
รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  พยาบาล     ภาคการศึกษาที่  3 / 2560     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ

การพยาบาลเดก็และวยัรุ่น 18012301 2(2-0-4) จ. (5-6) 432594N-46/1 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา -

จ. (5-6) 432594N-46/1 อ.วรรณไพร

อ. (5-6) SU-502594N-46/1 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

อ. (5-6) SU-502594N-46/1 อ.วรรณไพร

การพยาบาลเดก็และวยัรุ่น 18012301 2(2-0-4) จ. (5-6) 432594N-46/2 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา -

จ. (5-6) 432594N-46/2 อ.วรรณไพร

อ. (5-6) SU-502594N-46/2 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

อ. (5-6) SU-502594N-46/2 อ.วรรณไพร

การพยาบาลผูใ้หญ่  28013402 3(3-0-6) จ. (1-3) 1434594N-46/1 อ.วาสนา -

จ. (1-3) 1434594N-46/1 อ.เพญ็พโยม

จ. (1-3) 1434594N-46/1 อ.อรุะณี

อ. (1-3) SU-502594N-46/1 อ.วาสนา

อ. (1-3) SU-502594N-46/1 อ.อรุะณี

อ. (1-3) SU-502594N-46/1 อ.เพญ็พโยม

การพยาบาลผูใ้หญ่  28013402 3(3-0-6) จ. (1-3) 1434594N-46/2 อ.วาสนา -

จ. (1-3) 1434594N-46/2 อ.เพญ็พโยม

จ. (1-3) 1434594N-46/2 อ.อรุะณี

อ. (1-3) SU-502594N-46/2 อ.วาสนา

อ. (1-3) SU-502594N-46/2 อ.อรุะณี

อ. (1-3) SU-502594N-46/2 อ.เพญ็พโยม

การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร ์  28013502 2(2-0-4) จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.กลัยา แกว้สม -

การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร ์  28013502 2(2-0-4) จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.กลัยา แกว้สม -

ปฏบิตักิารพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ ์18013702 3(0-12) จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.กรรณิการ์ -

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ. ดร.นิภาวรรณ

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.ธิตพิร

ปฏบิตักิารพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ ์18013702 3(0-12) จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.กรรณิการ์ -

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ. ดร.นิภาวรรณ

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.ธิตพิร

ปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 18013705 3(0-12) พ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.จนิตนา -

พ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.วาสนา

พ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.จติรรดา

พ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.นาํพชิญ์

พ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.เพญ็พโยม

พ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.วยิดา

พ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.ทนิกร บวัชู

พ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.อรุะณี

พ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.สายหยุด พลิกึ

พ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.รวนินัท ์นุชศิลป์

พ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.วโิรจน์

พ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.ร.ท.หญงิอญัชลี

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.จนิตนา

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.ร.ท.หญงิอญัชลี
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รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  พยาบาล     ภาคการศึกษาที่  3 / 2560     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.วยิดา

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.นาํพชิญ์

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.ทนิกร บวัชู

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.รวนินัท ์นุชศิลป์

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.วโิรจน์

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.วาสนา

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.จติรรดา

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.สายหยุด พลิกึ

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.เพญ็พโยม

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.อรุะณี

ศ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.จนิตนา

ศ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.เพญ็พโยม

ศ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.อรุะณี

ศ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.วาสนา

ศ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.วยิดา

ศ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.จติรรดา

ศ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.นาํพชิญ์

ศ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.สายหยุด พลิกึ

ศ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.ร.ท.หญงิอญัชลี

ศ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.วโิรจน์

ศ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.ทนิกร บวัชู

ศ. (1-8) .NC.594N-46/1 อ.รวนินัท ์นุชศิลป์

ปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 18013705 3(0-12) พ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.จนิตนา -

พ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.ร.ท.หญงิอญัชลี

พ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.วาสนา

พ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.วโิรจน์

พ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.วยิดา

พ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.รวนินัท ์นุชศิลป์

พ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.อรุะณี

พ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.เพญ็พโยม

พ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.ทนิกร บวัชู

พ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.สายหยุด พลิกึ

พ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.นาํพชิญ์

พ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.จติรรดา

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.วยิดา

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.สายหยุด พลิกึ

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.นาํพชิญ์

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.วโิรจน์

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.ร.ท.หญงิอญัชลี

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.อรุะณี

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.วาสนา

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.จนิตนา
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รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  พยาบาล     ภาคการศึกษาที่  3 / 2560     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.เพญ็พโยม

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.จติรรดา

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.ทนิกร บวัชู

พฤ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.รวนินัท ์นุชศิลป์

ศ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.จนิตนา

ศ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.วาสนา

ศ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.เพญ็พโยม

ศ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.สายหยุด พลิกึ

ศ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.ร.ท.หญงิอญัชลี

ศ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.จติรรดา

ศ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.ทนิกร บวัชู

ศ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.รวนินัท ์นุชศิลป์

ศ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.วยิดา

ศ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.นาํพชิญ์

ศ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.วโิรจน์

ศ. (1-8) .NC.594N-46/2 อ.อรุะณี

ปฏบิตักิารพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013707 2(0-8) จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.กลัยา แกว้สม -

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.ลออ

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.กรรณิการ์

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ. ดร.มกุขด์า

ปฏบิตักิารพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013707 2(0-8) จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.กลัยา แกว้สม -

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ. ดร.มกุขด์า

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.กรรณิการ์

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.ลออ
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