5735-12/1
รหัสวิชา
1550106

2562702

2564704

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

5736-66/01
รหัสวิชา
1050101

2500104

4010701

A

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3564202

30 มิ.ย. 61 08.30-10.00

อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

อา. (5-7) 12.30-15.30 1422

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

อา. (1-3) 08.30-11.30 1435

อ.วันรัต รื่นบุญ

อา. (8-10) 15.30-18.30 1435

3(2-2-5) นายพงษ์รพี บัวทอง

ส. (1-4) 08.30-12.30 1435

นายพงษ์รพี บัวทอง

ส. (9-11) 16.30-19.30 1435

นายพงษ์รพี บัวทอง

อา. (11-11) 18.30-19.30 1435

A

เศรษฐศาสตร์มหภาค

พิมพ์ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:41:17

ปริญญาตรี 4 ปี

ส. (8-10) 15.30-18.30 1612

30 มิ.ย. 61 13.30-15.00

อ. ดร.ฐิตริ ตั น์ คล่องดี

อา. (8-10) 15.30-18.30 1612

3(3-0-6) อ.นาถสุดา วงษ์บญ
ุ งาม

ส. (1-3) 08.30-11.30 1612

อ.นาถสุดา วงษ์บญ
ุ งาม

ส. (5-7) 12.30-15.30 1612

3(3-0-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

อา. (1-3) 08.30-11.30 1612

ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

อา. (5-7) 12.30-15.30 1612

9 หน่ วยกิต

30 มิ.ย. 61 08.30-10.00

30 มิ.ย. 61 11.00-12.30

18 คาบ
ภาค นอกเวลา 3/2560
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 3(3-0-6) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

ส. (1-3) 08.30-11.30 1841

30 มิ.ย. 61 08.30-10.00

ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

อา. (1-3) 08.30-11.30 1841

.NUL 3(3-0-6) อ.ไพลิน ทรัพย์อดุ มผล

ส. (5-7) 12.30-15.30 1841

อ.ไพลิน ทรัพย์อดุ มผล

อา. (5-7) 12.30-15.30 1841

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการ

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3/2560

3(3-0-6) อ. ดร.ฐิตริ ตั น์ คล่องดี

2 วิชา

ชื่อวิชา

ภาค นอกเวลา
คณะ

วัน เวลา สอบ

กลุม่ นก./ชม

การบัญชีเฉพาะกิจการ

30 มิ.ย. 61 11.00-13.00

วัน เวลา ห้องเรียน

3 วิชา

ชื่อวิชา

30 มิ.ย. 61 13.30-15.00

20 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รวม

รหัสวิชา

ส. (6-8) 13.30-16.30 1422

9 หน่ วยกิต

A

มนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม

5834-18/1

3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

กลุม่ นก./ชม

พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

รหัสวิชา

วัน เวลา สอบ

3 วิชา

ชื่อวิชา

5830-31/1

3561502

A

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

รวม

3524102

A

การว่าความและศาลจําลอง

รวม

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางวัฒนธรรมอาเซี A

ภาค นอกเวลา 3/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุม่ นก./ชม
A

12 คาบ
ภาค นอกเวลา 3/2560
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) อ. ดร.ชยนันท์

30 มิ.ย. 61 13.30-15.00

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ส. (1-3) 08.30-11.30 1845

30 มิ.ย. 61 08.30-10.00

หน้า :

1

อ. ดร.ชยนันท์
3564801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและ

รวม

5834-18/B1
รหัสวิชา

A

2(0-3-3) อ.ธิดารัตน์ ปิ่ นทอง

อา. (1-3) 08.30-11.30 1861

อ.ธิดารัตน์ ปิ่ นทอง

อา. (5-7) 12.30-15.30 1861

2 วิชา

5 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการ
ชื่อวิชา

ส. (5-7) 12.30-15.30 1845

กลุม่ นก./ชม

30 มิ.ย. 61 13.30-15.00

12 คาบ
ภาค นอกเวลา 3/2560
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3511101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

