อ. ดร.นวรตัน์ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวจิยัเพืQอพฒันาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) พ. (�-c) 14255741-10/6 อ. ดร.นวรตัน์ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวจิยัเพืQอพฒันาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) จ. (�-c) 9335741-21/5 อ. ดร.นวรตัน์ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวจิยัเพืQอพฒันาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) จ. (�-c) 9335741-80/5 อ. ดร.นวรตัน์ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 3(3-0-6) ศ. (�-�) SU-4045941-43/5 อ.ฐติริตัน ์คลอ่งดี R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 3(3-0-6) ศ. (�-�) SU-4046041-89/5 อ.ฐติริตัน ์คลอ่งดี R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 3(3-0-6) ศ. (�-�) SU-4046041-89/6 อ.ฐติริตัน ์คลอ่งดี R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ทกัษะชวีติเพืQอความงอกงามส่วนบคุคล1050102 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 9325942-61/1 อ.วชิชญา มณีชยั R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จติวทิยาการสืQอสาร1050213 3(3-0-6) จ. (@-R) 14225941-48/5 อ.ฐติริตัน ์คลอ่งดี R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จติวทิยาการสืQอสาร1050213 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 14225941-49/5 อ.ฐติริตัน ์คลอ่งดี R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จติวทิยาการสืQอสาร1050213 3(3-0-6) จ. (@-R) 14225942-53/1 อ.ฐติริตัน ์คลอ่งดี R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จติวทิยาการสืQอสาร1050213 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 14226041-43/5 อ.ฐติริตัน ์คลอ่งดี R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การจดัการเรียนรูเ้พืQอสรา้งจติสาํนึกสาธารณะ1051101 3(2-2-5) พ. (�-c) SU-4085741-49/5 อ.วชิชญา มณีชยั �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
การจดัการเรียนรูเ้พืQอสรา้งจติสาํนึกสาธารณะ1051101 3(2-2-5) จ. (�-c) 14245741-86/5 อ.วชิชญา มณีชยั �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
การจดัการเรียนรูเ้พืQอสรา้งจติสาํนึกสาธารณะ1051101 3(2-2-5) จ. (�-c) 14245741-86/6 อ.วชิชญา มณีชยั �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
การจดัการเรียนรูเ้พืQอสรา้งจติสาํนึกสาธารณะ1051101 3(2-2-5) อ. (@-`) 9345841-43/5 อ.วชิชญา มณีชยั �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
การจดัการเรียนรูเ้พืQอสรา้งจติสาํนึกสาธารณะ1051101 3(2-2-5) พ. (�-c) SU-4085841-43/6 อ.วชิชญา มณีชยั �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
การจดัการเรียนรูเ้พืQอสรา้งจติสาํนึกสาธารณะ1051101 3(2-2-5) จ. (@-`) 9325841-89/5 อ.วชิชญา มณีชยั �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 2(1-2-3) จ. (�-�) SU-4035841-89/5 อ.ฐติริตัน ์คลอ่งดี � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 2(1-2-3) จ. (�-�) SU-4035941-80/5 อ.ฐติริตัน ์คลอ่งดี � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 2(2-0-4) พฤ. (�->) SU-5035841-06/5 อ.ฐติริตัน ์คลอ่งดี � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 2(2-0-4) พฤ. (�->) SU-5035841-07/5 อ.ฐติริตัน ์คลอ่งดี � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 2(2-0-4) พฤ. (�->) SU-5035841-08/5 อ.ฐติริตัน ์คลอ่งดี � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) จ. (�-c) SU-4085841-01/5 อ. ดร.อภชิาติ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) จ. (�-c) SU-4085841-01/6 อ. ดร.อภชิาติ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) จ. (@-`) SU-5025841-02/5 อ. ดร.อภชิาติ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) จ. (@-`) SU-5025841-02/6 อ. ดร.อภชิาติ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) ศ. (�-c) SU-4085841-10/5 ผศ. ดร.มณฑา �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) ศ. (�-c) SU-4085841-21/5 ผศ. ดร.มณฑา �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) พฤ. (�-c) SU-4085841-43/5 ผศ. ดร.มณฑา �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) พฤ. (�-c) SU-4085841-43/6 ผศ. ดร.มณฑา �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) พฤ. (@-`) SU-4085841-45/5 นายสุวรรณ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) พฤ. (@-`) SU-4085841-48/5 นายสุวรรณ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) พฤ. (@-`) SU-4085841-49/5 นายสุวรรณ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) พ. (�-c) 14225841-80/5 อ. ดร.อภชิาติ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) พ. (�-c) 14225841-86/5 อ. ดร.อภชิาติ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การพฒันาภาษาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071302 2(1-2-3) ศ. (?-D) 14226041-86/5 อ.อญัชนา � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาภาษาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071302 2(1-2-3) ศ. (?-D) 14226041-86/6 อ.อญัชนา � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
สงัคมศึกษาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071303 2(1-2-3) ศ. (�-�) 14226041-86/5 อ.ดวงพร � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
สงัคมศึกษาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071303 2(1-2-3) ศ. (�-�) 14226041-86/6 อ.ดวงพร � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
สืQอสรา้งสรรคก์ารเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยั1071401 2(1-2-3) พฤ. (@-R) 9315941-86/5 อ.อญัชนา � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สืQอสรา้งสรรคก์ารเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยั1071401 2(1-2-3) ศ. (�-�) 9315941-86/6 อ.อญัชนา � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ศิลปะสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071402 2(1-2-3) พฤ. (?-D) SU-5076041-86/5 อ.พรพรรณ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ศิลปะสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071402 2(1-2-3) พฤ. (�-�) SU-5076041-86/6 อ.พรพรรณ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 2(1-2-3) จ. (@-R) 9315941-86/5 ผศ.วราภรณ์ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 2(1-2-3) จ. (�-�) 9385941-86/6 ผศ.วราภรณ์ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
วทิยาศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1072301 2(1-2-3) พฤ. (�-�) 9316041-86/5 อ.ดวงพร � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
วทิยาศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1072301 2(1-2-3) จ. (�-�) 14226041-86/6 อ.ดวงพร � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
พลศึกษาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1072302 2(1-2-3) พ. (�-�) SU-5076041-86/5 อ.ชนาธิป ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
พลศึกษาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1072302 2(1-2-3) จ. (D-`) 9386041-86/6 อ.ชนาธิป ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 2(2-0-4) จ. (D-R) 9355841-86/5 อ.ดวงพร D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยั1073203 3(2-2-5) ศ. (@-`) SU-5075841-86/5 อ.ดวงพร � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 2(1-2-3) อ. (@-R) 9315941-86/5 อ.อญัชนา � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 2(1-2-3) อ. (�-�) SU-5075941-86/6 อ.อญัชนา � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 2(2-0-4) จ. (?-@) 9385841-86/5 อ.ชนาธิป � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 2(1-2-3) พฤ. (@-R) SU-4015841-86/5 ผศ.วราภรณ์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 2(1-2-3) พฤ. (�-�) 14225941-86/5 ผศ.วราภรณ์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 2(1-2-3) พฤ. (�-�) 14225941-86/6 ผศ.วราภรณ์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 2(2-0-4) อ. (?-@) 14225741-86/5 ผศ.วราภรณ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 2(2-0-4) อ. (?-@) 14225741-86/6 ผศ.วราภรณ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074301 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 9385841-86/5 อ.อญัชนา � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยั >1074306 3(2-2-5) พ. (�-c) SU-4015741-86/5 อ.พรพรรณ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยั >1074306 3(2-2-5) ศ. (�-c) SU-5075741-86/6 อ.พรพรรณ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 2(1-2-3) ศ. (�-�) 9385941-86/5 อ.ชนาธิป ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 2(1-2-3) อ. (?-D) SU-5075941-86/6 อ.ชนาธิป ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 2(1-2-3) อ. (@-R) 9245841-86/5 อ. ดร.ณฐักานต์ -
การวจิยัในชัSนเรียนปฐมวยั1074902 3(2-2-5) ศ. (?-R) 9385741-86/5 อ.ชนาธิป � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวจิยัในชัSนเรียนปฐมวยั1074902 3(2-2-5) พฤ. (@-`) 9385741-86/6 อ.ดวงพร � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 2(1-2-3) อ. (D-`) 14225741-86/5 อ.พรพรรณ -
การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 2(1-2-3) อ. (D-`) 14225741-86/6 อ.พรพรรณ -
การศึกษาข ัSนพืSนฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) พฤ. (?-D) 14255841-02/5 ผศ.สุมาลี �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
การศึกษาข ัSนพืSนฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) พฤ. (�-�) 14255841-02/6 ผศ.สุมาลี �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
การศึกษาข ัSนพืSนฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) พ. (�-�) SU-5035841-21/5 อ.ศุภรสัมิb �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
การศึกษาข ัSนพืSนฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) จ. (�-�) SU-5035841-45/5 อ.ศุภรสัมิb �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
การศึกษาข ัSนพืSนฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) จ. (�-�) SU-5055841-48/5 อ.ศุภรสัมิb �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
การศึกษาข ัSนพืSนฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) พ. (�-�) SU-5035841-49/5 อ.ศุภรสัมิb �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
การศึกษาข ัSนพืSนฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) อ. (�-�) SU-4055841-86/5 อ.ศุภรสัมิb �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 3(2-2-5) จ. (?-R) 14535941-10/5 อ.เอกชยั มลเลษ �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 3(3-0-6) จ. (?-D) 1355943-05/1 อ.ญาวณีิย์ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 1255943-28/1 อ.ประสทิธิb คาํพล D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 1255943-28/2 อ.ประสทิธิb คาํพล D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 3(3-0-6) จ. (?-D) 1256040-31/1 อ.รฐัวรรณ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 3(3-0-6) ศ. (�-�) 1256040-31/2 อ.รฐัวรรณ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 3(3-0-6) ศ. (?-D) 1256040-31/3 อ.รฐัวรรณ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 3(3-0-6) จ. (�-�) 14216042-80/1 อ.ญาวณีิย์ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
พทุธปรชัญา1512102 3(3-0-6) จ. (�-�) 14545941-10/5 อ.รฐัวรรณ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 14355942-57/1 อ.สญัญา D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14355946-55/1 อ.ภาษณีิ ปานนอ้ยD พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 14355946-59/1 อ.สญัญา D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) ศ. (�-�) 14256041-50/5 อ.ปิยวรรณ คุสนิธุ์ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14256041-50/6 อ.ปิยวรรณ คุสนิธุ์ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) ศ. (�-�) 14356044-18/1 อ.ภาษณีิ ปานนอ้ยD พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) อ. (�-�) 14356044-18/2 ผศ.ประอรนุช D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) พ. (�-�) 1435604H-76/1 อ.สริินาฏ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) จ. (�-�) 1435604H-76/2 อ.สริินาฏ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ทกัษะการคดิเชงิระบบ1520102 3(3-0-6) อ. (�-�) 9325942-44/1 ศ.ดรเฉลยีว � พ.ค.>?@� 13.30-15.30

อ. (�-�) 9325942-44/1 อ.รฐัวรรณ
อ. (�-�) 9325942-44/1 ผศ. ดร.กอบกลุ

การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 3(3-0-6) อ. (�-�) 1255941-45/5 อ.รุ่งอรุณ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 3(3-0-6) อ. (@-R) 1256042-71/1 อ.รุ่งอรุณ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 3(3-0-6) ศ. (?-D) 1356048-14/1 อ.รุ่งอรุณ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 3(3-0-6) ศ. (�-�) 1356048-15/1 อ.รุ่งอรุณ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ศาสนศึกษา1521101 3(3-0-6) จ. (?-D) 1276041-10/5 ผศ. ดร.กอบกลุ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ศาสนศึกษา1521101 3(3-0-6) จ. (�-�) 1266041-10/6 ผศ. ดร.กอบกลุ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาไทยเพืQอการสืQอสาร1540201 3(3-0-6) ศ. (�-�) 9325942-72/1 อ.ศิวาพร พริอด � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาไทยเพืQอการสืQอสาร1540201 3(3-0-6) พ. (�-�) 14215943-28/1 อ.ศิวาพร พริอด � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาไทยเพืQอการสืQอสาร1540201 3(3-0-6) พ. (�-�) 14215943-28/2 อ.ศิวาพร พริอด � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาไทยเพืQอการสืQอสาร1540201 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 9326042-74/1 อ.อรรถวทิย์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาไทยเพืQอการสืQอสาร1540201 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 14656043-75/1 อ.อบุลวรรณ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาไทยเพืQอการสืQอสาร1540201 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14656047-22/1 ผศ.รพพีรรณ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาไทยเพืQอการสืQอสาร1540201 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 14656047-22/3 อ.อบุลวรรณ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาไทยเพืQอการสืQอสาร1540201 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 14666047-24/1 อ.อรรถวทิย์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาไทยเพืQอการสืQอสาร1540201 3(3-0-6) อ. (�-�) 14446047-24/2 อ.แสนประเสริฐ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาไทยเพืQอการสืQอสาร1540201 3(3-0-6) จ. (?-D) 14656047-24/3 อ.พชัรินทร์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาไทยเพืQอการคดิวเิคราะห์1540203 3(3-0-6) จ. (�-�) 14666048-14/1 อ.จตพุร � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาไทยเพืQอการคดิวเิคราะห์1540203 3(3-0-6) จ. (@-R) 14666048-15/1 อ.จตพุร � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 3(3-0-6) อ. (�-�) 14215941-06/5 อ.อรรถวทิย์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 3(3-0-6) อ. (�-�) 14215941-07/5 อ.อรรถวทิย์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 3(3-0-6) ศ. (�-�) 14655941-08/5 ผศ. ดร.พวงเพญ็ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 3(3-0-6) อ. (@-R) SU-4015941-50/5 อ.อรรถวทิย์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 3(3-0-6) อ. (�-�) SU-4015941-50/6 ผศ. ดร.พวงเพญ็ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาศาสตรส์าํหรบัครู1541102 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14436041-01/5 อ.ศิวาพร พริอด R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาศาสตรส์าํหรบัครู1541102 3(3-0-6) ศ. (�-�) 14456041-01/6 อ.อบุลวรรณ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วรรณคดเีอกของไทย1541203 3(3-0-6) พ. (�-�) 14436041-01/5 อ.ธญัญาลกัษณ์ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วรรณคดเีอกของไทย1541203 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 14326041-01/6 อ.ธญัญาลกัษณ์ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเขยีนเชงิวชิาการ1541301 3(2-2-5) อ. (?-R) 14346041-01/5 ผศ. ดร.พวงเพญ็ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเขยีนเชงิวชิาการ1541301 3(2-2-5) จ. (?-R) 23526041-01/6 ผศ. ดร.พวงเพญ็ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
พฒันาการของภาษาไทย1542104 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14245941-01/5 อ.อรรถวทิย์ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
พฒันาการของภาษาไทย1542104 3(3-0-6) ศ. (�-�) 23615941-01/6 อ.อรรถวทิย์ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 3(2-2-5) อ. (?-R) 23565941-01/5 ผศ.ปรชัญา > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 3(2-2-5) พฤ. (?-R) 14245941-01/6 ผศ.ปรชัญา > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 3(2-2-5) พ. (�-c) 1465พเิศษ อ.พชัรินทร์ R พ.ค.>?@� 10.30-12.30
การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 3(2-2-5) พฤ. (@-`) 14345741-01/5 อ.ทนงศ์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 3(2-2-5) อ. (?-R) 14325741-01/6 อ.ทนงศ์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 3(2-2-5) พฤ. (?-R) 23665841-01/5 อ.ศิวาพร พริอด c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 3(2-2-5) จ. (@-`) 14545841-01/6 อ.อบุลวรรณ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วรรณกรรมวจิารณ์1543208 3(3-0-6) อ. (�-�) 1465พเิศษ อ.ทนงศ์ �< พ.ค.>?@� 10.30-12.30
ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 3(3-0-6) ศ. (�-�) 23625841-01/5 อ.แสนประเสริฐ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 3(3-0-6) ศ. (�-�) 23625841-01/6 อ.แสนประเสริฐ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
คตชินวทิยา1543304 3(2-2-5) อ. (?-R) 1195841-01/5 อ.แสนประเสริฐ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
คตชินวทิยา1543304 3(2-2-5) อ. (?-R) 1195841-01/6 อ.แสนประเสริฐ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วรรณคดเีอกของไทย1543308 3(3-0-6) จ. (@-R) 23665741-01/5 ผศ.ปรชัญา c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วรรณคดเีอกของไทย1543308 3(3-0-6) อ. (�-�) 14325741-01/6 ผศ.ปรชัญา c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาเครืQองมอืวดัและประเมนิผล1543503 3(2-2-5) ศ. (?-R) 23555841-01/5 อ.ธญัญาลกัษณ์ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาเครืQองมอืวดัและประเมนิผล1543503 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 14345841-01/6 อ.ธญัญาลกัษณ์ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
การวจิกัษณ์อรรถรสทางวรรณคดี1544217 3(3-0-6) จ. (�-�) 1465พเิศษ ผศ.ปรชัญา ` พ.ค.>?@� 10.30-12.30
วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 3(3-0-6) อ. (�-�) 23665841-01/5 อ.จตพุร > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 3(3-0-6) พ. (�-�) 14415841-01/6 อ.จตพุร > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สมัมนาภาษาไทย1544901 3(2-2-5) อ. (�-c) 23565741-01/5 ผศ.รพพีรรณ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สมัมนาภาษาไทย1544901 3(2-2-5) ศ. (�-c) 23515741-01/6 ผศ.รพพีรรณ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การวจิยัทางภาษาไทย1544902 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 23525741-01/5 อ.พชัรินทร์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การวจิยัทางภาษาไทย1544902 3(2-2-5) พฤ. (@-`) 14445741-01/6 อ.พชัรินทร์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษเพืQอการสืQอสาร1550101 3(3-0-6) พ. (�-�) 23415941-06/5 อ.แสงดาว � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQอการสืQอสาร1550101 3(3-0-6) พ. (�-�) 23415941-07/5 อ.แสงดาว � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQอการสืQอสาร1550101 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 23415941-08/5 อ.แสงดาว � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQอการสืQอสาร1550101 3(3-0-6) จ. (�-�) 23415942-72/1 อ.แสงดาว � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQอการสืQอสาร1550101 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 23415942-74/1 อ.แสงดาว � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) ศ. (�-�) 14666040-31/1 อ. ดร.ณฐัสุดา D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14666040-31/2 อ. ดร.ณฐัสุดา D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 14666040-31/3 อ. ดร.ณฐัสุดา D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) จ. (@-R) 14566041-01/5 อ.ธิดา รุ่งธีระ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) อ. (?-D) 14566041-01/6 อ.ธิดา รุ่งธีระ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) ศ. (�-�) 14566041-02/5 อ.ตรีนุช D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) จ. (�-�) 14566041-02/6 อ.พศิาล ปานแกว้ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พ. (�-�) 14566041-06/5 อ.ธิดา รุ่งธีระ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) อ. (@-R) 14216041-07/5 ผศ.สริิเพญ็ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) อ. (@-R) 14216041-08/5 ผศ.สริิเพญ็ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) อ. (?-D) 14666041-10/5 อ.ปิQนปินทัธ์ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) อ. (�-�) 14666041-10/6 อ.ปิQนปินทัธ์ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พ. (�-�) 14666041-21/5 ผศ.สริิเพญ็ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พ. (�-�) 14236041-43/5 อ.ตรีนุช D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พ. (�-�) 14236041-45/5 อ.ตรีนุช D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) อ. (�-�) 14566041-48/5 อ.ธิดา รุ่งธีระ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) อ. (?-D) 23426041-49/5 ผศ. ดร.อญัชนา D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) จ. (?-D) 23426041-50/5 ผศ. ดร.อญัชนา D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) จ. (�-�) 14556041-50/6 ผศ.สริิเพญ็ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) อ. (�-�) 23426041-86/5 ผศ. ดร.อญัชนา D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พฤ. (?-D) SU-5066041-86/6 อ.ศิริกลุ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) จ. (?-D) 9346041-89/5 อ.ป้อม กมิวงัตะโกD พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) จ. (�-�) 9346041-89/6 อ.ธิดา รุ่งธีระ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พ. (�-�) 14556042-32/1 อ.ตรีศิรินทร์ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 14216042-42/1 อ.ปิQนปินทัธ์ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 14216042-44/1 อ.ปิQนปินทัธ์ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14566042-51/1 ผศ.สริิเพญ็ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) ศ. (�-�) 14556042-53/1 อ.ตรีศิรินทร์ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) ศ. (�-�) 14546042-57/1 อ.ทพิยธ์ิดา D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) จ. (@-R) 14556042-61/1 อ.ตรีศิรินทร์ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14216042-71/1 อ.ตรีศิรินทร์ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14216042-72/1 อ.ตรีศิรินทร์ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 14236042-74/1 อ.ทพิยธ์ิดา D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) ศ. (�-�) 14216042-80/1 อ.กรรณิการ์ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 14566043-05/1 อ.กรรณิการ์ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 14556043-16/1 อ.มฆัวาน นาคจ ั Qน D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) อ. (@-R) 14556043-17/1 อ.มฆัวาน นาคจ ั Qน D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) จ. (@-R) 14646043-28/1 อ.พศิาล ปานแกว้ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) อ. (�-�) 14556043-29/1 อ.ป้อม กมิวงัตะโกD พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) อ. (�-�) 14546043-75/1 ผศ.สริิเพญ็ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 14556044-18/1 อ.พศิาล ปานแกว้ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) ศ. (�-�) 14646044-18/2 อ.วชัระ เยน็เปรม D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14546044-33/1 อ.ธิดา รุ่งธีระ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พ. (�-�) 14546044-34/1 อ.ทศันพรรณ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
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รายวชิาที	เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที	  � / ����     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 14236044-35/1 อ.ปิQนปินทัธ์ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 14236044-36/1 อ.ปิQนปินทัธ์ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) ศ. (�-�) 14536044-37/1 ผศ.สริิเพญ็ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14556045-12/1 อ.ป้อม กมิวงัตะโกD พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) อ. (�-�) 14646045-12/2 นายพเิศษ องักฤษ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 14646046-55/1 นายพเิศษ องักฤษ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พ. (�-�) 14646046-59/1 นายพเิศษ องักฤษ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) อ. (R-�<) 14646046-66/1 อ.Lawn Bixon D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พ. (�-�) 14536047-22/1 อ.Lawn Bixon D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 14566047-22/2 อ.Lawn Bixon D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 14646047-22/3 อ.เอกชยั มลเลษ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) อ. (?-D) 14646047-24/1 อ.เอกชยั มลเลษ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14646047-24/2 อ.เอกชยั มลเลษ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) จ. (�-�) 14646047-24/3 อ.เอกชยั มลเลษ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) ศ. (�-�) 14236048-14/1 อ.เอกชยั มลเลษ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 14546048-15/1 อ.พศิาล ปานแกว้ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) จ. (�-�) 14536049-73/1 Mr.Patrick D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) ศ. (�-�) 1423604A-52/1 อ.เอกชยั มลเลษ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) ศ. (?-D) 1453604H-76/1 Mr.Patrick D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) อ. (?-D) 1454604H-76/2 Mr.Patrick D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษเพืQอทกัษะการเรียน1550102 3(3-0-6) จ. (�-�) SU-4075841-50/5 อ.ทศันพรรณ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษเพืQอทกัษะการเรียน1550102 3(3-0-6) จ. (@-R) SU-4035842-80/1 อ.ทศันพรรณ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษเพืQอทกัษะการเรียน1550102 3(3-0-6) จ. (@-R) SU-4035942-71/1 อ.ทศันพรรณ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษเพืQอทกัษะการเรียน1550102 3(3-0-6) จ. (@-R) SU-4035942-80/1 อ.ทศันพรรณ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษเพืQองานอาชพี1550103 3(3-0-6) ศ. (?-D) SU-4035842-80/1 อ.ทพิยธ์ิดา � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQองานอาชพี1550103 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14235941-45/5 อ.ศิริกลุ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQองานอาชพี1550103 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14235946-66/1 อ.ศิริกลุ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQองานอาชพี1550103 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 23415947-22/1 อ.ศุภมาส เกตเุต็ม � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQองานอาชพี1550103 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 23425947-22/2 อ.ศุภมาส เกตเุต็ม � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQองานอาชพี1550103 3(3-0-6) จ. (@-R) 14635947-22/3 อ.ทพิยธ์ิดา � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQองานอาชพี1550103 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 14535947-24/1 อ.ทพิยธ์ิดา � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQองานอาชพี1550103 3(3-0-6) จ. (�-�) 14635947-24/2 อ.ทพิยธ์ิดา � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQองานอาชพี1550103 3(3-0-6) ศ. (?-D) SU-4035947-24/3 อ.ทพิยธ์ิดา � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQองานอาชพี1550103 3(3-0-6) อ. (�-�) 14235948-14/1 อ.ศิริกลุ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQองานอาชพี1550103 3(3-0-6) อ. (�-�) 14235948-15/1 อ.ศิริกลุ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQองานอาชพี1550103 3(3-0-6) อ. (?-D) 14235949-73/1 อ.ศิริกลุ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQองานอาชพี1550103 3(3-0-6) อ. (?-D) 1423594A-52/1 อ.ศิริกลุ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQอการสืQอสารทางธุรกจิ1550105 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 14545942-51/1 อ.ศิริกลุ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษเพืQอการสืQอสารทางธุรกจิ1550105 3(3-0-6) ศ. (�-�) 14525942-53/1 อ.ศิริกลุ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษเพืQอการสืQอสารทางวฒันธรรมอาเซยีน1550106 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 14535941-21/5 อ.กรรณิการ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQอการสืQอสารทางวฒันธรรมอาเซยีน1550106 3(3-0-6) จ. (�-�) 14235942-61/1 อ.กรรณิการ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQอการสืQอสารทางวฒันธรรมอาเซยีน1550106 3(3-0-6) จ. (?-D) 14415942-76/1 อ.กรรณิการ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
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รายวชิาที	เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที	  � / ����     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
ภาษาองักฤษเพืQอการสืQอสารทางวฒันธรรมอาเซยีน1550106 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14525942-76/2 อ.กรรณิการ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQอการสืQอสารทางวฒันธรรมอาเซยีน1550106 3(3-0-6) จ. (�-�) 14235943-17/1 อ.กรรณิการ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ >1551102 3(3-0-6) ศ. (?-D) 23526041-02/5 ผศ. ดร.สริตา > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ >1551102 3(3-0-6) อ. (�-�) 23546041-02/6 ผศ. ดร.สริตา > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ >1551102 3(3-0-6) อ. (?-D) 14446043-75/1 ผศ. ดร.สริตา > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การฟงัและพูด >1551202 3(3-0-6) อ. (�-�) LC4016041-02/5 MISSEmily > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การฟงัและพูด >1551202 3(3-0-6) จ. (?-D) LC3016041-02/6 MISSEmily > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การฟงัและพูด >1551202 3(3-0-6) พฤ. (�-�) LC3036043-75/1 MISSEmily > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การอ่านภาษาองักฤษท ั Qวไป1551301 3(3-0-6) พฤ. (�-�) LC3016041-02/5 MR.Colin AvardR พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การอ่านภาษาองักฤษท ั Qวไป1551301 3(3-0-6) พฤ. (?-D) LC4016041-02/6 MR.Colin AvardR พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเขยีนตามรูปแบบ1551303 3(3-0-6) จ. (@-R) LC4016043-75/1 MissStephanie R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเขยีนอนุเฉท1551304 3(3-0-6) จ. (�-�) LC3035941-02/5 MISSEmily R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเขยีนอนุเฉท1551304 3(3-0-6) อ. (?-D) LC4015941-02/6 MISSEmily R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพืQอการใช ้1551402 3(1-2-6) ศ. (?-D) 23545941-02/5 อ.ศุภมาส เกตเุต็ม c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพืQอการใช ้1551402 3(1-2-6) ศ. (�-�) 23675941-02/6 อ.ศุภมาส เกตเุต็ม c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพืQอการใช ้1551402 3(1-2-6) พ. (�-�) 23515943-75/1 อ.ศุภมาส เกตเุต็ม c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษเพืQอการท่องเทีQยว1551605 3(3-0-6) ศ. (?-D) LC3016043-75/1 MR.Colin Avard�< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การพูดภาษาองักฤษในทีQชมุชน1552203 3(1-2-6) ศ. (�-�) 23665941-02/5 Mr.William R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การพูดภาษาองักฤษในทีQชมุชน1552203 3(1-2-6) ศ. (?-D) 23665941-02/6 Mr.William R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 3(1-2-6) จ. (�-�) 18535844-35/1 ผศ. ดร.ภาวนา R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษธุรกจิ >1552602 3(3-0-6) จ. (?-D) LC4035943-75/1 MR.Colin AvardR พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษเพืQอการตลาด1552603 3(2-1-6) อ. (�-�) 23415843-75/1 ผศ. ดร.สุทศัน์ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษเพืQอการตลาด1552603 3(2-1-6) พฤ. (?-D) LC3035843-75/2 ผศ. ดร.สุทศัน์ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษเพืQอการตลาด1552603 3(2-1-6) อ. (�-�) 18365844-36/1 อ.จรรยาพร �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ทกัษะบูรณาการ1553103 3(1-2-6) ศ. (?-D) 23615741-02/5 อ.ทศันพรรณ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
ทกัษะบูรณาการ1553103 3(1-2-6) จ. (�-�) 14425741-02/6 MR.Colin Avard�< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 23565943-75/1 Mr.William > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 3(2-1-6) พฤ. (?-D) 23565843-75/1 Mr.William > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 3(2-1-6) พ. (�-�) 23565843-75/2 Mr.William > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 3(1-2-6) อ. (@-R) LC3035741-02/5 MISSRachel > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 3(1-2-6) ศ. (?-D) 14445741-02/6 MISSRachel > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 3(1-2-6) พ. (�-�) LC3015841-02/5 MISSRachel > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 3(1-2-6) อ. (�-�) LC3015841-02/6 MISSRachel > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ความ1553305 3(3-0-6) อ. (?-D) 23675943-75/1 ผศ. ดร.สุทศัน์ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 3(1-2-6) อ. (?-D) LC3015841-02/5 MissStephanie c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 3(1-2-6) จ. (�-�) LC3015841-02/6 MissStephanie c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 2(1-2-3) พ. (�-�) LC3035741-02/5 อ. ดร.ณฐัสุดา R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 2(1-2-3) พฤ. (�-�) SU-5065741-02/6 อ. ดร.ณฐัสุดา R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 2(1-2-3) อ. (�-�) 23525841-02/5 อ.แสงดาว R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 2(1-2-3) อ. (?-D) 23435841-02/6 อ.แสงดาว R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ1553706 2(2-1-3) ศ. (?-D) 23515841-02/5 อ. ดร.สรรเสริญ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ1553706 2(2-1-3) พฤ. (?-D) LC3015841-02/6 อ. ดร.สรรเสริญ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาองักฤษ1553801 1(0-60) พฤ. (�-�) SU-4065843-75/1 อ.วชัระ เยน็เปรม R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาองักฤษ1553801 1(0-60) พฤ. (�-�) SU-4065843-75/2 อ.วชัระ เยน็เปรม R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 3(1-2-6) อ. (?-D) LC4035843-75/1 อ.วชัระ เยน็เปรม c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 3(1-2-6) จ. (?-D) 23565843-75/2 อ.วชัระ เยน็เปรม c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การอ่านเพืQอการพฒันาการสอนภาษา1554306 2(1-2-3) พฤ. (�-�) LC4015841-02/5 ผศ. ดร.สุทศัน์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การอ่านเพืQอการพฒันาการสอนภาษา1554306 2(1-2-3) ศ. (�-�) 23525841-02/6 ผศ. ดร.สุทศัน์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การแปล >1554502 3(1-2-6) ศ. (?-D) 23725843-75/1 อ.วชัระ เยน็เปรม �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
การแปล >1554502 3(1-2-6) ศ. (?-D) 23725843-75/2 อ.วชัระ เยน็เปรม �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 3(2-1-6) ศ. (�-�) LC3015843-75/1 MISSRachel R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 3(2-1-6) จ. (�-�) 14445843-75/2 MISSRachel R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 3(2-1-6) อ. (?-D) 18355844-18/1 อ.ณฐัอร R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 3(2-1-6) พฤ. (�-�) 18355844-18/2 อ.ณฐัอร R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษเพืQอธุรกจิการบนิ1554704 3(2-1-6) จ. (?-D) 23515843-75/1 อ.ปิQนปินทัธ์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษเพืQอธุรกจิการบนิ1554704 3(2-1-6) ศ. (�-�) 14325843-75/2 อ.ปิQนปินทัธ์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 3(2-1-6) พ. (�-�) LC4015843-75/1 MissStephanie c พ.ค.>?@� 13.00-14.30
ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 3(2-1-6) อ. (�-�) LC4035843-75/2 MissStephanie c พ.ค.>?@� 13.00-14.30
การผลติและปรบัสืQอเพืQอใชส้อนภาษา1554707 2(1-2-3) จ. (�-�) 266035841-02/5 อ.ตรีนุช > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การผลติและปรบัสืQอเพืQอใชส้อนภาษา1554707 2(1-2-3) ศ. (?-D) LC3035841-02/6 อ.ตรีนุช > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 2(2-1-3) จ. (?-D) 23675741-02/5 อ. ดร.สรรเสริญ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 2(2-1-3) อ. (?-D) 23545741-02/6 อ. ดร.สรรเสริญ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 2(1-2-3) ศ. (�-�) LC4035741-02/5 อ.พศิาล ปานแกว้ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 2(1-2-3) พ. (�-�) LC4035741-02/6 อ.พศิาล ปานแกว้ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาญีQปุ่ น >1561102 3(2-2-5) พฤ. (@-`) 23676043-28/1 ผศ. ดร.กมลทพิย์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาญีQปุ่ น c1562104 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 23545943-28/1 ผศ. ดร.กมลทพิย์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาญีQปุ่ น c1562104 3(2-2-5) อ. (R-`) 23425943-28/2 ผศ. ดร.กมลทพิย์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (R-`) 23415943-28/2 ผศ. ดร.กมลทพิย์
ภาษาญีQปุ่ นเพืQอการท่องเทีQยว1563602 3(3-0-6) ศ. (�-�) 23565843-27/1 ผศ. ดร.กมลทพิย์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาญีQปุ่ นเพืQอการท่องเทีQยว1563602 3(3-0-6) ศ. (?-D) 23435843-28/1 ผศ. ดร.กมลทพิย์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาจนีเบืSองตน้1570101 3(3-0-6) อ. (�-�) SU-4035946-55/1 อ.ปภสัสร ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาจนีเบืSองตน้1570101 3(3-0-6) จ. (?-D) 14356042-51/1 อ.ปภสัสร ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาจนีเบืSองตน้1570101 3(3-0-6) อ. (D-`) 14356042-53/1 อ.ปภสัสร ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาจนีเบืSองตน้1570101 3(3-0-6) อ. (D-`) SU-4036043-16/1 อ. ดร.พรเพญ็ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30

อ. (D-`) SU-4036043-16/1 Mr.LIU
ภาษาจนีเพืQอการสืQอสาร1570102 3(3-0-6) ศ. (�-�) SU-4036044-33/1 อ.กมลทพิย์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาจนี >1571102 3(3-0-6) ศ. (�-�) SU-4066043-28/1 อ.ปภสัสร �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
ภาษาจนี >1571102 3(2-2-5) ศ. (?-R) 23426043-16/1 อ.ปภสัสร �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 23425943-16/1 อ.กมลทพิย์ �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาจนี c1572104 3(2-2-5) พฤ. (?-R) 14415943-16/1 อ. ดร.กรกมล �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การฟงัและการพูดภาษาจนี �1572201 3(2-2-5) ศ. (@-`) SU-4015844-33/1 อ. ดร.พรเพญ็ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การฟงัและการพูดภาษาจนี �1572201 3(2-2-5) พ. (�-c) 265056043-16/1 Mr.LIU �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การอ่านภาษาจนี >1572302 3(2-2-5) อ. (�-c) 14455943-16/1 Mr.LIU � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเขยีนภาษาจนี >1572402 3(2-2-5) จ. (�-c) 266015943-16/1 Mr.LIU � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
ไวยากรณ์จนีเบืSองตน้1572604 3(2-2-5) ศ. (�-c) SU-5065943-16/1 อ. ดร.พรเพญ็ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การแปลภาษาจนีเบืSองตน้1572605 3(2-2-5) จ. (@-`) 266035943-16/1 อ. ดร.กรกมล � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การฟงัภาษาจนีจากสืQอโสตทศัน์1573204 3(2-2-5) 5843-16/1 -
การพูดเลา่เรืQองภาษาจนี1573205 3(2-2-5) 5843-16/1 -
การอ่านดา้นจริยธรรมจนี1573304 3(2-2-5) 5843-16/1 -
การเขยีนเรียงความภาษาจนี >1573404 3(2-2-5) 5843-16/1 -
ภาษาจนีโบราณ1573505 3(3-0-6) 5843-16/1 -
ภาษาจนีเพืQอธุรกจิ1574702 3(2-2-5) 5843-16/1 -
ภาษาจนีเพืQอการท่องเทีQยว1574705 3(2-2-5) ศ. (R-`) 23515943-28/1 อ. ดร.กรกมล ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30

อ. (R-`) 23515943-28/1 อ. ดร.กรกมล
ภาษาจนีเพืQอการท่องเทีQยว1574705 3(2-2-5) จ. (�-c) 23555943-28/2 อ. ดร.กรกมล ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาจนีเพืQอการโรงแรม1574706 3(2-2-5) ศ. (?-R) 23565843-27/1 อ.กมลทพิย์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาจนีเพืQอการโรงแรม1574706 3(2-2-5) จ. (?-R) 1265843-28/1 อ.กมลทพิย์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 5(0-450) 5743-16/1 -
สหกจิศึกษา1574804 5(0-450) จ. (<-<<) .NC.5743-16/1 อ. ดร.พรเพญ็ -
สารสนเทศสาํหรบัเดก็และเยาวชน1632202 3(3-0-6) อ. (�-�) SU-5015943-13/1 อ.สริินาฏ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1632301 3(3-0-6) อ. (?-D) SU-5015943-13/1 อ.ภาษณีิ ปานนอ้ย�< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ธุรกจิการพมิพ์1632302 3(3-0-6) พ. (�-�) SU-5015943-13/1 ผศ.ประอรนุช �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์1632303 3(3-0-6) อ. (�-�) 14415843-13/1 อ.ภาษณีิ ปานนอ้ย� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ1632403 3(2-2-5) พฤ. (�-c) สาํนกัวทิยบริการ5943-13/1 อ.ปิยวรรณ คุสนิธุ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู ้1632501 3(2-2-5) ศ. (�-c) 23555943-13/1 อ.สริินาฏ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัเก็บและการคน้คนืสารสนเทศเบืSองตน้1632502 3(2-2-5) จ. (?-R) 23435943-13/1 ผศ.ประอรนุช � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1633301 3(3-0-6) พ. (�-�) SU-4095843-13/1 อ.ภาษณีิ ปานนอ้ย�< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
หอ้งสมดุเฉพาะและศูนยส์ารสนเทศ1633307 3(3-0-6) พฤ. (@-R) สาํนกัวทิยบริการ5843-13/1 อ.ปิยวรรณ คุสนิธุ์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หอ้งสมดุดจิทิลั1633602 3(3-0-6) ศ. (�-�) สาํนกัวทิยบริการ5843-13/1 อ.สญัญา ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การปรบัแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ1633604 3(3-0-6) ศ. (?-D) สาํนกัวทิยบริการ5843-13/1 อ.สญัญา �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศาสตร์1634802 5(0-300) จ. (<-<<) .NC.5743-13/1 อ.สญัญา -
สหกจิศึกษาทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634804 6(0-600) จ. (<-<<) .NC.5743-13/1 อ.สญัญา -
ระเบยีบวธิีวจิยัทางสารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์1634901 3(2-2-5) อ. (?-R) 23555843-13/1 ผศ.ประอรนุช �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
อารยธรรมตะวนัออกและตะวนัตก1641201 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 23616041-10/5 อ.ชนญัญ์ > พ.ค.>?@� 10.30-12.30
อารยธรรมตะวนัออกและตะวนัตก1641201 3(3-0-6) พฤ. (?-D) SU-4066041-10/6 อ.ชนญัญ์ > พ.ค.>?@� 10.30-12.30
อารยธรรมตะวนัออกและตะวนัตก1641201 3(3-0-6) จ. (�-�) SU-501พเิศษ อ.ชนญัญ์ > พ.ค.>?@� 10.30-12.30
อารยธรรมตะวนัออกและตะวนัตก1641201 3(3-0-6) จ. (?-D) SU-501พเิศษ � อ.ชนญัญ์ > พ.ค.>?@� 10.30-12.30
ประวตัศิาสตรเ์อเชยีตะวนัออกเฉียงใตส้มยัใหม่1642306 3(3-0-6) จ. (?-D) SU-409พเิศษ อ.จฬุาพร D พ.ค.>?@� 10.30-12.30
ประวตัศิาสตรท์อ้งถิQน1643104 3(3-0-6) จ. (�-�) 14515841-10/5 อ.จฬุาพร R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ความรูเ้บืSองตน้เกีQยวกบัอตุสาหกรรมการท่องเทีQยว1741101 3(3-0-6) ศ. (?-D) SU-5055943-75/1 อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
เปลีQยนชืQอเป็น หลกัการมคัคุเทศก์1741201 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 14426043-28/1 อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ -
การท่องเทีQยวอาเซยีน1741202 3(3-0-6) จ. (�-�) SU-5066043-28/1 อ. ดร.มธุรส � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
หลกัการโรงแรม1741301 3(3-0-6) อ. (�-�) 14436043-28/1 อ.พรพมิล -
การบริการอาหารและเครืQองดืQม1741302 3(2-2-5) อ. (?-R) 14436043-28/1 อ. ดร.ลคันา -
ภาษาองักฤษมคัคุเทศก ์�1741502 3(3-0-6) ศ. (R-�<) 1196043-28/1 อ.พรพมิล -
จติวทิยาบริการ1742104 3(3-0-6) ศ. (�-�) 23435943-28/1 ผศ.ณฐัวุฒิ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
จติวทิยาบริการ1742104 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14455943-28/2 ผศ.ณฐัวุฒิ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
พฤตกิรรมนกัท่องเทีQยวและการสืQอสารขา้มวฒันธรรม1742105 3(3-0-6) อ. (�-�) 23555943-28/1 ผศ. ดร.พมิพร์ะวี �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
พฤตกิรรมนกัท่องเทีQยวและการสืQอสารขา้มวฒันธรรม1742105 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 14435943-28/2 ผศ. ดร.พมิพร์ะวี �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
เปลีQยนชืQอเป็น ทรพัยากรการท่องเทีQยวไทยและโลก1742205 3(3-0-6) จ. (?-D) 14435943-28/1 อ. ดร.มธุรส c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เปลีQยนชืQอเป็น ทรพัยากรการท่องเทีQยวไทยและโลก1742205 3(3-0-6) อ. (?-D) 23615943-28/2 อ. ดร.มธุรส c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เปลีQยนชืQอเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14515943-28/1 อ. ดร.ลคันา -
เปลีQยนชืQอเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 3(3-0-6) ศ. (�-�) SU-4095943-28/2 อ. ดร.ลคันา -
ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีQน ั Qง1742307 3(3-0-6) อ. (?-D) 14415843-27/1 อ.พรพมิล -
ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีQน ั Qง1742307 3(3-0-6) จ. (�-�) 14455843-28/1 อ.พรพมิล -
ภาษาองักฤษโรงแรม �1742504 3(3-0-6) จ. (�-�) 23425943-28/1 อ.ตรีศิรินทร์ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษโรงแรม �1742504 3(3-0-6) อ. (�-�) 14515943-28/2 อ.ตรีศิรินทร์ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี1742601 2(1-2-3) อ. (?-D) 23525943-28/1 ผศ.ณฐัวุฒิ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี1742601 2(1-2-3) จ. (@-R) 14515943-28/2 ผศ.ณฐัวุฒิ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้งถิQน1743106 3(3-0-6) อ. (�-�) 23515843-27/1 อ.ฐติมิา -
เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรมการท่องเทีQยว1743107 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 23625843-27/1 อ. ดร.มธุรส �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรมการท่องเทีQยว1743107 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 23625843-28/1 อ. ดร.มธุรส �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การสืQอสารขา้มวฒันธรรม1743108 3(3-0-6) อ. (?-D) 23665843-28/1 อ.ธีรศกัดิb D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีQยว1743305 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 14515843-28/1 อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ -
การท่องเทีQยวเชงินิเวศ1743311 3(3-0-6) อ. (�-�) 1265843-28/1 อ. ดร.มธุรส R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 14455843-27/1 อ. ดร.ลคันา -
การจดัการโรงแรม1743406 3(3-0-6) จ. (�-�) 14435843-27/1 ผศ.ณฐัวุฒิ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 3(3-0-6) จ. (?-D) 23615843-27/1 อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ -
ภาษาองักฤษสาํหรบัมคัคุเทศก ์�1744508 3(3-0-6) ศ. (�-�) 23425843-28/1 อ.พรพมิล -
ภาษาองักฤษเพืQอการโรงแรม �1744511 3(3-0-6) พ. (�-�) 23675843-27/1 ผศ. ดร.พมิพร์ะวี R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ดนตรีไทยปริทรรศน์2000002 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 23726041-06/5 อ.ใหม ่ดนตรี �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ดนตรีไทยปริทรรศน์2000002 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 23726041-07/5 อ.ใหม ่ดนตรี �� พ.ค.>?@� 13.30-17.30
ดนตรีไทยปริทรรศน์2000002 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 23726041-08/5 อ.ใหม ่ดนตรี �� พ.ค.>?@� 13.30-17.30
วจิยั >2000005 3(1-4-4) พ. (�-?) 1265841-06/5 อ. ดร.วรรณวภิา c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วจิยั >2000005 3(1-4-4) พ. (�-?) 3235841-07/5 อ.กมลาลกัษณ์ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วจิยั >2000005 3(1-4-4) พ. (�-?) 3235841-08/5 อ.กมลาลกัษณ์ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 3(1-4-4) พฤ. (?-`) 1275741-06/5 อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 3(1-4-4) จ. (�-?) 3235741-07/5 อ.กมลาลกัษณ์ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 3(1-4-4) อ. (@-�<) 3345741-08/5 อ.สมบตั ิไวยรชั R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การสอนนาฏศิลป์2000011 2(1-2-3) จ. (�-�) 1275841-06/5 อ. ดร.วรรณวภิา � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สุนทรียภาพทางทศันศิลป์2010101 3(3-0-6) อ. (?-D) เพชรชมพู6041-02/5 อ.ภทัรา ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สุนทรียภาพทางทศันศิลป์2010101 3(3-0-6) อ. (?-D) เพชรชมพู6041-02/6 อ.ภทัรา ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สุนทรียภาพทางทศันศิลป์2010101 3(3-0-6) อ. (@-R) ศิลป์ �6042-32/1 ผศ.ตรีวทิย์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ช่างเมอืงเพชร2010102 3(3-0-6) พ. (�-�) ศิลป์ �6042-51/1 อ.เขมา แฉ่งฉายา �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ประวตัศิาสตรศิ์ลป์2011102 3(2-2-5) จ. (�-c) 23616043-17/1 อ.ภทัรา �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
วาดเสน้ >2011202 3(2-2-5) พฤ. (�-c) ศิลป์ � -6043-17/1 อ.กาญจนี �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จติรกรรมพืSนฐาน2011203 3(2-2-5) พฤ. (@-`) เพชรทรรศนา6043-17/1 อ.เขมา แฉ่งฉายา c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ประตมิากรรมพืSนฐาน2011204 3(2-2-5) ศ. (�-c) ศิลป์ �6043-17/1 อ. ดร.สรไกร c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 3(2-2-5) อ. (@-`) ศิลป์ � -5943-17/1 อ.กาญจนี �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ศิลปะไทย2012102 3(2-2-5) จ. (@-`) เพชรทรรศนา6043-17/1 อ.เขมา แฉ่งฉายา R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์>2012303 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 2347-Com5943-17/1 นางสาวสุดารตัน์ �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ �2012306 3(2-2-5) ศ. (�-c) 23725943-17/1 อ.กาญจนี � พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (�-c) 23725943-17/1 ผศ.ตรีวทิย์
ศ. (�-c) 23725943-17/1 อ.เขมา แฉ่งฉายา
ศ. (�-c) 23725943-17/1 อ.ภทัรา
ศ. (�-c) 23725943-17/1 อ.นนัทยิา

ธุรกจิและจรรยาบรรณทางการออกแบบ2013201 3(2-2-5) พฤ. (�-c) ศิลป์ �5843-17/1 อ.นนัทยิา �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ออกแบบสิQงพมิพ์2013302 3(2-2-5) อ. (�-c) ศิลป์ >5943-17/1 ผศ.ตรีวทิย์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ออกแบบโฆษณา >2013317 3(2-2-5) พ. (�-c) ศิลป์ @5843-17/1 ผศ.ตรีวทิย์ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ออกแบบผลติภณัฑพ์ืSนบา้น2013403 3(2-2-5) อ. (@-`) ศิลป์ R5843-17/1 อ.นนัทยิา �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ประตมิากรรมประยุกต์2013404 3(2-2-5) อ. (�-c) ศิลป์ �5843-17/1 อ.กาญจนี � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์c2013501 3(2-2-5) พฤ. (@-`) 2347-Com5843-17/1 นางสาวสุดารตัน์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ออกแบบนิทรรศการ2013503 3(2-2-5) จ. (@-`) ศิลป์ >5843-17/1 อ.ภทัรา ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การวจิยัทางศิลปะและการออกแบบ2013901 3(2-2-5) ศ. (@-`) ศิลป์ D5843-17/1 อ.นนัทยิา D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางศิลปะและการออกแบบ2014802 3(0-280) จ. (<-<<) .NC.5743-17/1 อ.เขมา แฉ่งฉายา -

จ. (<-<<) .NC.5743-17/1 อ.นนัทยิา
จ. (<-<<) .NC.5743-17/1 อ.กาญจนี
จ. (<-<<) .NC.5743-17/1 อ.ภทัรา
จ. (<-<<) .NC.5743-17/1 ผศ.ตรีวทิย์

สหกจิศึกษาดา้นศิลปะและการออกแบบ2014804 5(0-600) 5743-17/1 -
การแต่งกายและแต่งหนา้นาฏยการแสดง2021101 2(1-2-3) พฤ. (?-D) 1316041-06/5 อ.จติสุภวฒัน์ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การฉากและแสงนาฎยการแสดง2021103 2(1-2-3) อ. (�-�) 1316041-06/5 อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ทฤษฎนีาฏยการแสดง2021203 3(3-0-6) ศ. (�-�) 1266041-06/5 อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย >2021302 3(2-2-5) อ. (?-R) 1316041-06/5 อ.จณิหจ์ฑุา �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30

อ. (?-R) 1316041-06/5 อ. ดร.วรรณวภิา
การประดษิฐน์าฏยการแสดงข ัSนตน้2022102 2(1-2-3) พฤ. (@-R) 1265941-06/5 อ.จณิหจ์ฑุา �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย c2022302 3(2-2-5) ศ. (�-c) 1315941-06/5 อ.จติสุภวฒัน์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (�-c) 1315941-06/5 อ. ดร.วรรณวภิา
การจดัการนาฏยการแสดง2023101 3(2-2-5) พ. (�-c) 1315741-06/5 อ.จติสุภวฒัน์ �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย @2023302 3(2-2-5) ศ. (@-`) 1315841-06/5 อ.จณิหจ์ฑุา �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30

ศ. (@-`) 1315841-06/5 อ. ดร.วรรณวภิา
การราํละครราํ2024302 4(2-6-4) จ. (�-c) 1315741-06/5 อ.จณิหจ์ฑุา �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30

จ. (@-`) 1315741-06/5 อ.จณิหจ์ฑุา
การแสดงโขน2024304 3(2-2-5) อ. (�-c) 1275841-06/5 อ.จติสุภวฒัน์ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ทฤษฎดีนตรีไทย2031102 3(3-0-6) จ. (@-R) 3236041-07/5 อ.กมลาลกัษณ์ � พ.ค.>?@� 13.30-17.30
ปฏบิตัพิืSนฐานดนตรีไทย >2031302 2(0-4-2) อ. (�-c) 3266041-07/5 อ.จกัริน �� พ.ค.>?@� 08.30-12.30

อ. (�-c) 3266041-07/5 อ.ปราชญา สายสุข
ปฎบิตัเิปียโนเบืSองตน้2031317 2(0-4-2) พฤ. (@-`) 3266041-07/5 อ.จกัริน ` พ.ค.>?@� 13.30-17.30
ปฏบิตัปีิQพาทย ์>2032304 2(0-4-2) จ. (�-c) 3265941-07/5 อ.ปราชญา สายสุข� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตัเิครืQองสายไทย >2032306 2(0-4-2) จ. (�-c) 3245941-07/5 อ.จกัริน � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
ดนตรีสาํหรบัระบาํ ราํ ฟ้อน2032311 2(0-4-2) จ. (�-c) 3245841-07/5 อ.ใหม ่ดนตรี �� พ.ค.>?@� 13.30-17.30
การซ่อมและการรกัษาเครืQองดนตรีไทย2033101 3(2-2-5) พ. (�-c) 3226041-07/5 อ.ใหม ่ดนตรี > พ.ค.>?@� 08.30-12.30
ดนตรีพธิีกรรม2033102 3(2-2-5) อ. (@-`) 3265941-07/5 อ.ใหม ่ดนตรี ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตัปีิQพาทย ์c2033304 2(0-4-2) ศ. (�-c) 3265841-07/5 อ.ปราชญา สายสุข�� พ.ค.>?@� 08.30-12.30
ปฏบิตัเิครืQองสายไทย c2033306 2(0-4-2) ศ. (�-c) 3245841-07/5 อ.จกัริน �� พ.ค.>?@� 08.30-12.30
ดนตรีร่วมสมยั2033311 3(2-2-5) อ. (�-c) 3235841-07/5 อ.ใหม ่ดนตรี � พ.ค.>?@� 13.30-17.30
การประพนัธเ์พลงไทย2034101 3(2-2-5) พฤ. (@-`) 3225841-07/5 อ.ใหม ่ดนตรี �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวเิคราะหเ์พลงไทย2034105 3(3-0-6) ศ. (@-R) 3235741-07/5 อ.จกัริน �� พ.ค.>?@� 13.30-17.30
การประพนัธเ์พลงไทย2034106 3(2-2-5) พฤ. (@-`) 3225741-07/5 อ.ใหม ่ดนตรี �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ปฎบิตัดินตรีไทย R2034311 2(0-4-2) พฤ. (�-c) 3265741-07/5 อ.จกัริน D พ.ค.>?@� 13.30-17.30

พฤ. (�-c) 3265741-07/5 อ.ปราชญา สายสุข
ปฎบิตัริวมวงดนตรีไทย >2034324 2(0-4-2) จ. (@-`) 3265741-07/5 อ.ปราชญา สายสุขc พ.ค.>?@� 13.30-17.30
ปฎบิตัเิพลงเดีQยว2034327 2(0-4-2) อ. (@-`) 3245741-07/5 อ.จกัริน �� พ.ค.>?@� 08.30-12.30

อ. (@-`) 3245741-07/5 อ.ปราชญา สายสุข
ทฤษฎดีนตรีสากล >2041102 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 3316041-08/5 ผศ. ดร.สาโรช �� พ.ค.>?@� 08.30-12.30
การอ่านการเขยีนโนต้สากล2041203 3(3-0-6) พ. (�-�) 3316041-08/5 อ.สมชาย � พ.ค.>?@� 13.30-17.30
ปฎบิตัพืSนฐานดนตรีสากล >2041302 2(0-4-2) จ. (�-c) 3346041-08/5 อ.จริะนนัท ์โตสนิ > พ.ค.>?@� 08.30-12.30

จ. (�-c) 3346041-08/5 อ.ภาสกร ภู่ประภา
จ. (�-c) 3346041-08/5 อ.สมบตั ิไวยรชั
จ. (�-c) 3346041-08/5 ผศ. ดร.สาโรช
จ. (�-c) 3346041-08/5 อ.สมชาย

ทฤษฎดีนตรีสากล  c2042102 3(3-0-6) อ. (@-R) 3315941-08/5 อ.ภาสกร ภู่ประภา` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตัเิครืQองลมไม ้>2042304 2(0-4-2) จ. (@-`) 3345941-08/5 อ.สมบตั ิไวยรชั � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตัเิครืQองลมทองเหลอืง >2042306 2(0-4-2) จ. (@-`) 3335941-08/5 อ.สมชาย � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตัเิครืQองสายสากล >2042308 2(0-4-2) จ. (@-`) 3355941-08/5 อ.จริะนนัท ์โตสนิ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตักิตีาร ์ >2042310 2(0-4-2) จ. (@-`) 3365941-08/5 อ.ภาสกร ภู่ประภา� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตัเิปียโน  >2042312 2(0-4-2) จ. (@-`) 3315941-08/5 ผศ. ดร.สาโรช � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปฎบิตัริวมวงดนตรีสากล >2042317 2(0-4-2) ศ. (@-`) 3345741-08/5 อ.สมบตั ิไวยรชั D พ.ค.>?@� 13.30-17.30
ปฎบิตัขิบัรอ้งประสานเสยีง2042321 2(1-2-3) พ. (�-�) 3345741-08/5 อ.จริะนนัท ์โตสนิ D พ.ค.>?@� 08.30-12.30
ปฏบิตัริวมวงขบัรอ้งประสานเสยีง2042321 2(0-4-2) พฤ. (@-`) 3355841-08/5 อ.จริะนนัท ์โตสนิ �� พ.ค.>?@� 13.30-17.30
การอาํนวยเพลงเบืSองตน้2043104 3(1-2-6) อ. (?-D) 3335841-08/5 อ.สมชาย � พ.ค.>?@� 13.30-17.30
ปฏบิตัเิครืQองลมไม ้c2043304 2(0-4-2) ศ. (�-c) 3345841-08/5 อ.สมบตั ิไวยรชั �� พ.ค.>?@� 08.30-12.30
ปฏบิตัเิครืQองลมทองเหลอืง c2043306 2(0-4-2) ศ. (�-c) 3335841-08/5 อ.สมชาย �� พ.ค.>?@� 08.30-12.30
ปฏบิตัเิครืQองสายสากล c2043308 2(0-4-2) ศ. (�-c) 3355841-08/5 อ.จริะนนัท ์โตสนิ �� พ.ค.>?@� 08.30-12.30
ปฏบิตักิตีาร ์ c2043310 2(0-4-2) ศ. (�-c) 3365841-08/5 อ.ภาสกร ภู่ประภา�� พ.ค.>?@� 08.30-12.30
ปฏบิตัเิปียโน  c2043312 2(0-4-2) ศ. (�-c) 3315841-08/5 ผศ. ดร.สาโรช �� พ.ค.>?@� 08.30-12.30
หลกัการประพนัธเ์บืSองตน้2044102 3(3-0-6) อ. (�-�) 3315841-08/5 อ.ภาสกร ภู่ประภา�< พ.ค.>?@� 13.30-17.30
ปฎบิตัดินตรีสากล R2044302 2(0-4-2) พฤ. (�-c) 3345741-08/5 อ.จริะนนัท ์โตสนิ ` พ.ค.>?@� 08.30-12.30