A

3(3-0-6) อ.คงขวัญ ศรีสอาด

สอ. (1-3) 08.30-11.30 31 ศ.ประจวบ 1

-

3563202

การวางแผนธุรกิจ

A

3(3-0-6) อ.คงขวัญ ศรีสอาด

สอ. (5-7) 12.30-15.30 31 ศ.ประจวบ 1

-

รวม

5836-66/01
รหัสวิชา
1520101

1550106

5594801

ชื่อวิชา

2554301

A

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางวัฒนธรรมอาเซี B

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ผูส้ อน

รวม

2 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:41:17

ปริญญาตรี 4 ปี

ส. (1-3) 08.30-11.30 1613

30 มิ.ย. 61 13.30-15.00

อ.ภาษิณี ปานน้อย

อา. (1-3) 08.30-11.30 1613

3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ส. (6-8) 13.30-16.30 1422

อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

อา. (5-7) 12.30-15.30 1422

A 3(0-300) รศ. ดร.อุทยั ผ่องรัศมี

ส. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.อนุชา สายสร้อย

ส. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

9 หน่ วยกิต

A

A

30 มิ.ย. 61 08.30-10.00

-

13 คาบ
ภาค นอกเวลา 3/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

อา. (1-3) 08.30-11.30 1443

30 มิ.ย. 61 13.30-15.00

อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

อา. (5-7) 12.30-15.30 1443

กลุม่ นก./ชม

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

3/2560

3(3-0-6) อ.ภาษิณี ปานน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

การบริหารและการปกครองท้องถิน่ เปรียบเทีย

ภาค นอกเวลา
คณะ

วัน เวลา สอบ

3 วิชา

ชื่อวิชา

12 คาบ

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ

5837-22/1

2553103

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

รวม

รหัสวิชา

2 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

ส. (1-3) 08.30-11.30 1443

ผศ. ดร.ศุภณัฏฐ์

ส. (1-3) 08.30-11.30 1443

อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

ส. (5-7) 12.30-15.30 1443

ผศ. ดร.ศุภณัฏฐ์

ส. (5-7) 12.30-15.30 1443

6 หน่ วยกิต

30 มิ.ย. 61 08.30-10.00

12 คาบ

หน้า :

2

5837-22/B1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค นอกเวลา 3/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2504902

สถิตสิ าํ หรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์

A

3(3-0-6) อ. ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์

สอ. (1-3) 08.30-11.30 31 ศ.ประจวบ 1

-

2553203

การบริหารการพัฒนา

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.วิภวานี

สอ. (5-7) 12.30-15.30 31 ศ.ประจวบ 1

-

รวม

5837-23/1

2563504

ชื่อวิชา

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา

รวม

8033503

8034705

การฝึ กบูรณาการประสบการณ์

รวม

3623401

อา. (1-3) 08.30-11.30 1425

30 มิ.ย. 61 13.30-15.00

อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

อา. (5-7) 12.30-15.30 1425

.NUL 3(3-0-6) นายชัชพิสฐิ สิทธิเดช

ส. (1-3) 08.30-11.30 1425

นายชัชพิสฐิ สิทธิเดช

ส. (5-7) 12.30-15.30 1425

6 หน่ วยกิต

.NUL 3(1-6-2) อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

ส. (1-4) 08.30-12.30 221

-

อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

ส. (6-8) 13.30-16.30 221

อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

อา. (1-4) 08.30-12.30 221

อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

อา. (6-8) 13.30-16.30 221

.NUL 3(0-18) อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

ส. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

6 หน่ วยกิต

A

การเงินระหว่างประเทศ

รวม

A

2 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:41:17

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา สอบ

-

15 คาบ
ภาค นอกเวลา 3/2560
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(4-0-5) อ.จันทรา ธนีเพียร