พฤ. (�-c) 3345741-08/5 อ.ภาสกร ภู่ประภา
พฤ. (�-c) 3345741-08/5 อ.สมชาย
พฤ. (�-c) 3345741-08/5 อ.สมบตั ิไวยรชั
พฤ. (�-c) 3345741-08/5 ผศ. ดร.สาโรช
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
คตีปฎภิาณแบบแจส๊2044320 2(0-4-2) พฤ. (@-`) 3345741-08/5 อ.ภาสกร ภู่ประภา�< พ.ค.>?@� 13.30-17.30
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2050101 3(3-0-6) ศ. (?-D) 9326041-06/5 อ.จติสุภวฒัน์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2050101 3(3-0-6) จ. (�-�) 14336041-86/5 อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2050101 3(3-0-6) อ. (@-R) 14336041-86/6 อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สุนทรียภาพทางดนตรี2060101 3(3-0-6) ศ. (�-�) 23415942-61/1 อ.กมลาลกัษณ์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สุนทรียภาพทางดนตรี2060101 3(3-0-6) ศ. (�-�) 2341594A-52/1 อ.กมลาลกัษณ์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สุนทรียภาพทางดนตรี2060101 3(3-0-6) ศ. (?-D) 23416041-07/5 อ.กมลาลกัษณ์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สุนทรียภาพทางดนตรี2060101 3(3-0-6) ศ. (?-D) 23416041-08/5 อ.กมลาลกัษณ์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
จติวทิยาศิลปศึกษา2070401 2(1-2-3) จ. (�-�) ศิลป์ D5841-21/5 อ.ภทัรภร � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หลกัสุนทรียภาพทางทศันศิลป์2071102 3(3-0-6) จ. (?-D) เพชรชมพู6041-21/5 อ.ภทัรภร �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษสาํหรบัครูศิลปะ2071103 3(3-0-6) ศ. (@-R) 264066041-21/5 อ.พศิาล ปานแกว้ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วาดเสน้ข ัSนสูง2071202 3(2-2-5) อ. (�-c) ศิลป์ � -6041-21/5 ผศ.พูลสวสัดิb �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
องคป์ระกอบศิลป์ข ัSนสูง2071204 3(2-2-5) ศ. (�-c) เพชรชมพู6041-21/5 อ.สุธิดา บตุรแขก �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 3(2-2-5) พ. (�-c) ศิลป์ R5941-21/5 อ.สุธิดา บตุรแขก c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ออกแบบเบืSองตน้2072205 3(2-2-5) อ. (@-`) ศิลป์ D5941-21/5 อ.ภทัรภร R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 3(2-2-5) จ. (?-R) ศิลป์ R5841-21/5 อ. ดร.สรไกร > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ถ่ายภาพเบืSองตน้2073301 3(2-2-5) อ. (�-c) เพชรชมพู5841-21/5 อ. ดร.ศิริเพญ็ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
คอมพวิเตอรก์ราฟิกข ัSนสูงสาํหรบัศิลปศึกษา2073302 3(2-2-5) จ. (@-`) ศิลป์ c - Com5741-21/5 อ. ดร.ศิริเพญ็ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
คอมพวิเตอรก์ราฟิกข ัSนสูงสาํหรบัศิลปศึกษา2073302 3(2-2-5) อ. (@-`) ศิลป์ c - Com5841-21/5 อ. ดร.ศิริเพญ็ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หลกัสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 3(2-2-5) พฤ. (�-c) เพชรชมพู5841-21/5 อ.ภทัรภร R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดันิทรรศการ2074202 3(2-2-5) พ. (�-c) เพชรชมพู5741-21/5 ผศ.พูลสวสัดิb � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
จติรกรรมสรา้งสรรค์2074205 3(2-2-5) พฤ. (�-c) ศิลป์ D5741-21/5 อ.สุธิดา บตุรแขก � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ประตมิากรรมสรา้งสรรค์2074206 3(2-2-5) อ. (@-`) ศิลป์ ? -5741-21/5 ผศ.พูลสวสัดิb �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ศิลปะปูนปัSน 3(2-2-5) อ. (�-c) ศิลป์ ? -5741-21/5 อ. ดร.สรไกร �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 3(3-0-6) จ. (�-�) 1355941-21/5 อ. ดร.อภริตัน์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 3(3-0-6) พ. (�-�) 1355946-55/1 อ. ดร.อภริตัน์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 3(3-0-6) จ. (@-R) SU-4045946-59/1 อ.ทพิยว์รรณ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 3(3-0-6) พฤ. (@-R) SU-4046042-32/1 อ. ดร.กติตนินัท์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 3(3-0-6) อ. (D-`) SU-405604H-76/1 อ.ทพิยว์รรณ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 3(3-0-6) พฤ. (�-�) SU-405604H-76/2 อ.ทพิยว์รรณ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วถิไีทย2500102 3(3-0-6) ศ. (@-R) SU-4075941-48/5 อ.จฬุาพร � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วถิไีทย2500102 3(3-0-6) ศ. (@-R) SU-4075942-80/1 อ.จฬุาพร � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ความเป็นพลเมอืง2500103 3(3-0-6) จ. (�-�) 1256041-10/5 อ.ประสทิธิb คาํพล �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ความเป็นพลเมอืง2500103 3(3-0-6) อ. (@-R) 1356041-10/6 อ. ดร.ฟาริดา �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เพชรบรุีศึกษา2500105 3(3-0-6) พฤ. (@-R) SU-4055842-61/1 อ.ฐติมิา ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เพชรบรุีศึกษา2500105 3(3-0-6) อ. (?-D) SU-5035942-32/1 อ.ฐติมิา ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เพชรบรุีศึกษา2500105 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 14215942-44/1 อ.ไพลนิ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เพชรบรุีศึกษา2500105 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 1396043-05/1 อ.พนสั ชยัรมัย์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เพชรบรุีศึกษา2500105 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14326043-28/1 อ.พนสั ชยัรมัย์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
อาเซยีนศึกษา2500106 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 14525941-89/5 อ.จฬุาพร D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
อาเซยีนศึกษา2500106 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 9355941-89/6 อ.จฬุาพร D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
อาเซยีนศึกษา2500106 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 1355943-75/1 อ.นาถสุดา D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
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การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 3(2-2-5) พฤ. (?-R) 23525841-10/5 อ.ธีรศกัดิb � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504903 3(3-0-6) อ. (�-�) 23615741-10/5 ผศ.พจนารถ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504903 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 23435741-10/6 ผศ.พจนารถ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 3(2-2-5) จ. (?-R) 14345841-10/5 อ.ประสทิธิb คาํพล > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
สงัคมวทิยาชนบทและเมอืง2531108 3(2-2-5) พ. (�-c) 1296043-05/1 อ. ดร.อนุรกัษ์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
จติวทิยาชมุชน2531202 3(3-0-6) อ. (�-�) 1296043-05/1 อ.ญาวณีิย์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 14445943-05/1 อ.ไพลนิ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ประวตัศิาสตรช์มุชน2532104 3(3-0-6) จ. (�-�) 23436043-05/1 อ.ฐติมิา > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาชมุชนเปรียบเทยีบ2532204 3(2-2-5) อ. (@-`) 14455943-05/1 อ. ดร.อนุรกัษ์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การพฒันาตามแนวพระราชดาํริและ2532207 3(2-2-5) อ. (�-c) 264065943-05/1 อ. ดร.อภริตัน์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 3(2-2-5) พ. (�-c) 264065943-05/1 อ.พนสั ชยัรมัย์ �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การวจิยัเชงิปริมาณ2532902 3(2-2-5) พฤ. (?-R) 14425943-05/1 อ.ทพิยว์รรณ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 3(3-0-6) พ. (�-�) 23425843-05/1 อ.ญาวณีิย์ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 3(3-0-6) พฤ. (?-D) SU-4095843-05/2 อ.ญาวณีิย์ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
สวสัดกิารชมุชน2533304 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 264065843-05/1 อ.ฐติมิา � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สวสัดกิารชมุชน2533304 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 264065843-05/2 อ.ฐติมิา � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 3(3-0-6) จ. (?-D) 265025843-05/1 อ.พนสั ชยัรมัย์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 3(3-0-6) จ. (�-�) 14415843-05/2 อ.พนสั ชยัรมัย์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุชน2533406 3(3-0-6) อ. (?-D) 265065843-05/1 ผศ. ดร.กอบกลุ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุชน2533406 3(3-0-6) พ. (�-�) 1275843-05/2 ผศ. ดร.กอบกลุ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
เทคโนโลยทีีQเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชมุชน2533407 3(3-0-6) จ. (�-�) 265065843-05/1 อ. ดร.กติตนินัท์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เทคโนโลยทีีQเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชมุชน2533407 3(3-0-6) อ. (?-D) 1265843-05/2 อ. ดร.กติตนินัท์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
คอมพวิเตอรเ์พืQอการพฒันาชมุชน2533410 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 265015843-05/1 อ. ดร.อนุรกัษ์ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
คอมพวิเตอรเ์พืQอการพฒันาชมุชน2533410 3(3-0-6) อ. (�-�) 14525843-05/2 อ. ดร.อนุรกัษ์ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
สหกรณ์ชมุชน2533411 3(3-0-6) อ. (�-�) 265065843-05/1 อ.ไพลนิ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
สหกรณ์ชมุชน2533411 3(3-0-6) จ. (?-D) 265065843-05/2 อ.ไพลนิ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุชน2534802 5(0-600) จ. (<-<<) .NC.5743-05/1 อ. ดร.อนุรกัษ์ -

จ. (<-<<) .NC.5743-05/1 อ.ฐติมิา
จ. (<-<<) .NC.5743-05/1 อ.พนสั ชยัรมัย์

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุชน2534802 5(0-600) จ. (<-<<) .NC.5743-05/2 อ. ดร.อนุรกัษ์ -
จ. (<-<<) .NC.5743-05/2 อ.พนสั ชยัรมัย์
จ. (<-<<) .NC.5743-05/2 อ.ฐติมิา

การอ่านและการแปลความหมายจากแผนทีQ2542301 3(2-2-5) อ. (�-c) 23675941-10/5 อ.นาถสุดา R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภูมศิาสตรเ์อเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้2542302 3(3-0-6) จ. (�-�) SU-507พเิศษ อ.นาถสุดา c พ.ค.>?@� 10.30-12.30
ภูมศิาสตรเ์อเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้2542302 3(3-0-6) จ. (?-D) SU-507พเิศษ � อ.นาถสุดา c พ.ค.>?@� 10.30-12.30
การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิQงแวดลอ้ม2544102 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 23515841-10/5 อ. ดร.ฟาริดา > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบัสงัคมศึกษา2551101 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 265055941-10/5 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ความรูเ้บืSองตน้ทางรฐัศาสตร์2551102 3(3-0-6) ศ. (�-�) 14346047-24/1 อ.กลุสกาวว ์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ความรูเ้บืSองตน้ทางรฐัศาสตร์2551102 3(3-0-6) พ. (�-�) Self Access6047-24/2 อ.กลุสกาวว ์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ความรูเ้บืSองตน้ทางรฐัศาสตร์2551102 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 23726047-24/3 อ.กลุสกาวว ์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
แนวคดิ ทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์2551201 3(3-0-6) ศ. (�-�) 14426047-22/1 อ. ดร.ดารณั R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
แนวคดิ ทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์2551201 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 23516047-22/2 อ.เพญ็ทพิย์ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
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แนวคดิ ทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์2551201 3(3-0-6) พ. (�-�) 264026047-22/3 วา่ทีQ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 3(3-0-6) จ. (?-D) 14325947-22/1 อ. ดร.จาํรสั ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 3(3-0-6) อ. (?-D) 266025947-22/2 อ. ดร.จาํรสั ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 3(3-0-6) อ. (�-�) LC3035947-22/3 อ. ดร.จาํรสั ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 23546047-24/1 อ.เสาวลกัษณ์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 3(3-0-6) อ. (?-D) 23516047-24/2 อ.เสาวลกัษณ์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 3(3-0-6) อ. (�-�) 23726047-24/3 อ.เสาวลกัษณ์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กฎหมายสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551501 3(3-0-6) อ. (?-D) 23726047-22/1 อ.เทดิศกัดิb �< พ.ค.>?@� 08.30-11.30
กฎหมายสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551501 3(3-0-6) อ. (�-�) 14346047-22/2 อ.เทดิศกัดิb �< พ.ค.>?@� 08.30-11.30
กฎหมายสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551501 3(3-0-6) ศ. (�-�) 264066047-22/3 อ.เทดิศกัดิb �< พ.ค.>?@� 08.30-11.30
กฎหมายมหาชนสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551502 3(3-0-6) จ. (?-D) 14526047-24/1 วา่ทีQ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
กฎหมายมหาชนสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551502 3(3-0-6) จ. (�-�) 23626047-24/2 วา่ทีQ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
กฎหมายมหาชนสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551502 3(3-0-6) อ. (?-D) 1296047-24/3 วา่ทีQ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเมอืงและการปกครองทอ้งถิQนไทย2552101 3(3-0-6) พ. (�-�) 23525947-24/1 ผศ.ณชัชานุช �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การเมอืงและการปกครองทอ้งถิQนไทย2552101 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 265045947-24/2 ผศ.ณชัชานุช �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การเมอืงและการปกครองทอ้งถิQนไทย2552101 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 266015947-24/3 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การเมอืงและการปกครองทอ้งถิQนไทย2552101 3(3-0-6) จ. (?-D) 23626047-22/1 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การเมอืงและการปกครองทอ้งถิQนไทย2552101 3(3-0-6) พ. (�-�) 23726047-22/2 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การเมอืงและการปกครองทอ้งถิQนไทย2552101 3(3-0-6) จ. (�-�) 1296047-22/3 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 23625847-23/1 อ.สรญัพทัธ์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 14415847-23/2 อ.สรญัพทัธ์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14415847-23/3 อ.สรญัพทัธ์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 3(3-0-6) อ. (�-�) 14425847-23/4 อ.สรญัพทัธ์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
พฤตกิรรมองคก์าร2552202 3(3-0-6) ศ. (�-�) 1295847-23/1 อ.เสาวลกัษณ์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
พฤตกิรรมองคก์าร2552202 3(3-0-6) ศ. (�-�) 1295847-23/2 อ.เสาวลกัษณ์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
พฤตกิรรมองคก์าร2552202 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 1195847-23/3 อ.เสาวลกัษณ์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
พฤตกิรรมองคก์าร2552202 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 1195847-23/4 อ.เสาวลกัษณ์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารทรพัยากรมนุษย์2552203 3(3-0-6) ศ. (?-D) SU-5015947-22/1 อ.เสาวลกัษณ์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารทรพัยากรมนุษย์2552203 3(3-0-6) พ. (�-�) 264015947-22/2 อ.เสาวลกัษณ์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารทรพัยากรมนุษย์2552203 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14425947-22/3 ผศ. ดร.วภิวานี c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการภาวะวกิฤตและการบริหารความเสีQยง2552204 3(3-0-6) ศ. (?-D) 264035947-24/1 อ.กลุสกาวว ์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการภาวะวกิฤตและการบริหารความเสีQยง2552204 3(3-0-6) จ. (?-D) 23725947-24/2 อ.กลุสกาวว ์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการภาวะวกิฤตและการบริหารความเสีQยง2552204 3(3-0-6) จ. (�-�) 23675947-24/3 อ.กลุสกาวว ์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารราชการแผ่นดนิ2552301 3(3-0-6) จ. (?-D) 1195947-24/1 อ.เทดิศกัดิb c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารราชการแผ่นดนิ2552301 3(3-0-6) ศ. (�-�) 14435947-24/2 อ.สรญัพทัธ์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารราชการแผ่นดนิ2552301 3(3-0-6) พ. (�-�) 264045947-24/3 อ.สรญัพทัธ์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ระบบสารสนเทศเพืQอการบริหาร2552303 3(3-0-6) อ. (�-�) 1195947-22/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
ระบบสารสนเทศเพืQอการบริหาร2552303 3(3-0-6) อ. (�-�) 1195947-22/2 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
ระบบสารสนเทศเพืQอการบริหาร2552303 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 1295947-22/3 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบืSองตน้2552401 3(3-0-6) ศ. (�-�) 1195947-24/1 อ.เกสรสริิ ลลีาลยั ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบืSองตน้2552401 3(3-0-6) พ. (�-�) 264035947-24/2 อ.เกสรสริิ ลลีาลยั ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบืSองตน้2552401 3(3-0-6) ศ. (�-�) 1195947-24/3 อ.เกสรสริิ ลลีาลยั ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 264065947-22/1 อ.เกสรสริิ ลลีาลยั D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 3(3-0-6) พฤ. (�-�) SU-5055947-22/2 อ.เกสรสริิ ลลีาลยั D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 3(3-0-6) จ. (�-�) 23725947-22/3 อ.เกสรสริิ ลลีาลยั D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
นโยบายสาธารณะ2553101 3(3-0-6) ศ. (?-D) 1195847-22/1 ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
นโยบายสาธารณะ2553101 3(3-0-6) ศ. (�-�) 264035847-22/2 ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
นโยบายสาธารณะ2553101 3(3-0-6) พฤ. (�-�) SU-5015847-22/3 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
นโยบายสาธารณะ2553101 3(3-0-6) จ. (?-D) 23545847-22/4 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบาย2553101 3(3-0-6) อ. (�-�) 23625947-24/1 วา่ทีQ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบาย2553101 3(3-0-6) ศ. (?-D) Self Access5947-24/2 วา่ทีQ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบาย2553101 3(3-0-6) อ. (�-�) 23625947-24/3 วา่ทีQ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ระบบบริหารราชการไทย2553102 3(3-0-6) จ. (�-�) SU-401พเิศษ อ. ดร.ฟาริดา �< เม.ย.>?@� 10.30-12.30
ระบบบริหารราชการไทย2553102 3(3-0-6) จ. (?-D) SU-401พเิศษ � อ. ดร.ฟาริดา �< เม.ย.>?@� 10.30-12.30
การบริหารและการปกครองทอ้งถิQนเปรียบเทยีบ2553103 3(3-0-6) จ. (?-D) 264045847-22/1 ผศ.ณชัชานุช R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารและการปกครองทอ้งถิQนเปรียบเทยีบ2553103 3(3-0-6) จ. (�-�) 23545847-22/2 ผศ.ณชัชานุช R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารและการปกครองทอ้งถิQนเปรียบเทยีบ2553103 3(3-0-6) อ. (�-�) Self Access5847-22/3 ผศ.ณชัชานุช R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารและการปกครองทอ้งถิQนเปรียบเทยีบ2553103 3(3-0-6) อ. (?-D) SU-4065847-22/4 ผศ.ณชัชานุช R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารการพฒันา2553203 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 1195847-22/1 ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบริหารการพฒันา2553203 3(3-0-6) อ. (?-D) 14535847-22/2 ผศ. ดร.วภิวานี c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบริหารการพฒันา2553203 3(3-0-6) อ. (?-D) 14525847-22/3 อ.ดร.นาวาตรีสงค c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบริหารการพฒันา2553203 3(3-0-6) อ. (�-�) 266025847-22/4 อ.ดร.นาวาตรีสงค c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 3(3-0-6) จ. (�-�) 1195847-23/1 อ. ดร.จาํรสั ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 3(3-0-6) จ. (�-�) 1195847-23/2 อ. ดร.จาํรสั ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 3(3-0-6) ศ. (�-�) SU-5015847-23/3 อ.ดร.นาวาตรีสงค ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 266025847-23/4 อ.ดร.นาวาตรีสงค ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาวะผูน้าํและจริยธรรมในการบริหาร2553307 3(2-2-5) พ. (�-c) 14455947-22/1 อ. ดร.อนิรุทธ์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาวะผูน้าํและจริยธรรมในการบริหาร2553307 3(2-2-5) จ. (?-R) 264035947-22/2 อ. ดร.อนิรุทธ์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาวะผูน้าํและจริยธรรมในการบริหาร2553307 3(2-2-5) อ. (?-R) 23625947-22/3 อ. ดร.อนิรุทธ์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 3(3-0-6) พฤ. (�-�) SU-4095847-23/1 อ. ดร.อนิรุทธ์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 3(3-0-6) อ. (�-�) 266035847-23/2 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 3(3-0-6) พฤ. (?-D) SU-5015847-23/3 อ. ดร.อนิรุทธ์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 3(3-0-6) จ. (�-�) 23515847-23/4 อ. ดร.อนิรุทธ์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 3(3-0-6) ศ. (?-D) 23675847-23/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 3(3-0-6) ศ. (?-D) 23675847-23/2 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 3(3-0-6) อ. (?-D) 14425847-23/3 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 3(3-0-6) อ. (?-D) 14425847-23/4 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารการคลงัและงบประมาณ                2553401 3(3-0-6) จ. (�-�) 23565847-22/1 อ.เพญ็ทพิย์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบริหารการคลงัและงบประมาณ                2553401 3(3-0-6) จ. (?-D) 1295847-22/2 อ.เพญ็ทพิย์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบริหารการคลงัและงบประมาณ                2553401 3(3-0-6) พ. (�-�) 266035847-22/3 อ.เพญ็ทพิย์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบริหารการคลงัและงบประมาณ                2553401 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 14515847-22/4 อ.เพญ็ทพิย์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) อ. (�-�) 265055847-22/1 อ.เพญ็ทพิย์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 1295847-22/2 ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) ศ. (?-D) SU-4065847-22/3 อ. ดร.จาํรสั � พ.ค.>?@� 13.30-15.30

  20หนา้ :พมิพ ์ณ วนัทีQ �R ธนัวาคม พ.ศ. >?@< เวลา <`:<<:?�



รายวชิาที	เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที	  � / ����     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) ศ. (�-�) SU-5055847-22/4 อ. ดร.จาํรสั � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศาสนศาสตร ์   2554801 5(0-600) จ. (<-<<) .NC.5747-22/1 อ.สรญัพทัธ์ -
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศาสนศาสตร ์   2554801 5(0-600) จ. (<-<<) .NC.5747-22/2 อ.สรญัพทัธ์ -
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศาสนศาสตร ์   2554801 5(0-600) จ. (<-<<) .NC.5747-22/3 อ.สรญัพทัธ์ -
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศาสนศาสตร ์   2554801 5(0-600) จ. (<-<<) .NC.5747-22/4 อ.สรญัพทัธ์ -
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศาสนศาสตร ์   2554801 5(0-600) จ. (<-<<) .NC.5747-22/5 อ.สรญัพทัธ์ -
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศาสนศาสตร ์   2554801 5(0-600) จ. (<-<<) .NC.5747-23/1 อ.สรญัพทัธ์ -
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศาสนศาสตร ์   2554801 5(0-600) จ. (<-<<) .NC.5747-23/2 อ.สรญัพทัธ์ -
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศาสนศาสตร ์   2554801 5(0-600) จ. (<-<<) .NC.5747-23/3 อ.สรญัพทัธ์ -
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศาสนศาสตร ์   2554801 5(0-600) จ. (<-<<) .NC.5747-23/4 อ.สรญัพทัธ์ -
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศาสนศาสตร ์   2554801 5(0-600) จ. (<-<<) .NC.5747-23/5 อ.สรญัพทัธ์ -
วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บืSองตน้2554901 3(2-2-5) พ. (�-c) 266025847-23/1 อ.ดร.นาวาตรีสงค � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บืSองตน้2554901 3(2-2-5) พ. (�-c) 23665847-23/2 อ. ดร.ดารณั � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บืSองตน้2554901 3(2-2-5) จ. (?-R) Self Access5847-23/3 อ. ดร.ดารณั � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บืSองตน้2554901 3(2-2-5) ศ. (?-R) 1295847-23/4 อ. ดร.ดารณั � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 3(3-0-6) จ. (?-D) 14255941-80/5 อ.วนัรตั รืQนบญุ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 3(3-0-6) จ. (?-D) 14256041-45/5 อ.วนัรตั รืQนบญุ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 3(3-0-6) อ. (�-�) 14256042-44/1 อ.วนัรตั รืQนบญุ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 3(3-0-6) พ. (�-�) 23616045-12/1 อ.อรทยั แซ่เบ๊ � พ.ค.>?@� 08.30-11.30
กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 3(3-0-6) อ. (?-D) 14516045-12/2 อ.อรทยั แซ่เบ๊ � พ.ค.>?@� 08.30-11.30
กฎหมายมหาชนเบืSองตน้2561501 3(3-0-6) อ. (�-�) บณัฑติ - � (เสริม)6045-12/1 นายสรรกัษ์ D พ.ค.>?@� 13.30-16.30
กฎหมายมหาชนเบืSองตน้2561501 3(3-0-6) พฤ. (�-�) บณัฑติ - � (เสริม)6045-12/2 นายสรรกัษ์ D พ.ค.>?@� 13.30-16.30
กฎหมายลกัษณะหนีS : หลกัท ั Qวไป2562201 3(3-0-6) อ. (�-�) 264035945-12/1 อ.ทศันยั ท ั Qงทอง � พ.ค.>?@� 08.30-11.30

อ. (�-�) 264035945-12/1 อ.พงษล์ดา
กฎหมายลกัษณะหนีS : หลกัท ั Qวไป2562201 3(3-0-6) อ. (?-D) 1335945-12/2 อ.ทศันยั ท ั Qงทอง � พ.ค.>?@� 08.30-11.30

อ. (?-D) 1335945-12/2 อ.พงษล์ดา
กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 3(3-0-6) อ. (?-D) 266035945-12/1 อ.อรรถพล �< เม.ย.>?@� 13.30-16.30
กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 3(3-0-6) อ. (�-�) 1335945-12/2 อ.อรรถพล �< เม.ย.>?@� 13.30-16.30
กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) อ. (�-�) 1355844-34/1 อ.สกลุ กรํ Qาธาดา � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) พ. (�-�) 1255940-31/1 อ.สกลุ กรํ Qาธาดา � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) จ. (�-�) 1395940-31/2 อ.สกลุ กรํ Qาธาดา � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) จ. (?-D) 1395940-31/3 อ.สกลุ กรํ Qาธาดา � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) ศ. (�-�) 1395944-18/1 นายกฤษณ์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) ศ. (?-D) 1395944-18/2 นายกฤษณ์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 1355944-18/3 อ.อรรถพล � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) อ. (?-D) 1395944-33/1 นายจรูญ ศรีสุขใส � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) อ. (�-�) 1395944-34/1 นายจรูญ ศรีสุขใส � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) พ. (�-�) 1395944-36/1 อ.พงษล์ดา � พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พ. (�-�) 1395944-36/1 อ.ทศันยั ท ั Qงทอง
กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 1395944-37/1 อ.พงษล์ดา � พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (?-D) 1395944-37/1 อ.ทศันยั ท ั Qงทอง
เอกเทศสญัญา >2562303 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 1265945-12/1 อ.ทศันยั ท ั Qงทอง ` พ.ค.>?@� 08.30-11.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
พฤ. (�-�) 1265945-12/1 อ.พงษล์ดา

เอกเทศสญัญา >2562303 3(3-0-6) จ. (@-R) 23555945-12/2 อ.ทศันยั ท ั Qงทอง ` พ.ค.>?@� 08.30-11.30
จ. (@-R) 23555945-12/2 อ.พงษล์ดา

กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและทรพัย์2562305 3(3-0-6) พฤ. (?-D) LC4035945-12/1 อ.สกลุ กรํ Qาธาดา ` พ.ค.>?@� 13.30-16.30
กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและทรพัย์2562305 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 1275945-12/2 อ.สกลุ กรํ Qาธาดา ` พ.ค.>?@� 13.30-16.30
กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบริษทั2562306 3(3-0-6) ศ. (�-�) 266035945-12/1 อ.กฤษฎา � พ.ค.>?@� 08.30-11.30
กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบริษทั2562306 3(3-0-6) ศ. (?-D) 23625945-12/2 อ.กฤษฎา � พ.ค.>?@� 08.30-11.30
กฎหมายอาญา �  : ภาคท ั Qวไป2562502 3(3-0-6) ศ. (�-�) 265055947-22/1 นายสมศกัดิb � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
กฎหมายอาญา �  : ภาคท ั Qวไป2562502 3(3-0-6) ศ. (?-D) 266025947-22/2 นายสมศกัดิb � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
กฎหมายอาญา �  : ภาคท ั Qวไป2562502 3(3-0-6) พ. (�-�) 23545947-22/3 อ.วนัรตั รืQนบญุ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
กฎหมายอาญา �  : ภาคท ั Qวไป2562502 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 23555947-24/1 อ.วนัรตั รืQนบญุ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
กฎหมายอาญา �  : ภาคท ั Qวไป2562502 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 266035947-24/2 อ.อรทยั แซ่เบ๊ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
กฎหมายอาญา �  : ภาคท ั Qวไป2562502 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 14435947-24/3 อ.อรทยั แซ่เบ๊ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 3(3-0-6) ศ. (?-D) 264045945-12/1 อ.ศิรินทร์ D พ.ค.>?@� 13.30-16.30
กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 3(3-0-6) ศ. (�-�) 264025945-12/2 อ.ศิรินทร์ D พ.ค.>?@� 13.30-16.30
ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 3(3-0-6) ศ. (�-�) บณัฑติ - � (เสริม)5745-12/1 นายชชัเวช ` พ.ค.>?@� 13.30-16.30
ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 3(3-0-6) จ. (@-R) บณัฑติ - � (เสริม)5745-12/2 นายชชัเวช ` พ.ค.>?@� 13.30-16.30
กฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 2(2-0-4) จ. (�->) 23665745-12/1 อ.ทศันยั ท ั Qงทอง ` พ.ค.>?@� 08.30-11.30