ส. (1-4) 08.30-12.30 1835

30 มิ.ย. 61 08.30-10.00

อ.จันทรา ธนีเพียร

ส. (6-9) 13.30-17.30 1835

กลุม่ นก./ชม

การบัญชีตน้ ทุน

ภาค นอกเวลา 3/2560
คณะ พยาบาลศาสตร์

วัน เวลา ห้องเรียน

2 วิชา

ชื่อวิชา

30 มิ.ย. 61 08.30-10.00

12 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา
3522202

.NUL 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

กลุม่ นก./ชม

การนวดไทย 3

5930-31/1

วัน เวลา สอบ

2 วิชา

ชื่อวิชา

ภาค นอกเวลา 3/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา

12 คาบ

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

จริยธรรมสําหรับนักบริหาร

5839-73/1

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา
2553309

2 วิชา

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

อา. (1-3) 08.30-11.30 1835

ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

อา. (5-7) 12.30-15.30 1835

6 หน่ วยกิต

30 มิ.ย. 61 13.30-15.00

14 คาบ

หน้า :

3

5934-18/1
รหัสวิชา
3522502

3622101

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
ชื่อวิชา

A

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รวม

5937-22/1
รหัสวิชา
2552203

2553307

2552203

1550106

2552201

ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

อา. (5-7) 12.30-15.30 1845

3(3-0-6) อ. ดร.ชยนันท์

ส. (1-3) 08.30-11.30 1845

อ. ดร.ชยนันท์

ส. (5-7) 12.30-15.30 1845

A

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

อา. (1-3) 08.30-11.30 1431

30 มิ.ย. 61 08.30-10.00

อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

อา. (5-7) 12.30-15.30 1431

3(2-2-5) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

ส. (1-3) 08.30-11.30 1431

อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

ส. (5-7) 12.30-15.30 1431

6 หน่ วยกิต

A

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

B

3(3-0-6) ผศ.ณัชชานุช

ส. (5-7) 12.30-15.30 1433

30 มิ.ย. 61 13.30-15.00

ผศ.ณัชชานุช

ส. (1-3) 08.30-11.30 1431

3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

อา. (1-3) 08.30-11.30 1431

อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

อา. (5-7) 12.30-15.30 1431

6 หน่ วยกิต

A

2 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:41:17

30 มิ.ย. 61 08.30-10.00

12 คาบ
ภาค นอกเวลา 3/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ส. (6-8) 13.30-16.30 1422

30 มิ.ย. 61 08.30-10.00

อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

อา. (5-7) 12.30-15.30 1422

กลุม่ นก./ชม

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางวัฒนธรรมอาเซี C

รวม

ภาค นอกเวลา 3/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

การจัดการภาครัฐ

12 คาบ

วัน เวลา สอบ

2 วิชา

ชื่อวิชา

30 มิ.ย. 61 13.30-15.00

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

การเมืองและการปกครองท้องถิน่ ไทย

ภาค นอกเวลา 3/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

2 วิชา

ชื่อวิชา

30 มิ.ย. 61 08.30-10.00

12 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รวม

รหัสวิชา

30 มิ.ย. 61 13.30-15.00

6 หน่ วยกิต

A

ภาวะผูน้ าํ และจริยธรรมในการบริหาร

5937-24/S

อา. (1-3) 08.30-11.30 1845

กลุม่ นก./ชม

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา

3(3-0-6) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

2 วิชา

ชื่อวิชา

5937-24/1

วัน เวลา สอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รวม

2552101

A

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

การภาษีอากรธุรกิจ

ภาค นอกเวลา 3/2560
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

ส. (1-3) 08.30-11.30 1441

อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

อา. (1-3) 08.30-11.30 1441

6 หน่ วยกิต

30 มิ.ย. 61 13.30-15.00

12 คาบ

หน้า :