จ. (�->) 23665745-12/1 อ.พงษล์ดา
กฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 2(2-0-4) จ. (�-c) 23665745-12/2 อ.ทศันยั ท ั Qงทอง ` พ.ค.>?@� 08.30-11.30

จ. (�-c) 23665745-12/2 อ.พงษล์ดา
กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง : ภาคบงัคบัคดี2563503 3(3-0-6) ศ. (�-�) 1335845-12/1 อ.ทศันยั ท ั Qงทอง � พ.ค.>?@� 13.30-16.30

ศ. (�-�) 1335845-12/1 อ.พงษล์ดา
กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง : ภาคบงัคบัคดี2563503 3(3-0-6) ศ. (?-D) 1265845-12/2 อ.ทศันยั ท ั Qงทอง � พ.ค.>?@� 13.30-16.30

ศ. (?-D) 1265845-12/2 อ.พงษล์ดา
กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) ศ. (�-�) 264045847-22/1 นายพงษร์พี �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) ศ. (?-D) 264025847-22/2 นายพงษร์พี �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) ศ. (�-�) 264015847-22/3 อ.อรรถพล �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) ศ. (?-D) 264015847-22/4 อ.อรรถพล �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา >2563505 2(2-0-4) พฤ. (D-R) บณัฑติ - � (เสริม)5845-12/1 นายสรรเพชญ � พ.ค.>?@� 08.30-11.30
กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา >2563505 2(2-0-4) พฤ. (?-@) บณัฑติ - � (เสริม)5845-12/2 นายสรรเพชญ � พ.ค.>?@� 08.30-11.30
กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) ศ. (?-D) 1275845-12/1 นายพฤฒวรรธ � พ.ค.>?@� 08.30-11.30
กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) ศ. (�-�) 1275845-12/2 นายพฤฒวรรธ � พ.ค.>?@� 08.30-11.30
กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกครอง2563507 3(3-0-6) อ. (?-D) บณัฑติ - � (เสริม)5845-12/1 นายกฤตนิ �< เม.ย.>?@� 13.30-16.30
กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกครอง2563507 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 1335845-12/2 นายกฤตนิ �< เม.ย.>?@� 13.30-16.30
กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศาลแรงงาน2563508 3(3-0-6) จ. (?-D) 1335845-12/1 ดร.ชนาธิป �< พ.ค.>?@� 13.30-16.30
กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศาลแรงงาน2563508 3(3-0-6) จ. (�-�) 1335845-12/2 ดร.ชนาธิป �< พ.ค.>?@� 13.30-16.30
กฎหมายเกีQยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 2(2-0-4) พ. (�-c) 1335845-12/1 นายภคั นวลมชีืQอ �< พ.ค.>?@� 08.30-11.30
กฎหมายเกีQยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 2(2-0-4) พ. (�->) 1335845-12/2 นายภคั นวลมชีืQอ �< พ.ค.>?@� 08.30-11.30
กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 3(3-0-6) จ. (�-�) 23525845-12/1 อ.วนัรตั รืQนบญุ D พ.ค.>?@� 13.30-16.30
กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 3(3-0-6) อ. (?-D) 266015845-12/2 อ.วนัรตั รืQนบญุ D พ.ค.>?@� 13.30-16.30
สมัมนากฎหมายอาญา2564502 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 265025745-12/1 อ.กฤษฎา -
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
สมัมนากฎหมายอาญา2564502 3(2-2-5) พฤ. (@-`) 1335745-12/2 อ.กฤษฎา -
กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 2(2-0-4) ศ. (?-@) 1335745-12/1 อ.อรทยั แซ่เบ๊ � พ.ค.>?@� 13.30-16.30
กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 2(2-0-4) ศ. (D-R) 1335745-12/2 อ.อรทยั แซ่เบ๊ � พ.ค.>?@� 13.30-16.30
สทิธิมนุษยชน2564706 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 23435745-12/1 อ.ศิรินทร์ � พ.ค.>?@� 08.30-11.30
สทิธิมนุษยชน2564706 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 23675745-12/2 อ.ศิรินทร์ � พ.ค.>?@� 08.30-11.30
ความรูเ้บืSองตน้เกีQยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทางนิตศิาสตร์2564707 3(2-2-5) อ. (@-`) 266045745-12/1 อ.กฤษฎา �< เม.ย.>?@� 13.30-16.30
ความรูเ้บืSองตน้เกีQยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทางนิตศิาสตร์2564707 3(2-2-5) อ. (�-c) 266045745-12/2 อ.กฤษฎา �< เม.ย.>?@� 13.30-16.30
เศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 3(3-0-6) อ. (?-D) 1275841-10/5 อ.ไพลนิ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
วฒันธรรมไทยและภูมปิญัญาไทย2591101 3(3-0-6) พเิศษ � พ.ค.>?@� 10.30-12.30
ชาตพินัธุว์ทิยาในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้2593104 3(3-0-6) จ. (�-�) SU-409พเิศษ อ.ธีรศกัดิb � พ.ค.>?@� 10.30-12.30
ชาตพินัธุว์ทิยาในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้2593104 3(3-0-6) จ. (?-D) 26501พเิศษ � อ.ธีรศกัดิb � พ.ค.>?@� 10.30-12.30
กฎหมายและจริยธรรมสืQอสารมวลชน3012101 3(3-0-6) อ. (�-�) 18756048-14/1 อ.เมธาวนิ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
กฎหมายและจริยธรรมสืQอสารมวลชน3012101 3(3-0-6) พ. (�-�) 18546048-15/1 อ.เมธาวนิ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
ศิลปะการพูดและการนาํเสนองาน3012201 3(2-2-5) พ. (�-c) 18756048-14/1 ผศ. ดร.โสภาพร R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ศิลปะการพูดและการนาํเสนองาน3012201 3(2-2-5) ศ. (?-R) 18756048-15/1 ผศ. ดร.โสภาพร R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
กราฟิกสาํหรบันิเทศศาสตร์3012301 3(2-2-5) พฤ. (@-`) 1873 - Com6048-14/1 อ.กฤษฎา � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กราฟิกสาํหรบันิเทศศาสตร์3012301 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 1873 - Com6048-15/1 อ.กฤษฎา � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ระบบสารสนเทศเพืQองานนิเทศศาสตร์3013101 3(2-2-5) จ. (�-c) 1873 - Com5848-15/1 อ. �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การสืQอสารเพืQอการพฒันา3013202 3(2-2-5) จ. (@-`) 18755848-15/1 ผศ.จารุวรรณ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวจิยัการสืQอสารเบืSองตน้3013902 3(2-2-5) อ. (@-`) 18725848-15/1 อ.เมธาวนิ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 3(0-350) จ. (<-<<) .NC.5748-15/1 อ.กฤษฎา -
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 3(0-350) จ. (<-<<) .NC.5748-15/2 อ.กฤษฎา -
การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 18755948-14/1 ผศ.จารุวรรณ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 3(3-0-6) จ. (�-�) 18755948-15/1 ผศ.จารุวรรณ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การโฆษณา3032102 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 18725948-14/1 ผศ. ดร.อรุณรตัน์ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การโฆษณา3032102 3(3-0-6) ศ. (@-R) 18725948-15/1 ผศ. ดร.อรุณรตัน์ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์3042201 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 18725848-15/1 อ. �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 3(2-2-5) พฤ. (@-`) 18755948-15/1 อ. � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโทรทศัน์3042301 3(2-2-5) ศ. (�-c) 18755948-15/1 อ.กฤษฎา � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบืSองตน้3043404 3(2-2-5) พ. (�-c) 18725848-15/1 ผศ. ดร.อรุณรตัน์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บืSองตน้3043405 3(2-2-5) ศ. (�-c) 18725848-15/1 อ.เมธาวนิ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30

ศ. (�-c) 18725848-15/1 อ.
การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 3(2-2-5) อ. (�-c) 18725848-15/1 นายวศิน สุขเกษม �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การสรา้งฉากและการจดัแสง3052301 3(2-2-5) จ. (�-c) 18725948-14/1 อ.กฤษฎา � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เทคโนโลยเีพืQองานสืQอสารการแสดง3052601 3(2-2-5) อ. (@-`) 18755948-14/1 นายวศิน สุขเกษม � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษธุรกจิ �3502102 3(1-2-6) อ. (�-�) 18315944-18/1 อ.ณฐัอร � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษธุรกจิ �3502102 3(1-2-6) อ. (�-�) 18315944-18/2 อ.ณฐัอร � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษธุรกจิ �3502102 3(1-2-6) จ. (�-�) 18365944-18/3 อ. ดร.ชยนนัท์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษธุรกจิ >3502103 3(1-2-6) อ. (?-D) 18215940-31/1 อ.ธนพงษ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษธุรกจิ >3502103 3(1-2-6) อ. (?-D) 18215940-31/2 อ.ธนพงษ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษธุรกจิ >3502103 3(1-2-6) อ. (�-�) 18355940-31/3 อ.ธนพงษ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษธุรกจิ >3502103 3(1-2-6) ศ. (?-D) 18355944-34/1 อ.ธนพงษ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
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ภาษาองักฤษธุรกจิ >3502103 3(1-2-6) พฤ. (?-D) 18425944-35/1 อ.ธนพงษ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษธุรกจิ >3502103 3(1-2-6) ศ. (�-�) 18355944-36/1 อ.ธนพงษ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษธุรกจิ >3502103 3(1-2-6) ศ. (�-�) 18355944-37/1 อ.ธนพงษ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 3(3-0-6) จ. (?-D) 18545944-33/1 อ.คงขวญั > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 3(3-0-6) อ. (�-�) 18536044-18/1 อ. ดร.วชัระ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 3(3-0-6) ศ. (?-D) 18526044-18/2 อ. ดร.วชัระ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 18556044-33/1 อ.จริยา รชัตโสตถิb > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 18516044-34/1 อ.ประสทิธิbพร > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการค่าตอบแทน3512104 3(3-0-6) อ. (?-D) 18535844-34/1 อ. ดร.วชัระ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 3(3-0-6) ศ. (�-�) 18215840-31/1 อ.จริยา รชัตโสตถิb R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 18215840-31/2 อ.จริยา รชัตโสตถิb R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 3(3-0-6) จ. (?-D) 18535840-31/3 อ.จริยา รชัตโสตถิb R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 3(2-2-5) จ. (�-c) 18545844-34/1 อ.ประสทิธิbพร D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 3(0-350) จ. (<-<<) .NC.5744-34/1 อ.สุธาสนีิ -

จ. (<-<<) .NC.5744-34/1 อ.ประสทิธิbพร
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 3(0-350) จ. (<-<<) .NC.5744-34/2 อ.สุธาสนีิ -

จ. (<-<<) .NC.5744-34/2 อ.ประสทิธิbพร
สหกจิศึกษา3514803 6(0-620) จ. (<-<<) .NC.5744-34/1 อ.สุธาสนีิ -

จ. (<-<<) .NC.5744-34/1 อ.ประสทิธิbพร
สหกจิศึกษา3514803 6(0-620) จ. (<-<<) .NC.5744-34/2 อ.สุธาสนีิ -

จ. (<-<<) .NC.5744-34/2 อ.ประสทิธิbพร
การบญัชกีารเงนิ3521102 3(4-0-5) จ. (@-`) 18526044-18/1 อ.สมนึก > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบญัชกีารเงนิ3521102 3(4-0-5) จ. (�-c) 18426044-18/2 อ.สมนึก > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบญัชกีารเงนิ3521102 3(4-0-5) พฤ. (?-R) 18526044-34/1 อ.สมนึก > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบญัชกีารเงนิ3521102 3(4-0-5) พ. (�-c) 18416044-35/1 อ.สมนึก > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบญัชกีารเงนิ3521102 3(4-0-5) พ. (�-c) 18416044-36/1 อ.สมนึก > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบญัชขี ัSนกลาง �3521103 3(4-0-5) อ. (�-c) 18416040-31/1 ผศ.รตันาภรณ์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบญัชขี ัSนกลาง �3521103 3(4-0-5) พฤ. (�-c) 18416040-31/2 ผศ.รตันาภรณ์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบญัชขี ัSนกลาง �3521103 3(4-0-5) อ. (�-c) 18526040-31/3 ผศ.นรีนารถ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบญัชเีพืQอการจดัการ3522201 3(3-0-6) ศ. (?-D) 18535944-18/1 ผศ.พมิลพรรณ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบญัชเีพืQอการจดัการ3522201 3(3-0-6) ศ. (�-�) 18535944-18/2 ผศ.พมิลพรรณ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบญัชเีพืQอการจดัการ3522201 3(3-0-6) พ. (�-�) 18535944-18/3 ผศ.พมิลพรรณ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบญัชเีพืQอการจดัการ3522201 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 18535944-34/1 ผศ.พมิลพรรณ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบญัชเีพืQอการจดัการ3522201 3(3-0-6) จ. (?-D) 18515944-36/1 ผศ.ณฐัธญั � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบญัชตีน้ทนุ3522202 3(4-0-5) จ. (?-R) 18315940-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบญัชตีน้ทนุ3522202 3(4-0-5) ศ. (?-R) 18415940-31/2 อ.จนัทรา ธนีเพยีร �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบญัชตีน้ทนุ3522202 3(4-0-5) พฤ. (�-c) 18535940-31/3 ผศ.พมิลพรรณ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การภาษอีากร �3522501 3(3-0-6) ศ. (�-�) 18525940-31/1 ผศ.สรภพ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การภาษอีากร �3522501 3(3-0-6) จ. (?-D) 18415940-31/2 ผศ.สรภพ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การภาษอีากร �3522501 3(3-0-6) จ. (�-�) 18415940-31/3 ผศ.สรภพ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การภาษอีากรธุรกจิ3522502 3(3-0-6) อ. (?-D) 18425944-18/1 อ.สมนึก �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การภาษอีากรธุรกจิ3522502 3(3-0-6) จ. (�-�) 18455944-18/2 อ.จนัทรา ธนีเพยีร �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
การภาษอีากรธุรกจิ3522502 3(3-0-6) อ. (�-�) 18425944-18/3 อ.จนัทรา ธนีเพยีร �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การภาษอีากรธุรกจิ3522502 3(3-0-6) ศ. (�-�) 18415944-34/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การสอบบญัชี3523301 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 18425840-31/1 ผศ.สรภพ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การสอบบญัชี3523301 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 18415840-31/2 ผศ.สรภพ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การสอบบญัชี3523301 3(3-0-6) พ. (�-�) 18515840-31/3 ผศ.สรภพ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืQองานดา้นการบญัชแีละการเงนิ3523402 3(2-2-5) พ. (�-c) 18615840-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืQองานดา้นการบญัชแีละการเงนิ3523402 3(2-2-5) อ. (@-`) 18615840-31/2 อ.รญัชดิา กฎุศีรี D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืQองานดา้นการบญัชแีละการเงนิ3523402 3(2-2-5) ศ. (?-R) 18615840-31/3 อ.รญัชดิา กฎุศีรี D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วจิยัทางการบญัชี3523701 3(2-2-5) จ. (�-c) 18215840-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วจิยัทางการบญัชี3523701 3(2-2-5) จ. (�-c) 18215840-31/2 อ.รญัชดิา กฎุศีรี > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วจิยัทางการบญัชี3523701 3(2-2-5) อ. (�-c) 18215840-31/3 อ.รญัชดิา กฎุศีรี > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 18315840-31/1 ผศ.รตันาภรณ์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 3(3-0-6) จ. (@-R) 18445840-31/2 ผศ.รตันาภรณ์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 3(3-0-6) อ. (@-R) 18415840-31/3 ผศ.รตันาภรณ์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสหกจิศึกษา3524801 2(0-3-3) อ. (@-R) 18645840-31/1 อ.ธิดารตัน์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสหกจิศึกษา3524801 2(0-3-3) พ. (�-�) 18645840-31/2 อ.ธิดารตัน์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสหกจิศึกษา3524801 2(0-3-3) ศ. (�-�) 18615840-31/3 อ.วรวุทธิb ยิSมแยม้ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเงนิธุรกจิ3532202 3(3-0-6) พ. (�-�) 18355944-33/1 ผศ.ณฐัธญั ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเงนิธุรกจิ3532202 3(3-0-6) พ. (�-�) 18355944-34/1 ผศ.ณฐัธญั ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเงนิธุรกจิ3532202 3(3-0-6) จ. (�-�) 18515944-35/1 ผศ.ณฐัธญั ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเงนิธุรกจิ3532202 3(3-0-6) จ. (�-�) 18515944-37/1 ผศ.ณฐัธญั ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 18455944-18/1 ผศ.ณฐัประภา R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 18455944-18/2 ผศ.ณฐัประภา R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) อ. (?-D) 18515944-18/3 อ.จรรยาพร R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) ศ. (?-D) 18446040-31/1 อ.จรรยาพร R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) อ. (�-�) 18456040-31/2 อ.กลัยา สมมาตย์ R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) พ. (�-�) 18456040-31/3 อ.กลัยา สมมาตย์ R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) พ. (�-�) 18316044-18/1 อ.สุธาสนีิ R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 18316044-18/2 อ.สุธาสนีิ R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) จ. (?-D) 18456044-37/1 อ.กลัยา สมมาตย์ R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
พฤตกิรรมผูบ้ริโภค3541102 3(3-0-6) อ. (?-D) 18446044-33/1 ผศ.ณฐัประภา �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การจดัการดา้นการขายและเทคนิคการขาย3542301 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 18445944-36/1 อ.สุธาสนีิ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและ3542302 3(3-0-6) ศ. (�-�) 18455944-33/1 ผศ.ณฐัประภา �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การจดัการสืQอสารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 3(3-0-6) อ. (�-�) 18445944-33/1 อ.สุธาสนีิ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
การวางแผนการตลาด3543103 3(3-0-6) ศ. (�-�) 18445844-33/1 อ.จรรยาพร ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การตลาดโลก3544101 3(3-0-6) พ. (�-�) 18445844-33/1 อ.จรรยาพร D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 3(0-350) จ. (<-<<) .NC.5744-33/1 อ.กลัยา สมมาตย์ -

จ. (<-<<) .NC.5744-33/1 อ.สุธาสนีิ
การวจิยัการตลาด3544902 3(2-2-5) อ. (?-R) 18455844-33/1 อ.กลัยา สมมาตย์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเป็นผูป้ระกอบการเบืSองตน้3560101 3(3-0-6) อ. (�-�) 18345941-49/5 อ.พรรณทพิย์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเป็นผูป้ระกอบการเบืSองตน้3560101 3(3-0-6) อ. (�-�) 18345942-71/1 อ.พรรณทพิย์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเป็นผูป้ระกอบการเบืSองตน้3560101 3(3-0-6) จ. (�-�) 18346040-31/1 อ.วรรณด ีอนุสรณ์c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
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รายวชิาที	เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที	  � / ����     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
การเป็นผูป้ระกอบการเบืSองตน้3560101 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 18546040-31/2 อ.วรรณด ีอนุสรณ์c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเป็นผูป้ระกอบการเบืSองตน้3560101 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 18446040-31/3 อ.วรรณด ีอนุสรณ์c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเป็นผูป้ระกอบการเบืSองตน้3560101 3(3-0-6) จ. (@-R) 18346042-74/1 อ.วรรณด ีอนุสรณ์c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเป็นผูป้ระกอบการเบืSองตน้3560101 3(3-0-6) อ. (@-R) 18316048-14/1 อ.พรรณทพิย์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเป็นผูป้ระกอบการเบืSองตน้3560101 3(3-0-6) อ. (@-R) 18316048-15/1 อ.พรรณทพิย์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 18345941-02/5 อ.ประสทิธิbพร �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 3(3-0-6) อ. (�-�) 18545941-02/6 อ.เยาวภา อนิทเส �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14335941-43/5 อ.คงขวญั �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 3(3-0-6) ศ. (�-�) 14335942-42/1 อ.คงขวญั �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 3(3-0-6) อ. (�-�) 14315942-76/1 อ. ดร.รกัเกยีรติ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 3(3-0-6) อ. (D-`) 14315942-76/2 อ. ดร.รกัเกยีรติ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 3(3-0-6) อ. (�-�) 14335944-37/1 อ.ประสทิธิbพร �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 14336042-57/1 อ.คงขวญั �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) อ. (�-�) 18556044-33/1 ผศ. ดร.ภาวนา �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 18556044-35/1 ผศ. ดร.ภาวนา �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาวะผูน้าํการเปลีQยนแปลง3563101 3(3-0-6) ศ. (?-D) 18315844-18/1 อ. ดร.รกัเกยีรติ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาวะผูน้าํการเปลีQยนแปลง3563101 3(3-0-6) ศ. (�-�) 18315844-18/2 อ. ดร.รกัเกยีรติ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาองคก์าร3563102 3(3-0-6) จ. (?-D) 18215844-34/1 อ.เยาวภา อนิทเส R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวางแผนธุรกจิ3563202 3(3-0-6) จ. (�-�) 18315844-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การวางแผนธุรกจิ3563202 3(3-0-6) อ. (?-D) 18525844-18/2 อ.เยาวภา อนิทเส ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
วเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 1836พเิศษ อ. ดร.สนธยา R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 3(3-0-6) จ. (?-D) 1842พเิศษ ปกติ พนัจ่าโททฆิมัพร R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 3(3-0-6) จ. (�-�) 18525944-18/1 อ. ดร.สนธยา R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 3(3-0-6) พ. (�-�) 18365944-18/2 อ. ดร.สนธยา R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 3(3-0-6) ศ. (�-�) 18365844-18/1 พนัจ่าโททฆิมัพร � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 3(3-0-6) ศ. (?-D) 18425844-18/2 ผศ. ดร.ภาวนา � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 3(3-0-6) จ. (�-�) 18445844-33/1 พนัจ่าโททฆิมัพร � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 3(3-0-6) ศ. (?-D) 18365844-34/1 พนัจ่าโททฆิมัพร � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 3(3-0-6) จ. (�-�) 18445844-36/1 พนัจ่าโททฆิมัพร � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
จริยธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม3563401 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 18525944-35/1 อ.พรรณทพิย์ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จริยธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม3563401 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 18525944-36/1 อ.พรรณทพิย์ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จริยธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม3563401 3(3-0-6) อ. (?-D) 18345944-37/1 อ. ดร.ชยนนัท์ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 3(3-0-6) ศ. (�-�) 18345844-34/1 อ.พรรณทพิย์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 3(3-0-6) จ. (?-D) 18555844-18/1 ผศ. ดร.ไพโรจน์ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 3(3-0-6) จ. (�-�) 18555844-18/2 ผศ. ดร.ไพโรจน์ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 2(0-3-3) พฤ. (�-�) 18615844-18/1 อ.ธิดารตัน์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 2(0-3-3) อ. (�-�) 18615844-18/2 อ.ธิดารตัน์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 3(0-350) จ. (<-<<) .NC.5740-31/1 อ.สุธาสนีิ -

จ. (<-<<) .NC.5740-31/1 ผศ.รตันาภรณ์
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 3(0-350) จ. (<-<<) .NC.5740-31/2 อ.สุธาสนีิ -

จ. (<-<<) .NC.5740-31/2 ผศ.รตันาภรณ์
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 3(0-350) จ. (<-<<) .NC.5740-31/3 อ.สุธาสนีิ -
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รายวชิาที	เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที	  � / ����     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
จ. (<-<<) .NC.5740-31/3 ผศ.รตันาภรณ์

ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 3(0-350) จ. (<-<<) .NC.5744-18/1 อ.สุธาสนีิ -
จ. (<-<<) .NC.5744-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส

ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 3(0-350) จ. (<-<<) .NC.5744-18/2 อ.สุธาสนีิ -
จ. (<-<<) .NC.5744-18/2 อ.เยาวภา อนิทเส

ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 3(0-350) จ. (<-<<) .NC.5744-18/3 อ.สุธาสนีิ -
จ. (<-<<) .NC.5744-18/3 อ.เยาวภา อนิทเส

ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 3(0-350) จ. (<-<<) .NC.5744-35/1 อ.สุธาสนีิ -
จ. (<-<<) .NC.5744-35/1 อ.ธิดารตัน์

สหกจิศึกษา3564803 6(0-620) จ. (<-<<) .NC.5744-18/1 อ.สุธาสนีิ -
จ. (<-<<) .NC.5744-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส

สหกจิศึกษา3564803 6(0-620) จ. (<-<<) .NC.5744-18/2 อ.สุธาสนีิ -
จ. (<-<<) .NC.5744-18/2 อ.เยาวภา อนิทเส

สหกจิศึกษา3564803 6(0-620) จ. (<-<<) .NC.5744-18/3 อ.สุธาสนีิ -
จ. (<-<<) .NC.5744-18/3 อ.เยาวภา อนิทเส

สหกจิศึกษา3564803 6(0-620) จ. (<-<<) .NC.5744-33/1 อ.สุธาสนีิ -
จ. (<-<<) .NC.5744-33/1 อ.กลัยา สมมาตย์

สหกจิศึกษา3564803 6(0-620) จ. (<-<<) .NC.5744-35/1 อ.สุธาสนีิ -
จ. (<-<<) .NC.5744-35/1 อ.ธิดารตัน์

วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 3(2-2-5) พ. (�-c) 18555844-18/1 ผศ. ดร.ไพโรจน์ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 3(2-2-5) พฤ. (?-R) 18515844-18/2 ผศ. ดร.ไพโรจน์ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 3(2-2-5) พ. (�-c) 18215844-35/1 ผศ. ดร.กฤตชน c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 3(2-2-5) พ. (�-c) 18215844-36/1 ผศ. ดร.กฤตชน c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เศรษฐศาสตรท์ ั Qวไป3592103 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 18346040-31/1 อ.พงศล์ดัดา c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เศรษฐศาสตรท์ ั Qวไป3592103 3(3-0-6) จ. (�-�) 18356040-31/2 อ.พงศล์ดัดา c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เศรษฐศาสตรท์ ั Qวไป3592103 3(3-0-6) จ. (?-D) 18356040-31/3 อ.พงศล์ดัดา c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เศรษฐศาสตรท์ ั Qวไป3592103 3(3-0-6) พ. (�-�) 18346044-33/1 อ.พงศล์ดัดา c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เศรษฐศาสตรท์ ั Qวไป3592103 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 18366044-37/1 อ. ดร.สนธยา c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บืSองตน้3600101 3(3-0-6) พ. (�-�) 18425942-51/1 อ.วรวุทธิb ยิSมแยม้ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
การเขยีนโปรแกรมเบืSองตน้3601312 3(2-2-5) อ. (?-R) 18636044-35/1 อ.ตวงสทิธิb สนขาํ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 3(2-2-5) ศ. (�-c) 18635944-35/1 อ. ดร.ววิศิณ์ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ระบบสารสนเทศเพืQอการจดัการ3602121 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 18645940-31/1 ผศ.วชัรีย ์กิQงทอง > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ระบบสารสนเทศเพืQอการจดัการ3602121 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 18645940-31/2 ผศ.วชัรีย ์กิQงทอง > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ระบบสารสนเทศเพืQอการจดัการ3602121 3(3-0-6) ศ. (�-�) 18645940-31/3 ผศ.วชัรีย ์กิQงทอง > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์3602122 3(2-2-5) จ. (?-R) 18615844-33/1 อ.วรวุทธิb ยิSมแยม้ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 3(2-2-5) อ. (�-c) 18645944-35/1 ผศ.วชัรีย ์กิQงทอง �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 3(2-2-5) อ. (�-c) 18635844-35/1 อ. ดร.อตัภาพ R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
โครงงานพเิศษ �3604111 1(1-0-2) พฤ. (@-@) 18635844-35/1 อ.วรวุทธิb ยิSมแยม้ -
สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 18635844-35/1 อ.ตวงสทิธิb สนขาํ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ความม ั Qนคงของระบบสารสนเทศ3604213 3(2-2-5) จ. (?-R) 18635844-35/1 อ. ดร.อตัภาพ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการธุรกจิคา้ปลกี3611101 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 18546044-36/1 อ.ฐายกิา R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การจดัแสดงสนิคา้และการตกแต่งรา้น3612202 3(3-0-6) ศ. (?-D) 18555944-36/1 อ.ฐายกิา �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
การบริหารสนิคา้สาํหรบัธุรกจิคา้ปลกี3613201 3(2-2-5) ศ. (�-�) 18555844-36/1 อ.ฐายกิา D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การออกแบบและการเลอืกทาํเลทีQต ัSงรา้นคา้3613204 3(2-2-5) อ. (?-D) 18555844-36/1 อ.ฐายกิา R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา3614801 2(0-45) ศ. (@-R) 18645844-36/1 อ. ดร.ววิศิณ์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สหกจิศึกษา3614802 6(0-620) จ. (<-<<) .NC.5744-36/1 อ.สุธาสนีิ -
การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 3(3-0-6) พ. (�-�) 18525944-18/1 อ. ดร.ชยนนัท์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 18355944-18/2 อ.ณฐัอร � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 18355944-18/3 อ.ณฐัอร � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การตลาดระหวา่งประเทศ3622103 3(3-0-6) จ. (?-D) 18365944-37/1 อ. ดร.ชยนนัท์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 3(3-0-6) อ. (�-�) 18515940-31/1 ผศ.ณฐัธญั � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 3(3-0-6) ศ. (�-�) 18425940-31/2 ผศ.ณฐัธญั � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 3(3-0-6) ศ. (?-D) 18455940-31/3 ผศ.ณฐัธญั � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 3(2-2-5) อ. (�-c) ศว.ฟิสกิส-์�5741-48/5 อ. ดร.ศิริพรรณ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 3(2-2-5) จ. (@-`) 71105841-45/5 อ. ดร.เวธกา c พ.ค.>?@� 13.30-15.30

จ. (@-`) 71105841-45/5 จ่าเอกกฤษณะ
จ. (@-`) 71105841-45/5 อ. ดร.ณรงค์
จ. (@-`) 71105841-45/5 ผศ. ดร.บษุกร

การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 3(2-2-5) จ. (@-`) ศว.c�?5841-49/5 อ. ดร.ญาณพฒัน์ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) ศ. (�-�) 4355941-01/5 อ.สุรีรตัน์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 4345941-01/6 อ.สุรีรตัน์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 4356044-18/1 อ.สุรีรตัน์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) จ. (@-R) 4356044-18/2 อ.สุรีรตัน์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) ศ. (@-R) 4346044-34/1 อ.สุรีรตัน์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) อ. (�-�) 4346044-35/1 อ. ดร.สุดารตัน์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) อ. (?-D) 4346044-36/1 อ. ดร.สุดารตัน์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) จ. (�-�) 4346044-37/1 อ. ดร.สุดารตัน์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 4346040-31/1 อ. ดร.สุดารตัน์ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 3(3-0-6) จ. (@-R) 4346040-31/2 อ. ดร.สุดารตัน์ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 3(3-0-6) ศ. (�-�) 4346040-31/3 อ. ดร.ศิริพรรณ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 3(3-0-6) ศ. (@-R) 71126041-43/5 อ. ดร.ศิริพรรณ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 3(3-0-6) จ. (�-�) 14256045-12/1 อ.วราภรณ์ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 3(3-0-6) จ. (@-R) 14336045-12/2 อ.วราภรณ์ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 3(3-0-6) ศ. (@-R) 7112604A-52/1 อ. ดร.ศิริพรรณ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
สิQงแวดลอ้มกบัการพฒันาทีQย ั Qงยนื4010703 3(3-0-6) อ. (�-�) 4355842-80/1 ผศ.สุภาดา �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
สิQงแวดลอ้มกบัการพฒันาทีQย ั Qงยนื4010703 3(3-0-6) อ. (�-�) 4356042-80/1 ผศ.สุภาดา �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
สิQงแวดลอ้มกบัการพฒันาทีQย ั Qงยนื4010703 3(3-0-6) ศ. (�-�) 4366043-29/1 ผศ.สุภาดา �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
สิQงแวดลอ้มกบัการพฒันาทีQย ั Qงยนื4010703 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 14316045-12/1 ผศ.สุภาดา �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
สิQงแวดลอ้มกบัการพฒันาทีQย ั Qงยนื4010703 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 14316045-12/2 ผศ.สุภาดา �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ภยัพบิตัทิางธรรมชาติ4010704 3(3-0-6) ศ. (?-D) 14316043-05/1 อ. ดร.ปทัมาพร �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ฟิสกิส ์>4011103 3(3-0-6) อ. (@-R) 4235941-45/5 ผศ.สุนนัทศกัดิb �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ฟิสกิส ์>4011103 3(3-0-6) จ. (D-`) ศว.ฟิสกิส-์�6041-48/5 อ.วริษา ปานเจริญ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ฟิสกิส ์>4011103 3(3-0-6) จ. (�-�) 71106041-49/5 ผศ.สุนนัทศกัดิb �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ฟิสกิส ์>4011103 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 71116046-59/1 อ. ดร.สรวศิิษฎ์ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
ฟิสกิส ์>4011103 3(3-0-6) พ. (�-�) 71116046-66/1 อ. ดร.สรวศิิษฎ์ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตักิารฟิสกิส ์>4011104 1(0-3) พ. (�-�) ศว.ฟิสกิส-์>5941-45/5 ผศ.สุนนัทศกัดิb � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตักิารฟิสกิส ์>4011104 1(0-3) พฤ. (@-R) ศว.ฟิสกิส-์>6041-48/5 อ.วราภรณ์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตักิารฟิสกิส ์>4011104 1(0-3) ศ. (�-�) ศว.ฟิสกิส-์>6041-49/5 อ. ดร.สรวศิิษฎ์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตักิารฟิสกิส ์>4011104 1(0-3) จ. (D-`) ศว.ฟิสกิส-์>6046-59/1 ผศ.สุนนัทศกัดิb � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตักิารฟิสกิส ์>4011104 1(0-3) ศ. (@-R) ศว.ฟิสกิส-์>6046-66/1 อ. ดร.นิรุธ ล ํSาเลศิ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ฟิสกิสพ์ืSนฐาน4011105 3(2-3-4) อ. (�->) 71115941-80/5 อ.วราภรณ์ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พฤ. (�-�) 71115941-80/5 อ.วราภรณ์
ฟิสกิสพ์ืSนฐาน4011105 3(2-3-4) อ. (�-c) 7112604H-76/1 อ. ดร.นิรุธ ล ํSาเลศิ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พฤ. (�-�) ศว.ฟิสกิส-์�604H-76/1 อ. ดร.นิรุธ ล ํSาเลศิ
ฟิสกิสพ์ืSนฐาน4011105 3(2-3-4) พ. (�->) 435604H-76/2 อ. ดร.นิรุธ ล ํSาเลศิ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30

ศ. (�-�) ศว.ฟิสกิส-์�604H-76/2 อ. ดร.นิรุธ ล ํSาเลศิ
ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 3(2-2-5) จ. (?-@) ศว.ฟิสกิส-์�5741-48/5 อ.วริษา ปานเจริญ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30

อ. (R-`) ศว.ฟิสกิส-์�5741-48/5 อ.วริษา ปานเจริญ
อตุนิุยมวทิยา4013601 3(2-2-5) พฤ. (@-`) ศว.ฟิสกิส-์�5741-48/5 อ. ดร.นิรุธ ล ํSาเลศิ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 3(2-3-4) ศ. (?-R) ศว.ฟิสกิส-์�5741-48/5 อ. ดร.สรวศิิษฎ์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 1(0-3) ศ. (@-R) 7195841-48/5 ผศ.สุภาดา � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 3(2-2-5) พ. (�-c) ศว.ฟิสกิส-์�5841-48/5 ผศ.สุภาดา D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 1(0-3) จ. (@-R) 4335841-48/5 อ. ดร.ปทัมาพร ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
เคมแีละภูมปิญัญาไทย4020102 3(3-0-6) อ. (D-`) 71125941-48/5 ผศ. ดร.พชิติ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เคมแีละภูมปิญัญาไทย4020102 3(3-0-6) ศ. (�-�) 71125943-75/1 อ. ดร.บษุราคมั �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เคมแีละภูมปิญัญาไทย4020102 3(3-0-6) พ. (�-�) 71125949-73/1 จ่าเอกกฤษณะ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เคม ี�4021101 3(3-0-6) จ. (�-�) 71125942-51/1 อ. ดร.ณรงค์ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เคม ี�4021101 3(3-0-6) พ. (�-�) 7196041-48/5 อ.วรรณา วฒันา R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ปฏบิตักิารเคม ี�4021102 1(0-3) อ. (@-R) 7156041-48/5 อ. ดร.ณรงค์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เคม ี>4021103 3(3-0-6) ศ. (�-�) 7196041-45/5 อ.วรรณา วฒันา R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เคม ี>4021103 3(3-0-6) พ. (�-�) 71106041-49/5 อ. ดร.บษุราคมั R พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พ. (�-�) 71106041-49/5 อ. ดร.เวธกา
ปฏบิตักิารเคม ี>4021104 1(0-3) พฤ. (�-�) 7186041-45/5 อ.วรรณา วฒันา �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ปฏบิตักิารเคม ี>4021104 1(0-3) ศ. (@-R) 7186041-49/5 อ.วรรณา วฒันา �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เคมอีนินทรีย ์�4022201 3(3-0-6) ศ. (@-R) ศว.���6041-45/5 ผศ.วชัราภรณ์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตักิารเคมอีนินทรีย ์�4022202 1(0-3) จ. (�-�) 4336041-45/5 ผศ.วชัราภรณ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เคมอีนินทรีย ์>4022203 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 7195841-45/5 ผศ.วชัราภรณ์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตักิารเคมอีนินทรีย ์>4022204 1(0-3) อ. (@-R) 7185841-45/5 ผศ.วชัราภรณ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เคมอีนิทรียพ์ืSนฐาน4022305 3(2-2-5) จ. (�->) 7155941-48/5 ผศ. ดร.พชิติ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (�->) 4235941-48/5 ผศ. ดร.พชิติ
เคมอีนิทรียพ์ืSนฐาน4022305 3(2-2-5) จ. (�->) 4356042-57/1 ผศ.ศรินรตัน์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (R-`) 7156042-57/1 ผศ.ศรินรตัน์
เคมอีนิทรียพ์ืSนฐาน4022305 3(2-2-5) อ. (�->) 71126042-61/1 อ. ดร.บษุราคมั � พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (@-D) 7156042-61/1 อ. ดร.บษุราคมั
เคมเีชงิฟิสกิส ์�4022401 3(3-0-6) พ. (�-�) 4346042-71/1 อ. ดร.พูนศิริ �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตักิารเคมเีชงิฟิสกิส ์�4022402 1(0-3) ศ. (�-�) 7156042-71/1 อ. ดร.พูนศิริ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
ชวีเคมพีืSนฐาน4022501 3(2-3-4) อ. (?-@) 71125942-61/1 จ่าเอกกฤษณะ �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (?-D) 7155942-61/1 จ่าเอกกฤษณะ
ชวีเคมพีืSนฐาน4022501 3(2-3-4) จ. (�->) ศว.�<D6042-42/1 อ. ดร.เวธกา �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30

อ. (�-�) 7156042-42/1 อ. ดร.เวธกา
เคมวีเิคราะห์4022601 3(3-0-6) ศ. (�-c) 71105841-48/5 อ.สุธิดา ทองคาํ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (c-c) 7155841-48/5 อ.สุธิดา ทองคาํ
เคมวีเิคราะห์4022601 3(3-0-6) อ. (�-�) 7195841-49/5 อ.สุธิดา ทองคาํ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 1(0-3) พฤ. (�-�) 7155841-48/5 อ.สุธิดา ทองคาํ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 1(0-3) ศ. (@-R) ศว.���5841-49/5 ผศ.ศรินรตัน์ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ชวีเคม ี>4023503 3(3-0-6) พฤ. (�-�) ศว.�<D5741-45/5 ผศ. ดร.บษุกร �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืQองมอื >4023601 3(3-0-6) อ. (�-�) ศว.�<D5741-45/5 ผศ.ศรินรตัน์ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30

อ. (�-�) ศว.�<D5741-45/5 ผศ. ดร.บษุกร
ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืQองมอื >4023602 1(0-3) พ. (�-�) ศว.���5741-45/5 ผศ.ศรินรตัน์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พ. (�-�) ศว.���5741-45/5 ผศ. ดร.บษุกร
เคมสีิQงแวดลอ้ม4023701 3(3-0-6) ศ. (�-�) ศว.�<D5741-45/5 อ. ดร.เวธกา �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30

ศ. (�-�) ศว.�<D5741-45/5 ผศ.ศรินรตัน์
สมัมนาเคมี4023901 1(0-2) จ. (c-?) 4235841-45/5 อ. ดร.เวธกา -
เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 7365941-48/5 อ.จนัทนา ก่อนเก่า �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ชวีวทิยา >4031103 3(3-0-6) จ. (�-�) ศว.c�?5941-45/5 อ.ดาํรงค์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ชวีวทิยา >4031103 3(3-0-6) ศ. (@-R) ศูนยว์ทิย ์�6041-48/5 อ. ดร.ญาณพฒัน์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ชวีวทิยา >4031103 3(3-0-6) อ. (�-�) 4236041-49/5 อ. ดร.สุมติานนัท์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตักิารชวีวทิยา >4031104 1(0-3) พฤ. (�-�) ศว.ชวีวทิยา->5941-45/5 อ.ดาํรงค์ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ปฏบิตักิารชวีวทิยา >4031104 1(0-3) ศ. (�-�) ศว.c�>6041-48/5 อ. ดร.บญุสนอง D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ปฏบิตักิารชวีวทิยา >4031104 1(0-3) จ. (@-R) ศว.ชวีวทิยา->6041-49/5 อ. ดร.บญุสนอง D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ชวีวทิยาพืSนฐาน4031105 3(2-3-4) พฤ. (�-�) 7356042-32/1 อ. ดร.ประดพินัธ์ R พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (�-c) 7366042-32/1 อ. ดร.ประดพินัธ์
ชวีวทิยาพืSนฐาน4031105 3(2-3-4) จ. (�-c) 7366042-42/1 อ.จนัทนา ก่อนเก่า R พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (@-R) 7336042-42/1 อ.จนัทนา ก่อนเก่า
ชวีวทิยาพืSนฐาน4031105 3(2-3-4) อ. (@-D) ศูนยว์ทิย ์�6042-80/1 อ. ดร.บญุสนอง R พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พ. (�-�) ศว.c�>6042-80/1 อ. ดร.บญุสนอง
ชวีวทิยาพืSนฐาน4031105 3(2-3-4) อ. (�->) ศว.c�?604H-76/1 อ.สุพติา พูลสมบตัิR พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (?-D) ศว.ชวีวทิยา->604H-76/1 อ.สุพติา พูลสมบตัิ
ชวีวทิยาพืSนฐาน4031105 3(2-3-4) พ. (�-c) 736604H-76/2 อ. ดร.สุมติานนัท์ R พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (?-D) 735604H-76/2 อ. ดร.สุมติานนัท์
พนัธุศาสตร์4032107 3(2-3-4) อ. (@-R) 7365941-49/5 อ.จนัทนา ก่อนเก่า �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

จ. (D-R) 7365941-49/5 อ.จนัทนา ก่อนเก่า
ชวีวทิยาของเซลล์4032108 3(2-3-4) จ. (�->) 7365841-49/5 อ. ดร.ประดพินัธ์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30

จ. (�->) 7365841-49/5 อ. ดร.สุมติานนัท์
อ. (@-R) 7355841-49/5 อ. ดร.สุมติานนัท์
อ. (@-R) 7355841-49/5 อ. ดร.ประดพินัธ์

ชวีวทิยาทางทะเล4032110 3(2-3-4) อ. (�->) 4425741-49/5 อ. ดร.ประดพินัธ์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
จ. (?-D) ศว.c�@5741-49/5 อ. ดร.ประดพินัธ์
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จลุชวีวทิยา4032201 3(2-3-4) พ. (�-c) ศว.ชวีวทิยา-�5942-61/1 อ.สุพติา พูลสมบตัิ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30

ศ. (?-D) ศว.c�?5942-61/1 อ.สุพติา พูลสมบตัิ
จลุชวีวทิยา4032201 3(2-3-4) อ. (@-R) ศว.ชวีวทิยา-�5942-80/1 อ.สุพติา พูลสมบตัิ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พ. (�->) ศว.c�?5942-80/1 อ.สุพติา พูลสมบตัิ
สตัววทิยา4032401 3(2-3-4) จ. (�-c) ศูนยว์ทิย ์�6042-57/1 อ. ดร.ญาณพฒัน์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30

จ. (�-c) ศูนยว์ทิย ์�6042-57/1 อ. ดร.ไกรฤกษ์
พฤ. (?-D) ศว.c�@6042-57/1 อ. ดร.ไกรฤกษ์
พฤ. (?-D) ศว.c�@6042-57/1 อ. ดร.ญาณพฒัน์

สตัววทิยา4032401 3(2-3-4) อ. (�-c) ศูนยว์ทิย ์�6042-61/1 อ. ดร.ญาณพฒัน์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
อ. (�-c) ศูนยว์ทิย ์�6042-61/1 อ. ดร.ไกรฤกษ์
พฤ. (�-�) ศว.c�@6042-61/1 อ. ดร.ไกรฤกษ์
พฤ. (�-�) ศว.c�@6042-61/1 อ. ดร.ญาณพฒัน์

ปรสติวทิยา4032402 3(2-3-4) พ. (�-c) ศว.c�?5942-76/1 อ.ดาํรงค์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ศ. (?-D) ศว.ชวีวทิยา->5942-76/1 อ.ดาํรงค์

ปรสติวทิยา4032402 3(2-3-4) อ. (�-c) ศว.c�?5942-76/2 อ.ดาํรงค์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ศ. (�-�) ศว.ชวีวทิยา->5942-76/2 อ.ดาํรงค์

อนุกรมวธิานพชื4033307 3(2-3-4) จ. (�->) 4235741-49/5 อ.วุฒชิยั ฤทธิ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
พฤ. (@-R) ศว.c�>5741-49/5 อ.วุฒชิยั ฤทธิ

วทิยาเอมบริโอ4033402 3(2-3-4) จ. (D-`) 7335942-57/1 อ. ดร.ไกรฤกษ์ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ศ. (?-@) 7365942-57/1 อ. ดร.ไกรฤกษ์

การเพาะเลีSยงเนืSอเยืQอพชื4034608 3(2-3-4) อ. (�->) 7365741-49/5 อ.วุฒชิยั ฤทธิ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จ. (?-D) ศว.c<R5741-49/5 อ.วุฒชิยั ฤทธิ

การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 1(0-3) จ. (?-?) ศว.c�?5841-49/5 อ.วุฒชิยั ฤทธิ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
อ. (?-?) ศว.c�?5841-49/5 อ.วุฒชิยั ฤทธิ
พฤ. (?-?) ศว.c�?5841-49/5 อ.วุฒชิยั ฤทธิ

สมัมนาชวีวทิยา4034904 1(0-3) อ. (`-`) ศว.c�?5841-49/5 อ.วุฒชิยั ฤทธิ -
พฤ. (`-`) ศว.c�?5841-49/5 อ.วุฒชิยั ฤทธิ
ศ. (?-?) 4335841-49/5 อ.วุฒชิยั ฤทธิ

คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 3(3-0-6) ศ. (@-R) 4355943-17/1 ผศ.ธีรพทิย์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 3(3-0-6) ศ. (@-R) 4356042-44/1 ผศ.ธีรพทิย์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 3(3-0-6) อ. (@-R) 4366042-57/1 อ.พงษธ์ร � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การคดิและการตดัสนิใจ4040102 3(3-0-6) ศ. (�-�) 71116041-08/5 อ.พงษธ์ร � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การคดิและการตดัสนิใจ4040102 3(3-0-6) จ. (�-�) 71116044-34/1 อ.พงษธ์ร � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การคดิและการตดัสนิใจ4040102 3(3-0-6) ศ. (�-�) 71116044-36/1 อ.พงษธ์ร � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การคดิและการตดัสนิใจ4040102 3(3-0-6) ศ. (?-D) 71116044-37/1 อ.ปิยวฒัน์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การคดิและการตดัสนิใจ4040102 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 14336045-12/1 อ.ปิยวฒัน์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การคดิและการตดัสนิใจ4040102 3(3-0-6) พ. (�-�) 14336045-12/2 อ.ปิยวฒัน์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
หลกัการคณิตศาสตร์4041101 3(3-0-6) จ. (@-R) 4236041-43/5 ผศ.จนัทรว์ดี � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
แคลคูลสั �4041401 3(3-0-6) จ. (�-�) 4326041-43/5 ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
แคลคูลสั �4041401 3(3-0-6) จ. (�-�) 4416041-48/5 อ.อสิราภรณ์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
แคลคูลสั �4041401 3(3-0-6) อ. (@-R) 71116042-51/1 อ.อสิราภรณ์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
แคลคูลสั >4042402 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 4325941-49/5 ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
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แคลคูลสั >4042402 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 4326041-45/5 ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
แคลคูลสั �4042403 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 4425941-43/5 ผศ.ณรงค์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 3(2-2-5) ศ. (@-`) คอมแพทยแ์ผนไท5841-43/5 อ.กนกรตัน์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
หลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 3(2-2-5) ศ. (�-c) คอมแพทยแ์ผนไท5841-43/6 อ.กนกรตัน์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การใชโ้ปรแกรมประยุกตท์างดา้นคณิตศาสตร์4042503 3(2-2-5) พฤ. (�-c) คอมแพทยแ์ผนไท6041-43/5 อ.ปิยวฒัน์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวเิคราะหเ์นืSอหาคณิตศาสตรม์ธัยมศึกษา4043002 3(3-0-6) ศ. (@-R) 4365741-43/5 ผศ.ณรงค์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวเิคราะหเ์นืSอหาคณิตศาสตรม์ธัยมศึกษา4043002 3(3-0-6) ศ. (�-�) 4365741-43/6 ผศ.ณรงค์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
พชีคณิตนามธรรม4043202 3(3-0-6) ศ. (�-�) 4415841-43/5 อ.อสิราภรณ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
พชีคณิตนามธรรม4043202 3(3-0-6) ศ. (@-R) 4415841-43/6 อ.อสิราภรณ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ทฤษฎสีมการ4043206 3(3-0-6) พ. (�-�) 4425941-43/5 ผศ.ณรงค์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
เรขาคณิตเบืSองตน้4043301 3(3-0-6) จ. (@-R) 4365841-43/5 ผศ.ธีรพทิย์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
เรขาคณิตเบืSองตน้4043301 3(3-0-6) จ. (�-�) 4365841-43/6 ผศ.ธีรพทิย์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 3(3-0-6) อ. (�-�) 432พเิศษ ผศ.จนัทรว์ดี c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การสืQอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอร์4043506 3(2-2-5) จ. (�-c) คอมแพทยแ์ผนไท5841-43/5 อ.กนกรตัน์ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การสืQอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอร์4043506 3(2-2-5) พฤ. (@-`) คอมแพทยแ์ผนไท5841-43/6 อ.กนกรตัน์ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 3(2-2-5) อ. (�-c) คอมแพทยแ์ผนไท5741-43/5 ผศ.ณรงค์ -
การสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 3(2-2-5) อ. (@-`) คอมแพทยแ์ผนไท5741-43/6 ผศ.ณรงค์ -
คณิตศาสตรธุ์รกจิ4044703 3(3-0-6) พ. (�-�) 4366042-61/1 อ.อสิราภรณ์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์4044902 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 4365741-43/5 ผศ.ธีรพทิย์ -
ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์4044902 3(3-0-6) พฤ. (@-`) 4415741-43/6 ผศ.ธีรพทิย์ -
สถติวิเิคราะห ์�4052101 3(2-2-5) อ. (�-c) 71115841-48/5 ผศ.สุวรรณ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (�->) 424-com5841-48/5 ผศ.สุวรรณ
สถติวิเิคราะห ์�4052101 3(2-2-5) จ. (�-c) 4355842-42/1 ผศ.สุวรรณ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (�-c) 424-com5842-42/1 ผศ.สุวรรณ
สถติวิเิคราะห ์�4052101 3(2-2-5) อ. (�-c) 71115941-80/5 ผศ.สุวรรณ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (�->) 424-com5941-80/5 ผศ.สุวรรณ
สถติวิเิคราะห ์�4052101 3(2-2-5) อ. (�->) 424-com5942-57/1 ผศ.สุวรรณ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (D-R) 7365942-57/1 ผศ.สุวรรณ
สถติวิเิคราะห ์�4052101 3(2-2-5) จ. (@-D) 71115942-61/1 ผศ.สุวรรณ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30

อ. (D-R) 424-com5942-61/1 ผศ.สุวรรณ
สถติวิเิคราะห ์�4052101 3(2-2-5) จ. (�-c) 4355942-80/1 ผศ.สุวรรณ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (�-c) 424-com5942-80/1 ผศ.สุวรรณ
การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 3(3-0-6) จ. (�-�) 265056041-02/5 อ.บวรจติ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 3(3-0-6) ศ. (�-�) SU-4076041-02/6 อ.บวรจติ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 3(3-0-6) จ. (�-�) 264015842-76/1 อ.กลุวด ีเขง่วา R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 3(3-0-6) จ. (?-D) 264015842-76/2 อ.กลุวด ีเขง่วา R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
สุขภาพจติชมุชน4073202 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 264015842-76/1 อ.ชดิชนก � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สุขภาพจติชมุชน4073202 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 264025842-76/2 อ.ชดิชนก � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารงานสาธารณสุข4073306 3(3-0-6) อ. (@-R) 264035842-76/1 อ.บญุตา กลิQนมาลี�� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบริหารงานสาธารณสุข4073306 3(3-0-6) จ. (�-�) 264025842-76/2 อ.บญุตา กลิQนมาลี�� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 3(2-2-5) พฤ. (@-`) 264015842-76/1 อ.รชัดาวลัย์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 264025842-76/2 อ.รชัดาวลัย์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางสาธารณสุข4073502 3(3-0-6) อ. (�-�) 264015842-76/1 อ.กลุวด ีเขง่วา �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางสาธารณสุข4073502 3(3-0-6) อ. (@-R) 264015842-76/2 อ.กลุวด ีเขง่วา �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 3(2-2-5) จ. (?-R) 264025842-76/1 อ.ชดิชนก �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 3(2-2-5) อ. (�-c) 264025842-76/2 อ.บญุตา กลิQนมาลี�� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สมัมนาสาธารณสุข4073902 3(2-2-5) พ. (�-c) SU-4065842-76/1 อ.ชดิชนก D พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พ. (�-c) SU-4065842-76/1 อ.บญุตา กลิQนมาลี
พ. (�-c) SU-4065842-76/1 อ.รชัดาวลัย์
พ. (�-c) SU-4065842-76/1 อ.บวรจติ
พ. (�-c) SU-4065842-76/1 อ.กลุวด ีเขง่วา

สมัมนาสาธารณสุข4073902 3(2-2-5) พ. (�-c) SU-4065842-76/2 อ.ชดิชนก D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
พ. (�-c) SU-4065842-76/2 อ.บญุตา กลิQนมาลี
พ. (�-c) SU-4065842-76/2 อ.รชัดาวลัย์
พ. (�-c) SU-4065842-76/2 อ.บวรจติ
พ. (�-c) SU-4065842-76/2 อ.กลุวด ีเขง่วา

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 5(0-450) จ. (<-<<) .NC.5742-76/1 อ.กลุวด ีเขง่วา -
จ. (<-<<) .NC.5742-76/1 อ.ชดิชนก
จ. (<-<<) .NC.5742-76/1 อ.รชัดาวลัย์
จ. (<-<<) .NC.5742-76/1 อ.บญุตา กลิQนมาลี
จ. (<-<<) .NC.5742-76/1 อ.บวรจติ

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 5(0-450) จ. (<-<<) .NC.5742-76/2 อ.กลุวด ีเขง่วา -
จ. (<-<<) .NC.5742-76/2 อ.ชดิชนก
จ. (<-<<) .NC.5742-76/2 อ.รชัดาวลัย์
จ. (<-<<) .NC.5742-76/2 อ.บญุตา กลิQนมาลี
จ. (<-<<) .NC.5742-76/2 อ.บวรจติ

กฬีาเพืQอพฒันาสุขภาพ4080101 2(1-2-3) จ. (<-<<) .NC.5943-17/1 รศ.ยศ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
พ. (�-�) ยมิ5943-17/1 นายอาทติย์

นนัทนาการเพืQอชวีติ4080102 2(1-2-3) พฤ. (@-R) ยมิ5941-21/5 อ.คมชนญั โวหาร �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
นนัทนาการเพืQอชวีติ4080102 2(1-2-3) พ. (>-c) ยมิ5941-86/5 อ.สทิธิชยั เพิQมสนิ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
นนัทนาการเพืQอชวีติ4080102 2(1-2-3) พ. (>-c) ยมิ5941-86/6 ผศ.เพญ็ทพิย์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
วทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 2(1-2-3) จ. (@-R) ยมิ5943-17/1 อ.กศุล ช่วงบญุศรี ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 3(3-0-6) ศ. (�-�) 14315841-89/5 อ.มฆัวาน นาคจ ั Qน R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 3(3-0-6) จ. (�-�) 14315941-89/5 อ.มฆัวาน นาคจ ั Qน R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 3(3-0-6) จ. (?-D) 14315941-89/6 อ.มฆัวาน นาคจ ั Qน R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กายวภิาคศาสตรแ์ละสรีรวทิยา4081201 3(2-2-5) อ. (@-`) 9336041-89/5 อ.ธาํรงค์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
กายวภิาคศาสตรแ์ละสรีรวทิยา4081201 3(2-2-5) จ. (@-`) 9336041-89/6 อ.ธาํรงค์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จติวทิยาการกฬีา4081301 2(2-0-4) พ. (�->) 9335941-89/5 อ.ธาํรงค์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
จติวทิยาการกฬีา4081301 2(2-0-4) พ. (�-c) 9335941-89/6 อ.ธาํรงค์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ัSนความรูเ้บืSองตน้4081401 2(1-2-3) อ. (D-`) 14245741-43/5 อ.บญุทพิย์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ัSนความรูเ้บืSองตน้4081401 2(1-2-3) พฤ. (�-�) 14245741-43/6 อ.บญุทพิย์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ัSนความรูเ้บืSองตน้4081401 2(1-2-3) จ. (D-`) 14245741-48/5 อ.บญุทพิย์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ัSนความรูเ้บืSองตน้4081401 2(1-2-3) พ. (�-�) 14245841-01/5 อ.บญุทพิย์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ัSนความรูเ้บืSองตน้4081401 2(1-2-3) อ. (�-�) 14245841-01/6 อ.บญุทพิย์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ัSนความรูเ้บืSองตน้4081403 2(1-2-3) พฤ. (@-R) 9335841-89/5 อ.บญุทพิย์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 2(1-2-3) อ. (�-?) โรงยมิ5841-89/5 ผศ.เพญ็ทพิย์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ยมินาสตกิ4081502 2(1-2-3) อ. (>-c) ยมิ6041-89/5 รศ.ยศ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ยมินาสตกิ4081502 2(1-2-3) อ. (@-R) ยมิ6041-89/6 รศ.ยศ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วา่ยนํSา4081505 2(1-2-3) พฤ. (>-c) สระวา่ยนํSา6041-89/5 อ.สทิธิชยั เพิQมสนิ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วา่ยนํSา4081505 2(1-2-3) พฤ. (@-R) สระวา่ยนํSา6041-89/6 อ.สทิธิชยั เพิQมสนิ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
มวยไทย4081510 2(1-2-3) พ. (>-c) ยมิ5841-89/5 อ.กศุล ช่วงบญุศรี � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เปตอง4081519 2(1-2-3) จ. (<-<<) .NC.5841-89/5 อ.ธาํรงค์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30

อ. (D-`) สนามเปตอง5841-89/5 นายณณัณ์ฒพิฒั
บาสเกตบอล4081602 2(1-2-3) พฤ. (@-R) โรงยมิ6041-89/5 อ.กศุล ช่วงบญุศรี � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
บาสเกตบอล4081602 2(1-2-3) พฤ. (>-c) โรงยมิ6041-89/6 อ.กศุล ช่วงบญุศรี � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการและการบริหารพลศึกษา4082101 2(2-0-4) พ. (�->) SU-4046041-89/5 อ.คมชนญั โวหาร ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการและการบริหารพลศึกษา4082101 2(2-0-4) พ. (�-c) SU-4046041-89/6 อ.คมชนญั โวหาร ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษเพืQอการกฬีา4082102 3(3-0-6) พฤ. (�-�) SU-4035741-89/5 อ.มฆัวาน นาคจ ั Qน R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 2(2-0-4) อ. (�-c) 9345741-89/5 อ.ธาํรงค์ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํSา4083303 2(1-2-3) อ. (>-c) สระวา่ยนํSา5941-89/5 อ.สทิธิชยั เพิQมสนิ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํSา4083303 2(1-2-3) อ. (@-R) สระวา่ยนํSา5941-89/6 อ.สทิธิชยั เพิQมสนิ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 2(2-0-4) อ. (�->) 9335841-89/5 อ.ธาํรงค์ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
สถานทีQและอปุกรณ์กฬีา4084101 2(2-0-4) อ. (�->) 9345741-89/5 ผศ.เพญ็ทพิย์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 3(2-2-5) อ. (@-`) SU-4045741-89/5 ผศ.เพญ็ทพิย์ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 3(2-2-5) จ. (@-`) SU-4055741-89/5 อ.คมชนญั โวหาร � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีQกฬีาบาสเกตบอล4084611 2(1-2-3) อ. (@-R) โรงยมิ5941-89/5 อ.กศุล ช่วงบญุศรี D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีQกฬีาบาสเกตบอล4084611 2(1-2-3) อ. (>-c) โรงยมิ5941-89/6 อ.กศุล ช่วงบญุศรี D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 2(1-2-3) พฤ. (>-c) 9335841-89/5 อ.คมชนญั โวหาร -
อาหารนานาชาตเิบืSองตน้4090101 3(2-2-5) พฤ. (@-`) คหกรรม-�5942-32/1 อ.โสมรศัมิb D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
อาหารนานาชาตเิบืSองตน้4090101 3(2-2-5) จ. (@-`) คหกรรม-�6042-42/1 อ.พรอริยา ฉิรินงั D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
อาหารนานาชาตเิบืSองตน้4090101 3(2-2-5) อ. (�-c) คหกรรม-�6043-16/1 อ.สรญา ธิมาชยั D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
อาหารนานาชาตเิบืSองตน้4090101 3(2-2-5) พ. (�-c) คหกรรม-�6043-28/1 อ.ธนิดา ชาญชยั D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
อาหารนานาชาตเิบืSองตน้4090101 3(2-2-5) พฤ. (�-c) คหกรรม-�6044-33/1 อ.ธนิดา ชาญชยั D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วทิยาศาสตรก์ารอาหารเพืQอโภชนาการ4091104 2(2-0-6) พ. (�-c) ?<? บรรยาย6042-42/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ความรูเ้กีQยวกบัอาหารและการเตรียม4091105 3(2-2-5) อ. (@-`) ><> เบอเกอรี6042-42/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
คณิตศาสตรอ์าหารประยุกต์4091106 3(3-0-6) ศ. (�-�) ?<? บรรยาย6042-42/1 อ.วชัรินทร์ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วทิยาศาสตรก์ารประกอบอาหาร4091130 3(2-2-5) จ. (�-c) �<> นานาชาติ6042-32/1 อ.สรญา ธิมาชยั c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
โภชนาการมนุษย์4091201 2(2-0-4) ศ. (�->) ?<c บรรยาย6042-32/1 อ.อารี นอ้ยสาํราญc พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ศิลปะการแกะสลกัผกัและผลไมเ้พืQอการบริการ4091412 2(1-2-3) จ. (D-`) 6026042-32/1 อ.ณปภา หอมหวล` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การผลติขนมไทย4092103 3(2-2-5) จ. (�-c) ><� ขนมไทย5942-42/1 อ.ธนิดา ชาญชยั � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
หลกัการประกอบอาหารทอ้งถิQน4092105 3(2-2-5) พฤ. (@-`) c<D ครวัไทย5842-42/1 อ.พรอริยา ฉิรินงั �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เบเกอรีQ �4092115 3(2-2-5) ศ. (@-`) ><> เบอเกอรี5942-42/1 อ.ธนิดา ชาญชยั > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
อาหารไทยประยุกต์4092134 3(2-2-5) จ. (�-c) c<D ครวัไทย5942-32/1 อ.โสมรศัมิb c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารวา่งและหวานไทย4092137 3(2-2-5) พ. (�-c) ><� ขนมไทย5942-32/1 อ.อารี นอ้ยสาํราญc พ.ค.>?@� 08.30-10.30
อาหารเอเชยี4092140 3(2-2-5) พฤ. (�-c) c<>  ฮาลาล5842-32/1 อ.ศจมีาศ �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
โภชนาการในวยัต่างๆ4092202 3(2-2-5) จ. (@-`) ?<? บรรยาย5942-42/1 อ.วชัรินทร์ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
การคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 3(2-2-5) พ. (�-c) ?<c บรรยาย5842-42/1 อ.พรอริยา ฉิรินงั �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
เทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรูป4093126 3(2-2-5) พฤ. (�-c) c<D ครวัไทย5942-42/1 อ. ดร.สุคนธา c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมนิคุณภาพ4093127 3(2-2-5) พฤ. (@-`) ?<? บรรยาย5942-42/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
อาหารเพืQอการประกอบอาชพี4093128 3(2-2-5) ศ. (@-`) �<> นานาชาติ5842-42/1 อ. ดร.สุคนธา ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การประยุกตแ์ละการพฒันาตาํรบัรายการอาหารเพืQอการบริการ4093134 3(2-2-5) อ. (@-`) c<D ครวัไทย5842-32/1 อ.ศจมีาศ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การประกอบอาหารหวานเมอืงเพชร4093135 3(2-2-5) ศ. (�-c) ><� ขนมไทย5842-32/1 อ.ณปภา หอมหวลc พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สถติแิละระเบยีบวจิยัเบืSองตน้4093137 3(3-0-6) จ. (�-�) ?<c บรรยาย5842-32/1 อ. ดร.ทวพิฒัน์ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การด์  มอนเช่ และชารคู์เทอรีQ4093146 3(2-2-5) ศ. (�-c) ><> เบอเกอรี5942-32/1 อ.โสมรศัมิb > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQองานอาหารและโภชนาการประยุกต์4093309 3(2-2-5) พฤ. (�-c) ?<c บรรยาย5842-42/1 อ.วชัรินทร์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQองานบริการ4093311 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 4335942-32/1 อ. ดร.ทวพิฒัน์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีละศิลปะการประก4093804 1(0-60) อ. (�->) ?<? บรรยาย5942-32/1 อ.ณปภา หอมหวล� พ.ค.>?@� 13.30-15.30

อ. (�->) ?<? บรรยาย5942-32/1 อ.ศจมีาศ
ความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิาล4094131 3(3-0-6) อ. (�-�) ?<c บรรยาย5942-42/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
อาหารยุโรป >4094148 3(2-2-5) พฤ. (@-`) �<� นานาชาติ5842-32/1 อ.สรญา ธิมาชยั ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
อาหารและโภชนาการเพืQอสุขภาพ4094149 3(2-2-5) อ. (�-c) c<D ครวัไทย5842-32/1 อ.อารี นอ้ยสาํราญ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภชนาการประยุกต์4094802 5(0-600) จ. (<-<<) .NC.5742-42/1 อ.ธนิดา ชาญชยั -
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีละศิลปะการ4094805 5(0-450) จ. (<-<<) .NC.5742-32/1 อ.ณปภา หอมหวล -
สมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 2(2-0-4) อ. (@-D) ?<c บรรยาย5842-42/1 อ.วชัรินทร์ -

อ. (@-D) ?<c บรรยาย5842-42/1 อ. ดร.สุคนธา
สมัมนาเทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหาร4094903 1(0-2) ศ. (@-D) ?<c บรรยาย5842-32/1 อ. ดร.ทวพิฒัน์ -
การแพทยแ์ผนไทยในชวีติประจาํวนั4100904 3(3-0-6) พ. (�-�) 4236044-37/1 อ.กติศิกัดิb � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 4(0-400) จ. (<-<<) .NC.5749-73/1 อ.สณัฐติาพร -

จ. (<-<<) .NC.5749-73/1 อ.ประกายรตัน์
สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 2(1-2-3) พ. (c-c) 265015749-73/1 อ.สณัฐติาพร � พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พ. (c-c) 265015749-73/1 อ.ธนฏันณั
พ. (c-c) 265015749-73/1 อ.ประกายรตัน์
พ. (c-c) 265015749-73/1 อ.พรทพิย ์พาโน
พ. (c-c) 265015749-73/1 อ. ดร.เพชรีย ์
พ. (c-c) 265015749-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง
พ. (c-c) 265015749-73/1 อ.กติศิกัดิb
ศ. (D-R) 265015749-73/1 อ. ดร.เพชรีย ์
ศ. (D-R) 265015749-73/1 อ.กติศิกัดิb
ศ. (D-R) 265015749-73/1 อ.ธนฏันณั
ศ. (D-R) 265015749-73/1 อ.ประกายรตัน์
ศ. (D-R) 265015749-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง
ศ. (D-R) 265015749-73/1 อ.สณัฐติาพร
ศ. (D-R) 265015749-73/1 อ.พรทพิย ์พาโน

สถติธุิรกจิ4112105 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 4355844-36/1 อ.เมษยิา ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สถติธุิรกจิ4112105 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 4355940-31/1 อ.เมษยิา ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สถติธุิรกจิ4112105 3(3-0-6) อ. (�-�) 4365940-31/2 อ.เมษยิา ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สถติธุิรกจิ4112105 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 4365940-31/3 อ.เมษยิา ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สถติธุิรกจิ4112105 3(3-0-6) อ. (@-R) 4355944-35/1 อ.เมษยิา ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
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รายวชิาที	เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที	  � / ����     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
สถติธุิรกจิ4112105 3(3-0-6) อ. (@-R) 4355944-36/1 อ.เมษยิา ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สถติธุิรกจิ4112105 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 4355944-37/1 อ.เมษยิา ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืQอสาร4120101 3(2-2-5) อ. (@-D) 3155942-72/1 อ.กายทพิย์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

อ. (R-`) 31045942-72/1 อ.กายทพิย์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืQอสาร4120101 3(2-2-5) อ. (�->) 31055942-74/1 อ. ดร.ปราโมทย์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

อ. (�-c) 3135942-74/1 อ. ดร.ปราโมทย์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืQอสาร4120101 3(2-2-5) จ. (@-D) 31015944-35/1 อ.กฤษดา �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

จ. (R-`) 3145944-35/1 อ.กฤษดา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืQอสาร4120101 3(2-2-5) จ. (�->) 3146041-01/5 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา�< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

จ. (�-c) 31016041-01/5 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืQอสาร4120101 3(2-2-5) ศ. (@-D) 3146041-01/6 ผศ.ฐติมิา �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (R-`) 31056041-01/6 ผศ.ฐติมิา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืQอสาร4120101 3(2-2-5) พ. (�->) 3156041-10/5 อ. ดร.สุกมุา �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พ. (�-c) 31036041-10/5 อ. ดร.สุกมุา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืQอสาร4120101 3(2-2-5) ศ. (�-c) 31046041-10/6 อ.จริวฑัฒ์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (�->) 3156041-10/6 ผศ.จารุต
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืQอสาร4120101 3(2-2-5) พฤ. (�->) 31016041-21/5 อ.ศิริพร อ่วมศิริ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (�-c) 3146041-21/5 อ.ศิริพร อ่วมศิริ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืQอสาร4120101 3(2-2-5) อ. (@-D) 3146041-45/5 ผศ.ฐติมิา �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

อ. (R-`) 31016041-45/5 ผศ.ฐติมิา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืQอสาร4120101 3(2-2-5) พฤ. (@-D) 3146041-49/5 ผศ.ฐติมิา �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (R-`) 31016041-49/5 ผศ.ฐติมิา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืQอสาร4120101 3(2-2-5) อ. (�->) 3146043-17/1 อ. ดร.สราวุธ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

อ. (�-c) 31016043-17/1 อ. ดร.สราวุธ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืQอสาร4120101 3(2-2-5) อ. (@-D) 31046044-18/1 อ. ดร.ปราโมทย์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

อ. (R-`) 3126044-18/1 อ.ดนยั
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืQอสาร4120101 3(2-2-5) พฤ. (@-D) 3126044-18/2 อ.ดนยั �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (R-`) 31056044-18/2 อ.ดนยั
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืQอสาร4120101 3(2-2-5) ศ. (�->) 3146044-34/1 อ.กฤษดา �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (�-c) 31016044-34/1 อ.กฤษดา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืQอสาร4120101 3(2-2-5) จ. (�->) 3126044-35/1 อ.ปณิธิ แกว้สวสัดิb �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

จ. (�-c) 31046044-35/1 อ.ปณิธิ แกว้สวสัดิb
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืQอสาร4120101 3(2-2-5) จ. (�->) 31016044-36/1 อ. ดร.พฤกษไ์พร �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

จ. (�-c) 3146044-36/1 อ. ดร.พฤกษไ์พร
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืQอสาร4120101 3(2-2-5) พฤ. (�->) 31066046-59/1 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา�< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (�-c) 3136046-59/1 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืQอสาร4120101 3(2-2-5) พฤ. (�->) 3146046-66/1 อ.กายทพิย์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (�-c) 31046046-66/1 อ.กายทพิย์
ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ � หน่วยกติ46free1 0(10-0) 5741-06/5 -
ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ � หน่วยกติ46free1 0(10-0) 5741-08/5 -
ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ � หน่วยกติ46free1 0(10-0) 5741-80/5 -
ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ � หน่วยกติ46free1 0(10-0) 5841-06/5 -
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ � หน่วยกติ46free1 0(10-0) 5842-52/1 -
ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ � หน่วยกติ46free2 0(10-0) 5949-73/1 -
เกษตรในชวีติประจาํวนั5000101 3(2-2-5) จ. (�-c) SU-5035941-49/5 อ. ดร.ชมดาว �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เกษตรในชวีติประจาํวนั5000101 3(2-2-5) จ. (�-c) SU-5035946-55/1 อ. ดร.ชมดาว �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เกษตรในชวีติประจาํวนั5000101 3(2-2-5) จ. (�-c) SU-4066043-75/1 อ.ทรงศกัดิb �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
หลกัพชืศาสตร์5001102 3(2-2-5) พ. (�-c) 19312พเิศษ ผศ.วรรณา -

พ. (�-c) 19312พเิศษ อ.ทรงศกัดิb
ระบบการเกษตร5001201 3(2-3-4) อ. (R-`) 194076042-80/1 ผศ.นนัทน์ภสั �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30

พฤ. (�-�) 195076042-80/1 ผศ.นนัทน์ภสั
การเรียนรูร้ะบบเกษตร5002202 3(2-3-4) จ. (R-`) 193125941-80/5 วา่ทีQ ร.ต. �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30

อ. (@-R) 193125941-80/5 วา่ทีQ ร.ต.
ภาษาองักฤษทางการเกษตร �5002501 2(2-0-4) ศ. (�-c) 193125941-80/5 อ. ดร.ชณฎัตกิา D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์�5002801 2(0-150) พฤ. (@-`) 193135941-80/5 ผศ.วรรณา -

พฤ. (@-`) 193135941-80/5 อ. ดร.ชมดาว
พฤ. (@-`) 193135941-80/5 วา่ทีQ ร.ต.
พฤ. (@-`) 193135941-80/5 ผศ.นนัทน์ภสั
พฤ. (@-`) 193135941-80/5 อ. ดร.ศิริวรรณ
พฤ. (@-`) 193135941-80/5 อ.ทรงศกัดิb

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์�5002801 2(0-150) พฤ. (@-`) 195075942-80/1 ผศ.นนัทน์ภสั -
พฤ. (@-`) 195075942-80/1 อ. ดร.ชมดาว
พฤ. (@-`) 195075942-80/1 อ.ทรงศกัดิb
พฤ. (@-`) 195075942-80/1 ผศ.วรรณา
พฤ. (@-`) 195075942-80/1 อ. ดร.ศิริวรรณ
พฤ. (@-`) 195075942-80/1 วา่ทีQ ร.ต.

ภาษาองักฤษทางการเกษตร >5003502 2(2-0-4) ศ. (@-D) 193125841-80/5 อ. ดร.ชณฎัตกิา D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์>5003802 3(0-250) พฤ. (@-`) 193135841-80/5 ผศ.วรรณา -

พฤ. (@-`) 193135841-80/5 วา่ทีQ ร.ต.
พฤ. (@-`) 193135841-80/5 อ.ทรงศกัดิb

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์>5003802 3(0-250) พฤ. (@-`) 194075842-80/1 อ. ดร.ชมดาว -
พฤ. (@-`) 194075842-80/1 ผศ.นนัทน์ภสั
พฤ. (@-`) 194075842-80/1 อ. ดร.ศิริวรรณ

การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ5003901 3(2-2-5) จ. (@-`) 193135841-80/5 ผศ. ดร.รุ่งกานต์ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
จ. (@-`) 193135841-80/5 อ.ชลดิา ชา้งแกว้
จ. (@-`) 193135841-80/5 อ. ดร.จฑุามาศ
จ. (@-`) 193135841-80/5 อ. ดร.ศิริวรรณ

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์�5004803 3(0-350) พฤ. (@-`) 193125742-80/1 อ. ดร.ชมดาว -
พฤ. (@-`) 193125742-80/1 อ. ดร.ศิริวรรณ
พฤ. (@-`) 193125742-80/1 ผศ.นนัทน์ภสั

สมันาทางการเกษตร5004902 1(0-3) พฤ. (�-�) 193125841-80/5 อ.ทรงศกัดิb ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปญัหาพเิศษ5004903 3(2-2-5) จ. (�->) 194075742-80/1 ผศ.นนัทน์ภสั -

ศ. (R-`) 194075742-80/1 ผศ.นนัทน์ภสั
หลกัการขยายพนัธุพ์ชื5031501 3(2-3-4) จ. (@-`) 195076042-80/1 ผศ.วรรณา � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
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รายวชิาที	เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที	  � / ����     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
จ. (@-`) 195076042-80/1 อ.ทรงศกัดิb
ศ. (@-D) 195076042-80/1 อ.ทรงศกัดิb
ศ. (@-D) 195076042-80/1 ผศ.วรรณา

การผลติไมด้อกไมป้ระดบั5033301 3(2-2-5) พฤ. (�-c) Lab - พชืศาสตร์5842-80/1 ผศ.วรรณา > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
พฤ. (�-c) Lab - พชืศาสตร์5842-80/1 อ. ดร.ชมดาว
ศ. (�-�) 194075842-80/1 ผศ.วรรณา
ศ. (�-�) 194075842-80/1 อ. ดร.ชมดาว

การผลติไมผ้ล5033401 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 193135741-80/5 วา่ทีQ ร.ต. �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การผลติไมผ้ล5033401 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 194075942-80/1 อ. ดร.ศิริวรรณ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
สารควบคุมการเจริญเตบิโตของพชื5033502 3(2-2-5) อ. (@-`) 195075842-80/1 อ. ดร.ศิริวรรณ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเพาะเลีSยงเนืSอเยืQอของพชืเพืQอการเกษตร5034503 3(2-3-4) อ. (�->) 193135741-80/5 อ. ดร.ชมดาว R พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (@-R) 193135741-80/5 อ. ดร.ชมดาว
อาหารและการใหอ้าหารสตัว ์5041401 3(2-2-5) อ. (@-`) 195056042-61/1 อ. ดร.มนญัญา ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี5041801 1(0-90) พฤ. (R-�<) 195055942-61/1 อ. ดร.วนิดา -
การผลติสตัวปี์ก5042101 3(2-2-5) พ. (�-c) 194075842-80/1 อ.สาํรวย มะลถิอด� พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พ. (�-c) 194075842-80/1 อ. ดร.มนญัญา
การผลติสตัวปี์ก5042101 3(2-2-5) อ. (�-c) หอ้งสมดุคณะ5942-61/1 อ.สาํรวย มะลถิอด� พ.ค.>?@� 08.30-10.30

อ. (�-c) หอ้งสมดุคณะ5942-61/1 อ.ทวริตัน์
การผลติแพะและแกะ5042202 3(2-2-5) จ. (@-`) 193065842-61/1 อ.ทวริตัน์ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30

จ. (@-`) 193065842-61/1 อ. ดร.วนิดา
การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 3(2-2-5) พ. (�-c) 195055842-61/1 อ. ดร.วนิดา �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
โรงเรือนและอปุกรณ์การเลีSยงสตัว ์5042501 3(2-2-5) ศ. (�-c) 195056042-61/1 อ.สาํรวย มะลถิอดc พ.ค.>?@� 13.30-15.30

ศ. (�-c) 195056042-61/1 ผศ. ดร.
การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 195055842-61/1 อ.สาํรวย มะลถิอดc พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (�-c) 195055842-61/1 ผศ. ดร.
การผลติโคเนืSอและกระบอื5043302 3(2-2-5) อ. (�-c) 195055842-61/1 อ. ดร.ดาํรงศกัดิb D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การผสมเทยีม5043503 3(2-2-5) ศ. (@-`) 195055842-61/1 ผศ. ดร. � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 3(2-2-5) ศ. (�-c) 193135741-80/5 อ.ทวริตัน์ �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 3(2-2-5) ศ. (�-c) 193135841-80/5 อ.ทวริตัน์ �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 1(0-100) จ. (R-�<) 195055942-61/1 อ. ดร.ดาํรงศกัดิb -
การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 1(0-50) จ. (�-�) 195055842-61/1 อ. ดร.ดาํรงศกัดิb -
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสตัวศาสตร ์�5044803 3(0-350) อ. (@-`) 194055742-61/1 อ. ดร.ดาํรงศกัดิb -
สหกจิศึกษา5044805 5(0-620) ศ. (�-c) 194055742-61/1 อ. ดร.ดาํรงศกัดิb -
ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 194055742-61/1 อ. ดร.ดาํรงศกัดิb �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 3(2-2-5) อ. (@-`) 193065842-61/1 ผศ. ดร. �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ทรพัยากรทางนํSาและการอนุรกัษ์5060609 3(2-2-5) พ. (�-c) 193135942-57/1 อ.ชลดิา ชา้งแกว้ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หลกัการเพาะเลีSยงสตัวน์ํ Sา5061101 3(2-2-5) อ. (�-c) 195066042-57/1 อ.ทพิยสุ์ดา c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วทิยาศาสตรท์างทะเลเบืSองตน้5061601 3(2-2-5) พ. (�-c) 194066042-57/1 อ. ดร.อจัฉรีย ์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
มนีวทิยา5062201 3(2-2-5) จ. (�-c) 195065942-57/1 อ.ทพิยสุ์ดา > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
คุณภาพนํSาและการวเิคราะหน์ํ SาเพืQอการประมง5062603 3(2-2-5) อ. (@-`) 195065942-57/1 ผศ. ดร.รุ่งกานต์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ทกัษะเพืQอความปลอดภยัทางนํSา5062604 2(1-2-3) ศ. (�-�) สระวา่ยนํSา5942-57/1 อ.สทิธิชยั เพิQมสนิ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลีSยงสตัวน์ํ Sา �5062801 2(0-150) พ. (@-R) 195065942-57/1 รศ. ดร.บญัญตัิ -
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รายวชิาที	เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที	  � / ����     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
พ. (@-R) 195065942-57/1 อ. ดร.จฑุามาศ
พ. (@-R) 195065942-57/1 อ. ดร.อจัฉรีย ์
พ. (@-R) 195065942-57/1 ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (@-R) 195065942-57/1 อ.ชลดิา ชา้งแกว้

โภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ Sา5063104 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 194065842-57/1 อ. ดร.จฑุามาศ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
พฤ. (�-c) 194065842-57/1 ผศ. ดร.รุ่งกานต์

การสรา้งบ่อ5063105 3(2-2-5) ศ. (@-`) 195065842-57/1 รศ. ดร.บญัญตัิ �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเลีSยงกุง้5063302 3(2-2-5) อ. (�-c) 194065842-57/1 อ. ดร.จฑุามาศ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการธุรกจิสตัวน์ํ Sา5063702 3(2-2-5) ศ. (�-c) 194065842-57/1 อ. ดร.อจัฉรีย ์ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30

ศ. (�-c) 194065842-57/1 อ. ดร.จฑุามาศ
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลีSยงสตัวน์ํ Sา >5063802 3(0-250) พฤ. (@-`) 195065842-57/1 อ.ทพิยสุ์ดา -
การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5063804 1(0-60) 5842-57/1 D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเพาะเลีSยงสตัวท์ะเล5064110 3(2-2-5) จ. (�-c) 194065842-57/1 รศ. ดร.บญัญตัิ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลีSยงสตัวน์ํ Sา �5064803 3(0-350) พฤ. (@-`) 194065742-57/1 ผศ. ดร.รุ่งกานต์ -
ปญัหาพเิศษการเพาะเลีSยงสตัวน์ํ Sา5064903 3(3-0-6) พ. (�-�) 195065742-57/1 อ.ทพิยสุ์ดา -
การถนอมอาหารในชวีติประจาํวนั5070311 3(2-2-5) พฤ. (@-`) 195046042-71/1 อ. ดร.กญัญา c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
อาหารเพืQอสุขภาพ5070614 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 195065941-89/5 อ. ดร.กติตมิา �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
อาหารเพืQอสุขภาพ5070614 3(3-0-6) พฤ. (@-R) 194055941-89/6 ผศ.บาํเพญ็ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
อาหารเพืQอสุขภาพ5070614 3(3-0-6) จ. (�-�) 193136041-89/5 ผศ.อรอนงค์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
อาหารเพืQอสุขภาพ5070614 3(3-0-6) อ. (�-�) 194056041-89/6 ผศ. ดร.จนิตนา �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
เครืQองดืQมเพืQอการประกอบธุรกจิ5070615 3(2-2-5) ศ. (@-`) 194055944-33/1 ผศ.สุภทัรา �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
อาหารและโภชนาการ5072101 3(3-0-6) พ. (�-�) 195045942-71/1 อ. ดร.กญัญา D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารเบืSองตน้5072301 3(2-3-4) จ. (�->) 195046042-71/1 ผศ.บาํเพญ็ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30

อ. (�-�) 195046042-71/1 ผศ.บาํเพญ็
ภาษาองักฤษสาํหรบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี5072701 3(3-0-6) จ. (<-<<) .NC.5942-71/1 -
การฝึกประสบการณ์วชิาชพี5072801 2(0-90) จ. (�-c) Lab แปรรูป6042-71/1 ผศ. ดร.จนิตนา -

พฤ. (�-c) Lab แปรรูป6042-71/1 ผศ. ดร.จนิตนา
หลกัการวเิคราะหอ์าหาร5073103 3(2-3-4) พฤ. (�-c) 194045842-71/1 ผศ.ประกาศ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (@-R) 194045842-71/1 ผศ.ประกาศ
จลุชวีวทิยาทางอาหาร5073201 3(3-0-6) พฤ. (@-R) Lab นม5942-71/1 ผศ. ดร.จนิตนา > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การแปรรูปอาหาร >5073303 3(2-3-4) อ. (?-@) 195045942-71/1 ผศ. ดร.จนิตนา > พ.ค.>?@� 13.30-15.30

อ. (?-@) 195045942-71/1 ผศ.บาํเพญ็
ศ. (?-D) 195045942-71/1 ผศ. ดร.จนิตนา
ศ. (?-D) 191145942-71/1 ผศ.บาํเพญ็

การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร5073307 3(3-0-6) ศ. (�-�) 194045742-71/1 ผศ.ประกาศ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ปฎบิตักิารเฉพาะหน่วยทางวศิวกรรมอาหาร5073402 3(2-3-4) พ. (�-�) 194045842-71/1 ผศ.อรอนงค์ �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (�->) 194045842-71/1 ผศ.อรอนงค์
กฎหมายและสุขาภบิาลอาหาร5073501 3(3-0-6) ศ. (�-�) 195045942-71/1 ผศ.สุภทัรา � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เทคโนโลยผีลติภณัฑป์ระมง5073602 3(2-3-4) จ. (�-c) 194045842-71/1 ผศ.บาํเพญ็ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30

จ. (�-c) 194045842-71/1 อ. ดร.กติตมิา
อ. (D-`) Lab แปรรูป5842-71/1 อ. ดร.กติตมิา
อ. (D-`) 194045842-71/1 ผศ.บาํเพญ็
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รายวชิาที	เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที	  � / ����     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
การบรรจผุลติภณัฑอ์าหาร5074306 3(2-3-4) จ. (�->) 194045842-71/1 ผศ.ประกาศ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30

ศ. (@-R) 194045842-71/1 ผศ.ประกาศ
การควบคุมและการประกนัคุณภาพอาหาร5074502 3(2-3-4) จ. (@-R) 194045842-71/1 ผศ.สุภทัรา �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30

จ. (@-R) 194045842-71/1 อ. ดร.กญัญา
อ. (�->) 194045842-71/1 ผศ.สุภทัรา
อ. (�->) 194045842-71/1 อ. ดร.กญัญา

เทคโนโลยเีนืSอและผลติภณัฑ์5074605 3(2-3-4) จ. (@-R) 195045742-71/1 ผศ.อรอนงค์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
จ. (@-R) Lab แปรรูป5742-71/1 อ. ดร.กติตมิา
อ. (?-@) 194045742-71/1 อ. ดร.กติตมิา
อ. (?-@) 194045742-71/1 ผศ.อรอนงค์

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกรรมอาหาร �5074803 3(0-230) จ. (<-<<) .NC.5742-71/1 -
สมัมนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร5074902 1(0-3) อ. (�-c) 194045842-71/1 อ. ดร.กญัญา -

พ. (c-c) 194045842-71/1 อ. ดร.กญัญา
ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 3(2-2-5) พ. (�-c) 195075942-80/1 วา่ทีQ ร.ต. �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30

อ. (�-c) 195075942-80/1 วา่ทีQ ร.ต.
หลกัการศึกษาเกษตร5142101 3(3-0-6) อ. (�-�) 193125841-80/5 ผศ.วรรณา ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30

อ. (�-�) 193125841-80/5 อ.ทรงศกัดิb
การจดัการเรียนรูด้า้นการเกษตร5144201 3(2-3-4) อ. (?-`) 193135741-80/5 ผศ.วรรณา �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

อ. (?-`) 193135741-80/5 อ.ทรงศกัดิb
ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 3(0-6-3) จ. (@-D) 193125741-80/5 อ. ดร.ชมดาว -

จ. (R-`) Lab - พชืศาสตร์5741-80/5 อ. ดร.ชมดาว
อ. (�-�) 193135741-80/5 อ. ดร.ชมดาว
ศ. (`-`) 193135741-80/5 อ. ดร.ชมดาว

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม >5501102 3(3-0-6) อ. (�-�) 285016046-55/1 อ.เจมิธง > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
คณิตศาสตรว์ศิวกรรม >5501102 3(3-0-6) อ. (?-D) 283066046-59/1 อ.ดวงฤดี > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
คณิตศาสตรว์ศิวกรรม >5501102 3(3-0-6) อ. (�-�) 16136046-66/1 อ. ดร.พเิชฐ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ฟิสกิสว์ศิวกรรม >5501105 3(3-0-6) จ. (�-�) 285016046-55/1 อ.ชลดีล ใจซืQอดี �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตักิารฟิสกิสว์ศิวกรรม >5501106 1(0-3) พฤ. (?-D) 285046046-55/1 อ.ชลดีล ใจซืQอดี �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30

ศ. (@-R) 285046046-55/1 อ.ชลดีล ใจซืQอดี
การโปรแกรมเบืSองตน้5501302 3(2-2-5) จ. (�-c) 282035942-53/1 อ.ภาคย์ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร์5501303 3(3-0-6) ศ. (�-�) ก่อสรา้ง-COM5842-53/1 อ. ดร.สุรชยั �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร์5501303 3(3-0-6) อ. (@-R) 16315842-56/1 อ.สราวุฒ ิเชาวสกู �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
คณิตศาสตรว์ศิวกรรม5502102 3(3-0-6) พฤ. (D-`) 16146042-53/1 อ. ดร.ราเชณ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
เทคนิคการจาํลองดว้ยคอมพวิเตอร์5511103 3(2-2-5) อ. (�-c) 282036042-51/1 อ.ประเสริฐ �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
เครืQองมอืวดัในงานอตุสาหกรรม5511104 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 282036042-51/1 อ.อลงกรณ์ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การออกแบบโรงงานและสิQงอาํนวยความสะดวก5512106 3(2-2-5) อ. (?-R) 282035942-51/1 อ.อลงกรณ์ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบืSองตน้5512201 3(3-0-6) จ. (@-R) 282065942-51/1 อ.ชลาลยั วงเวยีน D พ.ค.>?@� 13.30-15.30

จ. (@-R) 282065942-51/1 อ. ดร.นวรตัน์
การเพิQมผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 3(3-0-6) อ. (�-�) 282065942-51/1 อ. ดร.สมสุข �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 282065942-51/1 อ. ดร.สมสุข c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การบริหารความปลอดภยั5512301 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 282065842-51/1 อ.วรีะยุทธ �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ระบบควบคุมออโตเมชั Qน5513101 3(2-2-5) จ. (?-R) 282035842-51/1 อ.อลงกรณ์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
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รายวชิาที	เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที	  � / ����     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
การจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 3(3-0-6) อ. (@-R) 282065842-51/1 อ.ประเสริฐ R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การบริหารผลติและบริการ5513203 3(3-0-6) พ. (�-�) 282065842-51/1 อ.วรีะยุทธ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สถติใินงานอตุสาหกรรม5513901 3(3-0-6) ศ. (�-�) 282066042-51/1 อ.ชลาลยั วงเวยีน �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
โครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 3(2-2-5) อ. (�-c) >R><c บรรยาย5842-51/1 อ.วรีะยุทธ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 3(3-0-6) จ. (�-�) 282065842-51/1 อ.ชลาลยั วงเวยีน �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุสาหรรม5514802 3(0-250) จ. (<-<<) .NC.5742-51/1 อ.วรีะยุทธ -
สหกจิศึกษา5514804 5(0-600) จ. (<-<<) .NC.5742-51/1 อ.วรีะยุทธ -
วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 3(3-0-6) พ. (�-�) 283065946-59/1 อ. ดร.ราเชณ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พ. (�-�) 283065946-59/1 ผศ. ดร.ปาณิศา
ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 1(0-3) ศ. (�-�) �@c> (คอม)5946-59/1 อ.วรรณวศิา � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 3(3-0-6) อ. (?-D) �@c> (คอม)5946-59/1 อ. ดร.ธนวุฒิ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30

อ. (?-D) �@c> (คอม)5946-59/1 อ.วรรณวศิา
ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 1(0-3) อ. (R-�<) �@c> (คอม)5946-59/1 อ.วรรณวศิา ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวดัและเครืQองมอืวดัไฟฟ้า5532107 3(3-0-6) อ. (�-�) 283066046-59/1 อ.กฤษณ์ ไชยวงศ์ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30

อ. (�-�) 283066046-59/1 อ.วรรณวศิา
ปฏบิตักิารการวดัและเครืQองมอืวดัไฟฟ้า5532108 1(0-3) ศ. (@-R) �@c> (คอม)6046-59/1 อ.วรรณวศิา ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
หลกัการสืQอสาร5532201 3(3-0-6) จ. (�-�) 283065946-59/1 อ.กฤษณ์ ไชยวงศ์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30

จ. (�-�) 283065946-59/1 ผศ. ดร.ปาณิศา
การออกแบบฐานขอ้มลู5532402 2(1-3-2) พฤ. (@-`) ปฏบิตักิารเครือขา่ย5946-59/1 อ.กติตพิงศ์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
โครงสรา้งขอ้มลูและอลักอริธึม5532502 2(1-3-2) ศ. (�-c) ปฏบิตักิารเครือขา่ย6046-59/1 อ. ดร.ธนวุฒิ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30

ศ. (�-c) ปฏบิตักิารเครือขา่ย6046-59/1 อ.กติตพิงศ์
ระบบสืQอสารใยแสง5533203 3(3-2-6) อ. (?-`) 283055846-59/1 อ.กฤษณ์ ไชยวงศ์ �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ระบบสืQอสารดจิทิลั5533204 3(3-2-6) จ. (�-�) �@c> (คอม)5846-59/1 อ. ดร.ธนวุฒิ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พฤ. (@-D) 16215846-59/1 อ. ดร.ธนวุฒิ
ความปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครือขา่ย5533602 3(2-2-5) พฤ. (�-c) ปฏบิตักิารเครือขา่ย5846-59/1 อ.กฤษณ์ ไชยวงศ์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ไมโครคอนโทรเลอรส์าํหรบัการสืQอสาร5534205 3(2-2-5) ศ. (@-`) ปฏบิตักิารเครือขา่ย5846-59/1 อ.กติตพิงศ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
โครงขา่ยสืQอสารและสายส่ง5534207 3(3-2-6) อ. (�-�) �@c> (คอม)5846-59/1 ผศ. ดร.ปาณิศา � พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (R-`) 16215846-59/1 อ. ดร.ธนวุฒิ
การพฒันาแอปพลเิคชั Qนบนอปุกรณ์เคลืQอนทีQ5534408 3(2-2-5) พ. (�-c) ปฏบิตักิารเครือขา่ย5846-59/1 อ.กติตพิงศ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมสารสนเทศและการสืQอสาร5534801 3(0-300) จ. (<-<<) .NC.5746-59/1 อ.วรรณวศิา -
สหกจิศึกษา5534803 5(0-600) จ. (<-<<) .NC.5746-59/1 อ.กติตพิงศ์ -
พลงังานทดแทน5540602 3(3-0-6) อ. (D-`) 16125941-10/5 อ.ปองพล � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
พลงังานทดแทน5540602 3(3-0-6) อ. (�-�) 16126041-10/5 อ.ปองพล � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
พลงังานทดแทน5540602 3(3-0-6) พ. (�-�) 16136041-10/6 อ.ปองพล � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การประหยดัพลงังาน5540603 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 16136042-53/1 อ.ภาณุศกัดิb มลูศรี�� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จริยธรรมวชิาชพีวศิวกรรม5541101 1(2-0-4) พฤ. (R-`) 285016046-55/1 อ.เจมิธง �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
โปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัวศิวกรรม5541502 3(2-2-5) จ. (@-`) ก่อสรา้ง-COM6046-55/1 อ.ชลดีล ใจซืQอดี R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กลศาสตรว์ศิวกรรม5541503 3(3-0-6) ศ. (�-�) 285016046-55/1 ผศ.กงัสดาล R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วสัดุวศิวกรรม5541504 3(3-0-6) พ. (�-�) 285016046-55/1 อ.จตุพิร อนิทะนิน > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม5542202 3(3-0-6) จ. (@-R) 285025946-55/1 อ.จตุพิร อนิทะนิน R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การออกแบบอาคารอนุรกัษพ์ลงังาน5542401 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 285025946-55/1 อ.ชลดีล ใจซืQอดี R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
พลงังานทดแทน5542601 3(3-0-6) อ. (?-D) 285025946-55/1 อ.เจมิธง � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
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รายวชิาที	เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที	  � / ����     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
การตรวจวเิคราะหพ์ลงังาน5543402 3(3-0-6) พฤ. (@-R) EN-25846-55/1 อ.ภาณุศกัดิb มลูศรีR พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การอนุรกัษแ์ละการจดัการพลงังานในโรงงานอตุสาหกรรม5543404 3(3-0-6) จ. (�-�) 285035846-55/1 อ.จตุพิร อนิทะนิน R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
เทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์5543501 3(3-0-6) จ. (@-R) 1615 - Lab5846-55/1 อ.ปองพล �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
ปญัหาพเิศษทางวศิวกรรมพลงังาน5543702 3(3-0-6) อ. (@-R) 285035846-55/1 ผศ.กงัสดาล � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมพลงังาน5544802 3(0-0-300) 5746-55/1 -
สหกจิศึกษา5544803 6(0-0-600) จ. (<-<<) .NC.5746-55/1 ผศ.กงัสดาล -

จ. (<-<<) .NC.5746-55/1 อ.ชลดีล ใจซืQอดี
จ. (<-<<) .NC.5746-55/1 อ.ปองพล
จ. (<-<<) .NC.5746-55/1 อ.ภาณุศกัดิb มลูศรี
จ. (<-<<) .NC.5746-55/1 อ.เจมิธง
จ. (<-<<) .NC.5746-55/1 อ.จตุพิร อนิทะนิน

การใชเ้ครืQองมอืวดัและอปุกรณ์ทางไฟฟ้า5571103 1(0-3) ศ. (?-D) ไฟฟ้า�6042-53/1 อ.อนุรกัษ์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การวเิคราะหว์งจรไฟฟ้า5572103 3(2-3-4) พ. (�-?) ไฟฟ้า�6042-53/1 อ.อนุรกัษ์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เครืQองกลไฟฟ้า �5572201 3(2-3-4) พ. (�-?) ไฟฟ้า>5942-53/1 อ.บรุีรกัษ์ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
อเิลก็ทรอนิกสเ์บืSองตน้5572704 3(2-3-4) อ. (�-�) ไฟฟ้า�6042-53/1 อ. ดร.ราเชณ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30

อ. (?-@) ไฟฟ้า�6042-53/1 อ. ดร.ราเชณ
การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแบบ5573111 3(2-2-5) พฤ. (�-c) ไฟฟ้า�5842-53/1 อ.บรุีรกัษ์ �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ระบบการทาํความเยน็5573301 3(2-2-5) พฤ. (@-`) ไฟฟ้า�5842-53/1 อ.สุขมุ หลานไทย � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การตดิต ัSงไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 3(2-2-5) จ. (�-c) 16145842-53/1 อ.สุขมุ หลานไทย c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การตดิต ัSงไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 3(2-2-5) จ. (@-`) 16145842-53/1 อ.สุขมุ หลานไทย c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 3(2-2-5) อ. (�-c) 16145842-53/1 ผศ.พศิิษฐ์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 3(2-3-4) อ. (�-�) ไฟฟ้า>5942-53/1 อ.บรุีรกัษ์ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30

อ. (?-@) ไฟฟ้า>5942-53/1 อ.บรุีรกัษ์
เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 3(2-3-4) พฤ. (�-�) 16145942-53/1 ผศ.พศิิษฐ์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (?-@) 16145942-53/1 ผศ.พศิิษฐ์
คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 3(2-2-5) พ. (�-c) 16145842-53/1 ผศ.พศิิษฐ์ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยไีฟฟ้า5574802 3(0-250) จ. (<-<<) .NC.5742-53/1 อ.อนุรกัษ์ -
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยไีฟฟ้า5574802 3(0-250) จ. (<-<<) .NC.5742-53/2 อ.อนุรกัษ์ -
สหกจิศึกษา5574803 5(0-600) จ. (<-<<) .NC.5742-53/1 อ. ดร.ราเชณ -
สหกจิศึกษา5574803 5(0-600) จ. (<-<<) .NC.5742-53/2 อ. ดร.ราเชณ -
การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์5582101 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 16345842-56/1 อ.อภริตัน์ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเชืQอมโยงวตัถเุชงิสมัผสัและรูส้กึได ้5583202 3(2-2-5) พฤ. (@-`) 16345842-56/1 อ.ภาคย์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแบบ5583204 3(2-2-5) อ. (�-c) 16345842-56/1 ผศ. ดร.เทีQยง �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์5583407 3(2-2-5) จ. (�-c) 16315842-56/1 อ.สราวุฒ ิเชาวสกู ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัคอมพวิเตอร์5584304 3(2-2-5) พ. (�-c) 16325842-56/1 ผศ.วนัชยั D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
เครือขา่ยเซน็เซอรไ์รส้าย5584403 3(2-2-5) จ. (@-`) 16315842-56/1 อ.สราวุฒ ิเชาวสกู � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี5584802 3(0-250) จ. (<-<<) .NC.5742-56/1 ผศ. ดร.เทีQยง -
การขบัขีQปลอดภยั5590101 3(2-2-5) พฤ. (@-`) SU-5056041-01/5 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การขบัขีQปลอดภยั5590101 3(2-2-5) พ. (�-c) SU-5056041-01/6 ผศ. ดร.โชตวิธัน์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การขบัขีQปลอดภยั5590101 3(2-2-5) ศ. (�-c) SU-4056044-35/1 ผศ. ดร.โชตวิธัน์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การขบัขีQปลอดภยั5590101 3(2-2-5) ศ. (?-R) SU-5066044-36/1 ผศ. ดร.โชตวิธัน์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การขบัขีQปลอดภยั5590101 3(2-2-5) อ. (@-`) SU-5056047-22/2 ผศ. ดร.ขวญัชยั ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
เขยีนแบบวศิวกรรม5591102 3(1-4-4) จ. (�-?) 283026046-59/1 อ.ดวงฤดี �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วสัดุวศิวกรรม5591301 3(3-0-6) อ. (�-�) 283025946-59/1 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ> พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วสัดุวศิวกรรม5591301 3(3-0-6) ศ. (�-�) 16146046-66/1 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ> พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ปฏบิตักิารวศิวกรรมพืSนฐาน >5591702 1(0-3) พฤ. (@-R) Lab พืSนฐาน >6046-66/1 รศ. ดร.อทุยั �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
วศิวกรรมไฟฟ้า5592101 3(3-0-6) จ. (�-�) 16126046-66/1 อ.อนุรกัษ์ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5592102 1(0-3-2) จ. (?-D) ไฟฟ้า�6046-66/1 อ.อนุรกัษ์ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
กลศาสตรว์ศิวกรรม >5592121 3(3-0-6) จ. (�-�) 284055946-66/1 อ. ดร.ปรชัญา � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กระบวนการผลติ5592301 3(3-0-6) อ. (�-�) 284055946-66/1 อ.ดวงฤดี R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กลศาสตรว์สัดุ �5592401 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 16125946-66/1 อ. ดร.ปรชัญา ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
อณุหพลศาสตร ์>5592502 3(3-0-6) ศ. (�-�) 16135946-66/1 รศ. ดร.อทุยั D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กลศาสตรข์องไหล >5592602 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 16125946-66/1 อ.ยุทธนา D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครืQองกล >5592704 1(1-2-3) พฤ. (?-D) Lab เครืQองกล >5946-55/1 อ.อนุชา สายสรอ้ย� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครืQองกล >5592704 1(0-3) พ. (�-�) Lab เครืQองกล >5946-66/1 รศ. ดร.อทุยั � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
โปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครืQองกล5593102 3(2-2-5) จ. (?-R) คอมกล5946-66/1 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
วศิวกรรมควบคุมอตัโนมตัิ5593103 3(3-0-6) อ. (@-R) 16135846-66/0 อ.อนุชา สายสรอ้ย� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กลศาสตรเ์ครืQองจกัรกล >5593402 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 16135846-66/0 อ. ดร.ปรชัญา � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
กลศาสตรเ์ครืQองจกัรกล >5593402 3(3-0-6) ศ. (?-D) 16135846-66/1 อ. ดร.ปรชัญา � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 3(3-0-6) พ. (�-�) 1615 - Lab5846-55/1 อ.ภาณุศกัดิb มลูศรี�< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 3(3-0-6) ศ. (?-D) 16125846-66/0 อ.ยุทธนา �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 3(3-0-6) พ. (�-�) 16125846-66/1 อ.ยุทธนา �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครืQองกล c5593706 1(1-2-3) ศ. (�-�) Lab เครืQองกล c5846-66/0 ผศ. ดร.ขวญัชยั � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครืQองกล c5593706 1(1-2-3) จ. (?-D) Lab เครืQองกล c5846-66/1 รศ. ดร.อทุยั � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ออกแบบเครืQองจกัรกล �5594301 3(3-0-6) จ. (�-�) บณัฑติ ช ัSน >5846-66/1 ผศ. ดร.ขวญัชยั D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ออกแบบเครืQองจกัรกล >5594302 3(3-0-6) จ. (?-D) 16135846-66/0 ผศ. ดร.ขวญัชยั D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การส ั Qนสะเทอืนเชงิกล5594303 3(3-0-6) อ. (�-�) บณัฑติ ช ัSน >5846-66/1 อ.อนุชา สายสรอ้ย` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
เครืQองยนตส์นัดาปภายใน5594501 3(3-0-6) พ. (�-�) บณัฑติ ช ัSน >5846-66/0 อ. ดร.พเิชฐ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 3(3-0-6) อ. (�-�) 285035846-55/1 ผศ.กงัสดาล c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 3(3-0-6) จ. (�-�) 16135846-66/0 อ.ยุทธนา c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 3(3-0-6) อ. (?-D) 16145846-66/1 อ. ดร.พเิชฐ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมเครืQองกล5594801 3(0-300) จ. (<-<<) .NC.5746-66/1 รศ. ดร.อทุยั -

จ. (<-<<) .NC.5746-66/1 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ
จ. (<-<<) .NC.5746-66/1 อ. ดร.พเิชฐ
จ. (<-<<) .NC.5746-66/1 อ.อนุชา สายสรอ้ย
จ. (<-<<) .NC.5746-66/1 ผศ. ดร.ขวญัชยั

สหกจิศึกษา5594803 5(0-600) จ. (<-<<) .NC.5746-66/1 รศ. ดร.อทุยั -
จ. (<-<<) .NC.5746-66/1 อ. ดร.ปรชัญา
จ. (<-<<) .NC.5746-66/1 อ.ยุทธนา
จ. (<-<<) .NC.5746-66/1 อ.อนุชา สายสรอ้ย
จ. (<-<<) .NC.5746-66/1 อ.ดวงฤดี

สถาปตัยกรรมภายใน �5661103 4(1-6-5) จ. (�-�) 28403604A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
พฤ. (?-R) 28403604A-52/1 อ.เฉลมิศกัดิb

สุนทรียศาสตร์5661310 2(2-0-4) อ. (R-`) 28402604A-52/1 อ.ธญัสร � พ.ค.>?@� 08.30-10.30

  43หนา้ :พมิพ ์ณ วนัทีQ �R ธนัวาคม พ.ศ. >?@< เวลา <`:<<:?�
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
อ. (R-`) 28402604A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ

สถาปตัยกรรมไทยเพชรบรุี5661311 3(2-2-5) อ. (�->) 28402604A-52/1 อ.พเิศษ สถาปตัฯ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
พฤ. (�->) 28402604A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ

โครงสรา้งสถาปตัยกรรม �5661401 3(2-2-5) พ. (�->) 28403604A-52/1 อ.เฉลมิศกัดิb c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
พ. (�-c) 28403604A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ

การสืQอสารภาษาองักฤษเพืQอการนาํเสนอผลงาน5662006 3(3-0-6) จ. (�-�) 16415742-52/1 อ.ธญัสร D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สถาปตัยกรรมภายใน �5662105 4(1-6-5) จ. (c-@) 28403594A-52/1 อ.ธญัสร R พ.ค.>?@� 08.30-10.30

จ. (c-@) 28403594A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ
ศ. (@-`) 28403594A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ
ศ. (@-`) 28403594A-52/1 อ.ธญัสร

การจดันิทรรศการ5662112 3(2-2-5) จ. (�->) ก่อสรา้ง-COM594A-52/1 อ.มทนิา สุพรศิลป์ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
จ. (�->) ก่อสรา้ง-COM594A-52/1 อ.สรศกัดิb รกัเพช็ร
พ. (�->) 28401594A-52/1 อ.มทนิา สุพรศิลป์
พ. (�->) 28401594A-52/1 อ.สรศกัดิb รกัเพช็ร

ประวตัศิาสตรศิ์ลปะ และสถาปตัยกรรมโลก5662303 2(2-0-4) จ. (D-R) 28405594A-52/1 อ.ธญัสร �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
จ. (D-R) 28405594A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ

คอมพวิเตอรเ์พืQองานออกแบบ � มติิ5662405 3(2-2-5) อ. (�->) ก่อสรา้ง-COM594A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
พฤ. (�->) ก่อสรา้ง-COM594A-52/1 อ.ธญัสร

ระเบยีบวธิีวจิยั5663005 2(2-0-4) จ. (?-@) 16415742-52/1 อ.ศาสตรา �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
สถาปตัยกรรมภายใน ?5663107 4(1-6-5) จ. (�-c) >Rc<@ บรรยาย5842-52/1 อ.เฉลมิศกัดิb R พ.ค.>?@� 08.30-10.30

จ. (�-c) >Rc<@ บรรยาย5842-52/1 อ.พเิศษ สถาปตัฯ
จ. (@-R) >Rc<@ บรรยาย5842-52/1 อ.เฉลมิศกัดิb
จ. (@-R) >Rc<@ บรรยาย5842-52/1 อ.พเิศษ สถาปตัฯ

สถาปตัยกรรมไทย5663110 3(2-2-5) อ. (�-@) >Rc<@ บรรยาย5842-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จติวทิยามนุษยใ์นสภาพแวดลอ้ม5663405 3(3-0-6) พ. (�-�) 284055842-52/1 อ.ศาสตรา �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การออกแบบเครืQองเรือน5663506 3(2-2-5) พฤ. (�->) >Rc<@ บรรยาย5842-52/1 อ.เฉลมิศกัดิb �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พฤ. (�-c) >Rc<@ บรรยาย5842-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ
ปฏบิตัโิรงงาน5663507 3(2-2-5) พ. (�->) 16415742-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พ. (�-c) 16415742-52/1 อ.ธญัสร
การออกแบบงานระบบภายในอาคาร5663508 3(2-2-5) ศ. (�-c) 284015842-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (�-c) 284015842-52/1 อ.เฉลมิศกัดิb
สถาปตัยกรรมภายใน D5664109 4(1-6-5) อ. (�-c) สถาปตัยกรรมภายใ5742-52/1 อ.เฉลมิศกัดิb R พ.ค.>?@� 08.30-10.30

อ. (@-R) สถาปตัยกรรมภายใ5742-52/1 อ.เฉลมิศกัดิb
จรรยาบรรณวชิาชพีสถาปตัยกรรม5664510 3(3-0-6) พฤ. (�-�) สถาปตัยกรรมภายใ5742-52/1 ผศ.วเิชยีร เขม็เงนิ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี5664801 1(0-60) ศ. (�->) 16415742-52/1 อ.ศาสตรา ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวเิคราะหร์ายละเอยีดวทิยานิพนธ์5665901 2(2-0-4) พฤ. (@-D) 16415742-52/1 อ.ธญัสร c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
เทคโนโลยทีอ้งถิQน5800101 3(3-0-6) ศ. (�-�) 16126043-16/1 อ.ประเสริฐ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษสาํหรบัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์7011701 3(2-2-5) อ. (�-c) 265046042-72/1 อ. ดร.ทดัทอง � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษสาํหรบัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์7011701 3(2-2-5) อ. (@-D) 265046042-74/1 อ. ดร.ทดัทอง � พ.ค.>?@� 13.30-15.30

อ. (R-`) 265046042-74/1 อ. ดร.ทดัทอง
กฎหมายและจริยธรรมสาํหรบัอาชพีนกัคอมพวิเตอร์7021501 3(2-2-5) อ. (@-`) 264066042-72/1 อ. ดร.สุกมุา > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์7041302 3(2-2-5) พฤ. (�->) 3126042-72/1 อ. ดร.พฤกษไ์พร � พ.ค.>?@� 13.30-15.30

  44หนา้ :พมิพ ์ณ วนัทีQ �R ธนัวาคม พ.ศ. >?@< เวลา <`:<<:?�



รายวชิาที	เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที	  � / ����     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
พฤ. (�-c) 31066042-72/1 อ. ดร.พฤกษไ์พร

การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์7041302 3(2-2-5) ศ. (�->) 3136042-74/1 ผศ.ศิวาพร � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ศ. (�-c) 31056042-74/1 ผศ.ศิวาพร

การวจิยัเบืSองตน้ทางคอมพวิเตอร์7053901 3(2-2-5) พ. (�->) 31035842-44/1 อ. ดร.พรีศุษย์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
พ. (�-c) 3135842-44/1 อ. ดร.พรีศุษย์

การวจิยัเบืSองตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 3(2-2-5) อ. (�->) 31045842-72/1 ผศ.สุวฒัน์ �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30
อ. (�-c) 3155842-72/1 ผศ.สุวฒัน์

ภาษาองักฤษสาํหรบัครูคอมพวิเตอร์7091101 3(3-0-6) จ. (�-�) 264066041-50/5 ผศ.ศรชยั R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษสาํหรบัครูคอมพวิเตอร์7091101 3(3-0-6) จ. (@-R) 264066041-50/6 ผศ.ศรชยั R พ.ค.>?@� 13.30-15.30
คุณธรรมและการจดัการความม ั Qนคงสารสนเทศ7091301 3(3-0-6) อ. (@-R) 265026041-50/5 ผศ. ดร.พรรณี �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
คุณธรรมและการจดัการความม ั Qนคงสารสนเทศ7091301 3(3-0-6) อ. (>-c) 265026041-50/6 ผศ. ดร.พรรณี �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ดจิทิลัเบืSองตน้7091401 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 3116041-50/5 อ.อนุชาต ิบญุมาก ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ดจิทิลัเบืSองตน้7091401 3(2-2-5) พฤ. (@-`) 3116041-50/6 อ.อนุชาต ิบญุมาก ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์นการศึกษา7092301 3(2-2-5) พฤ. (@-D) 3135941-50/5 อ. ดร.สราวุธ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (R-`) 31035941-50/5 อ. ดร.สราวุธ
การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์นการศึกษา7092301 3(2-2-5) พฤ. (�->) 3135941-50/6 อ. ดร.สราวุธ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (�-c) 31035941-50/6 อ. ดร.สราวุธ
การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 3(2-2-5) พฤ. (�->) 26201 - Com5941-50/5 อ. ดร.นนัทริา D พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พฤ. (�-c) 265035941-50/5 อ. ดร.นนัทริา
การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 3(2-2-5) พฤ. (@-D) 26201 - Com5941-50/6 อ. ดร.นนัทริา D พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พฤ. (R-`) 265035941-50/6 อ. ดร.นนัทริา
การเขยีนโปรแกรมเชงิโครงสรา้ง7092601 3(2-2-5) อ. (�->) 26201 - Com6041-50/5 ผศ. ดร.วรีะชยั �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30

อ. (�-c) 265036041-50/5 ผศ. ดร.วรีะชยั
การเขยีนโปรแกรมเชงิโครงสรา้ง7092601 3(2-2-5) อ. (@-D) 26201 - Com6041-50/6 ผศ. ดร.วรีะชยั �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30

อ. (R-`) 265036041-50/6 ผศ. ดร.วรีะชยั
การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 3(2-2-5) จ. (�-c) 264055941-50/5 ผศ. ดร.วรีะชยั R พ.ค.>?@� 13.30-15.30

จ. (@-D) 26201 - Com5941-50/5 ผศ. ดร.วรีะชยั
การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 3(2-2-5) จ. (�-c) 264055941-50/6 ผศ. ดร.วรีะชยั R พ.ค.>?@� 13.30-15.30

จ. (R-`) 26201 - Com5941-50/6 ผศ. ดร.วรีะชยั
การออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนับนอปุกรณ์7093502 3(2-2-5) จ. (@-`) 26205 - Com5841-50/5 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การศึกษาวงจรและซ่อมบาํรุงไมโครคอมพวิเตอร์7094403 3(2-2-5) อ. (�->) 265035841-50/5 อ.เกรียงไกร � พ.ค.>?@� 13.30-15.30

อ. (�-c) 26201 - Com5841-50/5 อ.เกรียงไกร
หวัขอ้พเิศษทางดา้นคอมพวิเตอร ์�7094703 2(1-2-3) พ. (>-c) 26201 - Com5841-50/5 ผศ. ดร.วรีะชยั c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การคาํนวณเชงิตวัเลขและความน่าจะเป็น7101002 3(3-0-6) จ. (>-c) 265036042-44/1 ผศ.จารุต �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ ัSนสูง7101302 3(2-2-5) ศ. (�->) 265036042-44/1 ผศ.พรทพิย์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30

ศ. (�-c) 26201 - Com6042-44/1 ผศ.พรทพิย์
โครงสรา้งขอ้มลูและข ัSนตอนวธิี7101303 3(2-2-5) อ. (@-D) 31056042-44/1 อ.อสันีวลัย์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30

อ. (R-`) 3136042-44/1 อ.อสันีวลัย์
สถติสิาหรบันกัวทิยาศาสตร์7102002 3(2-2-5) พ. (�-c) 265045942-44/1 อ. ดร.ชนิตรน์าถ �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ตรรกศาสตรด์จิทิลั7102102 3(2-2-5) พฤ. (@-D) 265036042-44/1 อ.ศิริพร อ่วมศิริ ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (R-`) 26201 - Com6042-44/1 อ.ศิริพร อ่วมศิริ
ระบบสืQอสารขอ้มลูและเครือขา่ย7102202 3(2-2-5) จ. (@-`) 3115942-44/1 อ.อนุชาต ิบญุมาก � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
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รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
การโปรแกรมเชงิวตัถขุ ัSนสูง7102302 3(2-2-5) ศ. (@-D) 31055942-44/1 อ.อสันีวลัย์ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (R-`) 3135942-44/1 อ.อสันีวลัย์
การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ7102501 3(2-2-5) อ. (@-D) 3135942-44/1 ผศ. ดร.สูตรทนิ R พ.ค.>?@� 08.30-10.30

อ. (R-`) 31055942-44/1 ผศ. ดร.สูตรทนิ
การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7103203 3(2-2-5) จ. (@-D) 31045842-44/1 อ.สุกญัชลกิา � พ.ค.>?@� 08.30-10.30

จ. (R-`) 3125842-44/1 อ.สุกญัชลกิา
การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็7103302 3(2-2-5) ศ. (�-c) 3125942-44/1 อ. ดร.พรีศุษย์ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ระบบชาญฉลาด7103402 3(2-2-5) จ. (�-c) 265025842-44/1 อ. ดร.ชนิตรน์าถ c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การเขยีนโปรแกรมภาษาภาพ7103411 3(2-2-5) พฤ. (�->) 31035842-44/1 อ.จริวฑัฒ์ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พฤ. (�-c) 3102 - com5842-44/1 อ.จริวฑัฒ์
การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็7103412 3(2-2-5) ศ. (�->) 26201 - Com5842-77/1 อ. ดร.พฤกษไ์พร �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30

ศ. (�-c) 265025842-77/1 อ. ดร.พฤกษไ์พร
การทาํเหมอืงขอ้มลู7104306 3(2-2-5) พฤ. (@-D) 265055842-44/1 อ.ปณิธิ แกว้สวสัดิb �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (R-`) 3125842-44/1 อ.ปณิธิ แกว้สวสัดิb
สมัมนาวทิยาการคอมพวิเตอร์7104903 3(3-0-6) อ. (@-R) 265055842-44/1 ผศ.พรทพิย์ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการคอมพวิเตอร์7104905 3(2-2-5) อ. (�->) 31035842-44/1 อ.อสันีวลัย์ D พ.ค.>?@� 13.30-15.30

อ. (�-c) 3125842-44/1 อ.อสันีวลัย์
การสืQอสารขอ้มลูและเครือขา่ย7111202 3(2-2-5) อ. (�->) 3155942-72/1 อ. ดร.พฤกษไ์พร � พ.ค.>?@� 13.30-15.30

อ. (�-c) 31055942-72/1 อ. ดร.พฤกษไ์พร
ความม ั Qนคงในการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7112401 3(2-2-5) จ. (�->) 265025842-77/1 อ.สุกญัชลกิา �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30

จ. (�-c) 26201 - Com5842-77/1 อ.สุกญัชลกิา
ทกัษะความม ั Qนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบอร์7114401 3(1-4-4) อ. (�-?) 3115842-77/1 อ.อนุชาต ิบญุมาก ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สมัมนาความม ั Qนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบอร์7114901 3(3-0-6) พ. (�-�) 265035842-77/1 ผศ.สุวฒัน์ ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30
โครงงานทางดา้นความม ั Qนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบอร์7114902 3(0-0-9) จ. (<-<<) .NC.5842-77/1 อ.กฤษดา -
หวัขอ้พเิศษเกีQยวกบัความม ั Qนคงคอมพวิเตอรแ์ละ7114903 3(2-2-5) ศ. (@-D) 26201 - Com5842-77/1 อ.กฤษดา > พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (R-`) 265035842-77/1 อ.กฤษดา
สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 3(3-0-6) พฤ. (>-c) 266035942-72/1 อ. ดร.ชนิตรน์าถ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวจิยัดาํเนินงานเบืSองตน้7122103 3(2-2-5) จ. (@-D) 265055842-74/1 อ.กรกรต > พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (@-D) 265025842-74/1 อ.กรกรต
เทคโนโลยเีวบ็7122402 3(2-2-5) พฤ. (�->) 31045942-74/1 อ.สุกญัชลกิา > พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พฤ. (�-c) 3125942-74/1 อ.สุกญัชลกิา
การพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนั7122404 3(2-2-5) พ. (�->) 3136042-74/1 อ.สุกญัชลกิา c พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พ. (�-c) 31056042-74/1 อ.สุกญัชลกิา
คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 3(3-0-6) จ. (@-R) 264055942-74/1 อ. ดร.ชนิตรน์าถ � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภาพ7123306 3(2-2-5) อ. (@-D) 265035942-74/1 อ.จริวฑัฒ์ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30

อ. (R-`) 26201 - Com5942-74/1 อ.จริวฑัฒ์
การสืQอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 3(2-2-5) จ. (�->) 3135842-74/1 อ. ดร.ปราโมทย์ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30

จ. (�-c) 31055842-74/1 อ. ดร.ปราโมทย์
การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 3(2-2-5) ศ. (@-D) 3135942-74/1 ผศ.พรทพิย์ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (R-`) 31035942-74/1 ผศ.พรทพิย์
หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 3(2-2-5) พ. (�-c) 3125842-74/1 ผศ.ศิวาพร �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 3(2-2-5) อ. (@-D) 31035842-72/1 อ. ดร.นนัทริา D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
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รายวชิาที	เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที	  � / ����     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
อ. (R-`) 3155842-72/1 อ. ดร.นนัทริา

การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 3(2-2-5) อ. (�->) 3135842-74/1 ผศ.ศิวาพร D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
อ. (�-c) 31045842-74/1 ผศ.ศิวาพร

โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 3(0-0-9) จ. (<-<<) .NC.5842-74/1 ผศ.ศิวาพร -
การใชซ้อฟตแ์วรจ์ดัทาํเอกสารงานคาํนวณ7130401 3(2-2-5) จ. (�->) 31046042-74/1 อ.จริวฑัฒ์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30

จ. (�-c) 3126042-74/1 อ.จริวฑัฒ์
การใชซ้อฟตแ์วรจ์ดัทาํเอกสารงานคาํนวณ7130401 3(2-2-5) พฤ. (�->) 3156047-22/1 อ.ปณิธิ แกว้สวสัดิb �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พฤ. (�-c) 31016047-22/1 อ.ปณิธิ แกว้สวสัดิb
การใชซ้อฟตแ์วรจ์ดัทาํเอกสารงานคาํนวณ7130401 3(2-2-5) ศ. (�->) 31046047-22/2 ผศ. ดร.สูตรทนิ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30

ศ. (�-c) 3146047-22/2 ผศ. ดร.สูตรทนิ
การใชซ้อฟตแ์วรจ์ดัทาํเอกสารงานคาํนวณ7130401 3(2-2-5) ศ. (@-D) 31046047-22/3 ผศ. ดร.สูตรทนิ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30

ศ. (R-`) 3146047-22/3 ผศ. ดร.สูตรทนิ
การใชซ้อฟตแ์วรจ์ดัทาํเอกสารงานคาํนวณ7130401 3(2-2-5) ศ. (@-D) 3156047-24/1 อ.ปณิธิ แกว้สวสัดิb �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30

ศ. (R-`) 31016047-24/1 อ.ปณิธิ แกว้สวสัดิb
การใชซ้อฟตแ์วรจ์ดัทาํเอกสารงานคาํนวณ7130401 3(2-2-5) พฤ. (@-D) 3156047-24/2 อ.จริวฑัฒ์ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พฤ. (R-`) 31046047-24/2 อ.จริวฑัฒ์
การใชซ้อฟตแ์วรจ์ดัทาํเอกสารงานคาํนวณ7130401 3(2-2-5) ศ. (@-D) 31036047-24/3 อ.ศิริพร อ่วมศิริ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30

ศ. (R-`) 3156047-24/3 อ.ศิริพร อ่วมศิริ
การใชเ้ทคโนโลยเีพืQอนาํเสนองาน7130402 3(2-2-5) อ. (�->) 3125941-50/5 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา�< เม.ย.>?@� 08.30-10.30

อ. (�-c) 31035941-50/5 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา
การใชเ้ทคโนโลยเีพืQอนาํเสนองาน7130402 3(2-2-5) อ. (@-D) 3125941-50/6 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา�< เม.ย.>?@� 08.30-10.30

อ. (R-`) 31035941-50/6 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา
การใชเ้ทคโนโลยเีพืQอนาํเสนองาน7130402 3(2-2-5) จ. (�->) 3155944-34/1 อ.กฤษดา �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30

จ. (�-c) 31035944-34/1 อ.กฤษดา
การใชเ้ทคโนโลยเีพืQอนาํเสนองาน7130402 3(2-2-5) จ. (@-D) 3145948-14/1 ผศ.จารุต �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30

จ. (R-`) 31015948-14/1 ผศ.จารุต
การใชเ้ทคโนโลยเีพืQอนาํเสนองาน7130402 3(2-2-5) จ. (@-D) 3145948-15/1 ผศ.จารุต �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30

จ. (R-`) 31015948-15/1 ผศ.จารุต
การใชเ้ทคโนโลยเีพืQอนาํเสนองาน7130402 3(2-2-5) อ. (@-D) 31016041-86/5 อ.เกรียงไกร �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30

อ. (R-`) 3146041-86/5 อ.เกรียงไกร
การใชเ้ทคโนโลยเีพืQอนาํเสนองาน7130402 3(2-2-5) อ. (�->) 31016041-86/6 ผศ.จารุต �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30

อ. (�-c) 3146041-86/6 ผศ.จารุต
การใชเ้ทคโนโลยเีพืQอนาํเสนองาน7130402 3(2-2-5) พฤ. (@-D) 31056042-61/1 อ.เกรียงไกร �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (R-`) 3156042-61/1 อ.เกรียงไกร
การใชเ้ทคโนโลยเีพืQอนาํเสนองาน7130402 3(2-2-5) พ. (�-c) 26205 - Com6042-72/1 อ.เกรียงไกร �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การใชเ้ทคโนโลยเีพืQอนาํเสนองาน7130402 3(2-2-5) พฤ. (@-D) 31016044-37/1 ผศ.จารุต �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (R-`) 3146044-37/1 ผศ.จารุต
เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 3(2-2-5) จ. (@-D) 3125941-01/5 อ. ดร.ปราโมทย์ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30

จ. (R-`) 31035941-01/5 อ. ดร.ปราโมทย์
เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 3(2-2-5) จ. (@-D) 3135941-02/5 อ.ดนยั �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30

จ. (R-`) 31055941-02/5 อ.ดนยั
เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 3(2-2-5) จ. (@-D) 31055941-02/6 อ. ดร.สราวุธ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
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รายวชิาที	เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที	  � / ����     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
จ. (R-`) 3135941-02/6 อ. ดร.สราวุธ

เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 3(2-2-5) พฤ. (�->) 31055941-06/5 อ.ดนยั �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
พฤ. (�-c) 3155941-06/5 อ.ดนยั

เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 3(2-2-5) พฤ. (�->) 31055941-07/5 อ.ดนยั �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
พฤ. (�-c) 3155941-07/5 อ.ดนยั

เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 3(2-2-5) พฤ. (�->) 31055941-08/5 อ.ดนยั �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
พฤ. (�-c) 3155941-08/5 อ.ดนยั

เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 3(2-2-5) ศ. (@-D) 31015941-86/5 อ. ดร.นนัทริา �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
ศ. (R-`) 3125941-86/5 อ. ดร.พฤกษไ์พร

เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 3(2-2-5) พฤ. (R-`) 3135941-86/6 อ.กฤษดา �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
พฤ. (@-D) 31065941-86/6 อ.กายทพิย์

เทคโนโลยกีารจดัการเอกสาร7131301 3(2-2-5) จ. (�->) 31056042-72/1 อ.กายทพิย์ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จ. (�-c) 3136042-72/1 อ.กายทพิย์

การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศในสาํนกังาน7133201 3(2-2-5) จ. (@-D) 3155942-72/1 อ. ดร.นนัทริา D พ.ค.>?@� 08.30-10.30
จ. (R-`) 31045942-72/1 อ. ดร.นนัทริา

เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืQอการบริหาร7133402 3(2-2-5) จ. (�->) 31035842-72/1 อ.กรกรต �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
จ. (�-c) 3155842-72/1 อ.กรกรต

เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืQอการบริหาร7133402 3(2-2-5) ศ. (�->) 31035842-74/1 อ.กรกรต �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ศ. (�-c) 3155842-74/1 อ.กรกรต

ความม ั Qนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7133702 3(2-2-5) จ. (@-D) 31035842-72/1 อ.กายทพิย์ R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
จ. (R-`) 3155842-72/1 อ.กายทพิย์

การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 3(2-2-5) พ. (�->) 31045842-72/1 อ. ดร.ปราโมทย์ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
พ. (�-c) 3155842-72/1 อ. ดร.ปราโมทย์

โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 3(0-6-12) จ. (<-<<) .NC.5842-72/1 อ.กายทพิย์ -
ชวีติและสุขภาพ8010804 3(3-0-6) ศ. (�-�) 265016049-73/1 อ.ลออ �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ชวีเคมี8011004 2(2-0-4) พฤ. (@-D) 71126049-73/1 ผศ. ดร.บษุกร �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
กายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 3(3-0-6) อ. (�-c) SU-4066049-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30

อ. (�-c) SU-4066049-73/1 อ.วรียุทธ
อ. (@-`) Lab พยาบาล6049-73/1 อ.วรียุทธ
อ. (@-`) Lab พยาบาล6049-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง

สรีรวทิยาของมนุษย์8012007 3(2-2-5) จ. (?-R) 265036049-73/1 อ.กรรณิการ์ � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 2(2-0-4) พ. (�->) 264055849-73/1 อ. ดร.เพชรีย ์ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 2(2-0-4) พ. (�->) 264056049-73/2 อ. ดร.เพชรีย ์ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ระบบสุขภาพของประเทศ8031104 2(2-0-4) ศ. (?-@) 265016049-73/1 อ. ดร.เพชรีย ์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สงัคมวทิยาและมนุษยวทิยาการแทพยแ์ผนไทย8031105 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 265016049-73/1 อ.ประกายรตัน์ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พฤ. (�-c) 265016049-73/1 อ.พรทพิย ์พาโน
จรรยาบรรณวชิาชพีและกฎหมายเกีQยวกบั8031106 3(3-0-6) พ. (�-�) 265016049-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 2(1-2-3) จ. (D-`) 71125949-73/1 อ. ดร.บษุราคมั ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30
เภสชักรรมไทย >8032302 3(2-3-4) ศ. (�-?) 265045949-73/1 อ.ธนฏันณั D พ.ค.>?@� 13.30-15.30
เวชกรรมไทย >8032402 3(2-3-4) จ. (�-?) 265045949-73/1 อ.ประกายรตัน์ D พ.ค.>?@� 08.30-10.30

จ. (�-?) 265045949-73/1 อ.สณัฐติาพร
การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 3(2-2-5) ศ. (�-c) 264055849-73/1 อ.สณัฐติาพร �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
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รายวชิาที	เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที	  � / ����     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 3(2-2-5) ศ. (�-c) 264056049-73/2 อ.สณัฐติาพร �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 3(2-2-5) ศ. (@-`) 264055849-73/1 อ.ลออ R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 3(2-2-5) ศ. (@-`) 264056049-73/2 อ.ลออ R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพทยแ์ผนไทย8033201 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 264055849-73/1 อ.กติศิกัดิb � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพทยแ์ผนไทย8033201 3(2-2-5) พฤ. (�-c) 264056049-73/2 อ.กติศิกัดิb � พ.ค.>?@� 08.30-10.30
เภสชักรรมไทย c8033304 3(2-3-4) พฤ. (D-�<) 264055849-73/1 อ.ธนฏันณั ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พ. (�-�) 264055849-73/1 อ.ธนฏันณั
เภสชักรรมไทย c8033304 3(2-3-4) พฤ. (D-�<) 264056049-73/2 อ.ธนฏันณั ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พ. (�-�) 264056049-73/2 อ.ธนฏันณั
เวชกรรมไทย c8033404 3(2-3-4) อ. (�-?) 264055849-73/1 อ.สณัฐติาพร ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30

อ. (�-?) 264055849-73/1 อ.ประกายรตัน์
เวชกรรมไทย c8033404 3(2-3-4) อ. (�-?) 264056049-73/2 อ.สณัฐติาพร ` พ.ค.>?@� 08.30-10.30

อ. (�-?) 264056049-73/2 อ.ประกายรตัน์
การนวดไทย >8033502 3(1-6-2) พฤ. (@-�<) 265045949-73/1 อ.กติศิกัดิb �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30

พฤ. (@-�<) 265045949-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง
พฤ. (@-�<) 265045949-73/1 อ.พรทพิย ์พาโน
ศ. (`-�<) 265045949-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง
ศ. (`-�<) 265045949-73/1 อ.พรทพิย ์พาโน
ศ. (`-�<) 265045949-73/1 อ.กติศิกัดิb

การนวดไทย >8033502 3(1-6-2) จ. (�-c) 265016049-73/2 อ.กติศิกัดิb �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
จ. (�-c) 265016049-73/2 อ.วรฏัฐา เหมทอง
จ. (�-c) 265016049-73/2 อ.พรทพิย ์พาโน
จ. (@-R) Lab พยาบาล6049-73/2 อ.วรฏัฐา เหมทอง
จ. (@-R) Lab พยาบาล6049-73/2 อ.พรทพิย ์พาโน
จ. (@-R) Lab พยาบาล6049-73/2 อ.กติศิกัดิb

การผดุงครรภไ์ทย >8033602 2(1-3-2) อ. (D-�<) 264055849-73/1 อ.พรทพิย ์พาโน �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
อ. (D-�<) 264055849-73/1 อ. ดร.เพชรีย ์

วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 3(2-2-5) จ. (`-�<) 264055849-73/1 อ.กติศิกัดิb > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จ. (`-�<) 264055849-73/1 อ. ดร.เพชรีย ์
จ. (`-�<) 264055849-73/1 อ.สณัฐติาพร
จ. (`-�<) 264055849-73/1 อ.ประกายรตัน์
จ. (`-�<) 264055849-73/1 อ.ธนฏันณั
จ. (`-�<) 264055849-73/1 อ.พรทพิย ์พาโน
จ. (`-�<) 264055849-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง
พ. (?-?) 264055849-73/1 อ. ดร.เพชรีย ์
พ. (?-?) 264055849-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง
พ. (?-?) 264055849-73/1 อ.กติศิกัดิb
พ. (?-?) 264055849-73/1 อ.ประกายรตัน์
พ. (?-?) 264055849-73/1 อ.ธนฏันณั
พ. (?-?) 264055849-73/1 อ.พรทพิย ์พาโน
พ. (?-?) 264055849-73/1 อ.สณัฐติาพร
พฤ. (?-?) 264055849-73/1 อ.ประกายรตัน์
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รายวชิาที	เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที	  � / ����     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
พฤ. (?-?) 264055849-73/1 อ.กติศิกัดิb
พฤ. (?-?) 264055849-73/1 อ.ธนฏันณั
พฤ. (?-?) 264055849-73/1 อ.สณัฐติาพร
พฤ. (?-?) 264055849-73/1 อ.พรทพิย ์พาโน
พฤ. (?-?) 264055849-73/1 อ. ดร.เพชรีย ์
พฤ. (?-?) 264055849-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง

วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 3(2-2-5) พ. (?-?) 264056049-73/2 อ.กติศิกัดิb > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
จ. (`-�<) 264056049-73/2 อ.กติศิกัดิb
จ. (`-�<) 264056049-73/2 อ.พรทพิย ์พาโน
จ. (`-�<) 264056049-73/2 อ.สณัฐติาพร
จ. (`-�<) 264056049-73/2 อ.วรฏัฐา เหมทอง
จ. (`-�<) 264056049-73/2 อ. ดร.เพชรีย ์
จ. (`-�<) 264056049-73/2 อ.ประกายรตัน์
จ. (`-�<) 264056049-73/2 อ.ธนฏันณั
พ. (?-?) 264056049-73/2 อ. ดร.เพชรีย ์
พ. (?-?) 264056049-73/2 อ.ธนฏันณั
พ. (?-?) 264056049-73/2 อ.ประกายรตัน์
พ. (?-?) 264056049-73/2 อ.วรฏัฐา เหมทอง
พ. (?-?) 264056049-73/2 อ.พรทพิย ์พาโน
พ. (?-?) 264056049-73/2 อ.สณัฐติาพร
พฤ. (?-?) 264056049-73/2 อ.ธนฏันณั
พฤ. (?-?) 264056049-73/2 อ.ประกายรตัน์
พฤ. (?-?) 264056049-73/2 อ. ดร.เพชรีย ์
พฤ. (?-?) 264056049-73/2 อ.วรฏัฐา เหมทอง
พฤ. (?-?) 264056049-73/2 อ.กติศิกัดิb
พฤ. (?-?) 264056049-73/2 อ.สณัฐติาพร
พฤ. (?-?) 264056049-73/2 อ.พรทพิย ์พาโน

จติวทิยาบริการ9741104 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 266026043-29/1 อ.ใหม ่สองภาษา �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
จรรยาบรรณวชิาชพีและกฎหมายสาํหรบั9741105 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 23616043-29/1 อ.กรรณิกา � พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การวางแผนและพฒันาการท่องเทีQยว9741201 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 266045743-29/1 อ.ณฐักานต์ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พฤ. (�-�) 266045743-29/1 อ.ใหม ่สองภาษา
การวางแผนและพฒันาการท่องเทีQยว9741201 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 265025843-29/1 อ.ณฐักานต์ c พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีQยว9741202 3(3-0-6) จ. (?-D) 23415743-29/1 อ.ณฐักานต์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีQยว9741202 3(3-0-6) อ. (�-�) 266015843-29/1 อ.ณฐักานต์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีQยว9741202 3(3-0-6) อ. (?-D) 23416043-29/1 อ.ณฐักานต์ > พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษระดบัตน้9741401 3(3-0-6) พฤ. (�-�) 23665843-29/1 อ. ดร.กฤษดา c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
ภาษาองักฤษระดบัตน้9741401 3(3-0-6) ศ. (?-D) 265056043-29/1 อ. ดร.กฤษดา c พ.ค.>?@� 08.30-10.30
สมัมนาการท่องเทีQยว9742205 3(2-2-5) ศ. (�-c) 23545943-29/1 อ.ใหม ่สองภาษา �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30

ศ. (@-`) 266045943-29/1 อ.ใหม ่สองภาษา
การสาํรวจและการวจิยัสาํหรบัการท่องเทีQยว9742206 3(2-2-5) อ. (�-c) 265015943-29/1 อ.กรรณิกา �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30

อ. (@-`) 265015943-29/1 อ.กรรณิกา
การสืQอสารภาษาองักฤษเบืSองตน้9742402 3(3-0-6) ศ. (@-R) SU-4095743-29/1 อ.ใหม ่สองภาษา �� พ.ค.>?@� 08.30-10.30
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รายวชิาที	เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที	  � / ����     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื	อวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชั*นเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ
สหกจิศึกษา � ประเทศไทย9742801 3(0-350) จ. (<-<<) .NC.5943-29/1 อ. ดร.กฤษดา -
ลกัษณะและพฤตกิรรมของนกัท่องเทีQยว9743109 3(2-2-5) ศ. (�-c) 265065843-29/1 อ.กรรณิกา � พ.ค.>?@� 13.30-15.30

ศ. (�-c) 265065843-29/1 อ.ใหม ่สองภาษา
การจดัการโครงการการท่องเทีQยว9743207 3(3-0-6) จ. (�-�) 266045943-29/1 อ.ใหม ่สองภาษา �< พ.ค.>?@� 08.30-10.30

จ. (?-D) 266015943-29/1 อ.ใหม ่สองภาษา
การวางแผนการดาํเนินงาน9743209 3(3-0-6) ศ. (@-R) 266035843-29/1 อ.กรรณิกา �< เม.ย.>?@� 08.30-10.30
การท่องเทีQยวอย่างย ั Qงยนื9743210 3(3-0-6) จ. (?-D) 266045843-29/1 อ.อรวรรณ �< เม.ย.>?@� 13.30-15.30
การตลาดการท่องเทีQยว9743211 3(3-0-6) อ. (?-D) SU-4095843-29/1 อ.อรวรรณ R พ.ค.>?@� 08.30-10.30
การจดัการธุรกจิการบนิ9744304 3(3-0-6) อ. (�-�) 23435743-29/1 อ.อรวรรณ �� พ.ค.>?@� 13.30-15.30
การฝึกทกัษะบคุลกิภาพและการสมัภาษณ์งาน9744501 3(2-2-5) พ. (�-c) 265065743-29/1 อ.ใหม ่สองภาษา ` พ.ค.>?@� 13.30-15.30

พ. (�-c) 265065743-29/1 อ.ใหม ่สองภาษา
การฝึกทกัษะศิลปะการตกแต่งในธุรกจิทีQพกัและบริการ9744503 3(2-2-5) พ. (�-c) 23556043-29/1 อ.อรวรรณ > พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ภาษาองักฤษเพืQอการปฏบิตังิานในอตุสาหกรรม9744703 3(3-0-6) พฤ. (?-D) 23555743-29/1 อ. ดร.กฤษดา �< พ.ค.>?@� 13.30-15.30
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00001 0(0-0) 5741-02/5 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00001 0(0-0) 5741-02/6 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00001 0(0-0) 5843-13/1 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00002 0(0-0) 5741-02/5 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00002 0(0-0) 5741-02/6 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00003 0(0-0) 5741-06/5 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00005 0(0-0) 5841-43/5 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00005 0(0-0) 5841-43/6 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00006 0(0-0) 5743-29/1 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00007 0(0-0) 5743-29/1 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00008 0(0-0) 5741-48/5 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00008 0(0-0) 5841-45/5 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00008 0(0-0) 5846-59/1 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00008 0(0-0) 5846-66/1 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00009 0(0-0) 5841-45/5 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00009 0(0-0) 5846-55/1 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00009 0(0-0) 5846-66/0 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00009 0(0-0) 5846-66/1 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00010 0(0-0) 5741-45/5 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00010 0(0-0) 5841-02/5 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00010 0(0-0) 5841-02/6 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00010 0(0-0) 5841-48/5 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00010 0(0-0) 5842-42/1 -
ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั QวไปGE00011 0(0-0) 5841-21/5 -
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