4

5939-73/1
รหัสวิชา
2500104

3560102

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย
ชื่อวิชา

B

ทักษะความเป็ นผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม

รวม

6030-31/1
รหัสวิชา
3522101

4120101

30 มิ.ย. 61 08.30-10.00

อ.นาถสุดา วงษ์บญ
ุ งาม

ส. (5-7) 12.30-15.30 1612

3(3-0-6) อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

อา. (1-3) 08.30-11.30 1842

อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

อา. (5-7) 12.30-15.30 1842

6 หน่ วยกิต

A

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

A

ชื่อวิชา

4040102

การคิดและการตัดสินใจ

3(4-0-5) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

ส. (6-9) 13.30-17.30 1834

30 มิ.ย. 61 08.30-10.00

ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

อา. (6-9) 13.30-17.30 1834

3(2-2-5) อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู

ส. (1-4) 08.30-12.30 26206

อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู

อา. (1-4) 08.30-12.30 26206

6 หน่ วยกิต

รวม

B

2562202

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่

A

2 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:41:17

ปริญญาตรี 4 ปี

3(3-0-6) อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

ส. (1-3) 08.30-11.30 1844

30 มิ.ย. 61 08.30-10.00

อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

ส. (5-7) 12.30-15.30 1844

3(2-2-5) อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

อา. (1-4) 08.30-12.30 26202

อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

อา. (6-9) 13.30-17.30 26202

6 หน่ วยกิต

A

รวม

ภาค นอกเวลา 3/2560
คณะ วิทยาการจัดการ

วัน เวลา สอบ

30 มิ.ย. 61 13.30-15.00

14 คาบ
ภาค นอกเวลา 3/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

ส. (1-3) 08.30-11.30 1423

30 มิ.ย. 61 08.30-11.30

ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

ส. (5-7) 12.30-15.30 1423

3(3-0-6) ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

อา. (5-7) 12.30-15.30 1423

ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

อา. (1-3) 08.30-11.30 1423

กลุม่ นก./ชม

เอกเทศสัญญา 1

16 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์
ชื่อวิชา

30 มิ.ย. 61 13.30-15.00

วัน เวลา ห้องเรียน

2 วิชา

รหัสวิชา

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา สอบ

กลุม่ นก./ชม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

ภาค นอกเวลา 3/2560
คณะ วิทยาการจัดการ

วัน เวลา ห้องเรียน

2 วิชา

A

30 มิ.ย. 61 13.30-15.00

12 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

2562302

ส. (1-3) 08.30-11.30 1612

กลุม่ นก./ชม

การบัญชีขนั้ กลาง 2

6035-12/1

3(3-0-6) อ.นาถสุดา วงษ์บญ
ุ งาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รวม

4120101

วัน เวลา สอบ

2 วิชา

ชื่อวิชา

6034-18/1

A

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

มนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม

ภาค นอกเวลา 3/2560
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

6 หน่ วยกิต

30 มิ.ย. 61 13.30-16.30

12 คาบ

หน้า :

5

6037-22/1
รหัสวิชา
2551501

2552501

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

6037-22/B1
รหัสวิชา
1550103

2552501

A

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

ส. (1-3) 08.30-11.30 1421

30 มิ.ย. 61 08.30-10.00

อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

อา. (1-3) 08.30-11.30 1421

3(3-0-6) ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา

ส. (5-7) 12.30-15.30 1421

ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา

อา. (5-7) 12.30-15.30 1421

2 วิชา

ชื่อวิชา

6 หน่ วยกิต

A

กฎหมายสําหรับการปกครองท้องถิน่

B

12 คาบ
ภาค นอกเวลา 3/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ส. (1-3) 08.30-11.30 1445

30 มิ.ย. 61 08.30-10.00

อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

อา. (1-3) 08.30-11.30 1445

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

ส. (5-7) 12.30-15.30 1445

อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

อา. (5-7) 12.30-15.30 1445

2 วิชา

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พิเศษ
ชื่อวิชา

30 มิ.ย. 61 13.30-15.00

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

พิเศษกศ.บป

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รวม

รหัสวิชา

A

กฎหมายสําหรับการปกครองท้องถิน่

รวม

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

กฎหมายสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

ภาค นอกเวลา 3/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุม่ นก./ชม

30 มิ.ย. 61 13.30-15.00

12 คาบ
ภาค นอกเวลา
คณะ พิเศษ

อาจารย์ผูส้ อน

3/2560

พิเศษ
วิชาโท โทพิเศษ

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1073701

การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย

.NUL 2(2-0-4) อ.อัญชนา เถาว์ชาลี

ส. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

2552401

เศรษฐศาสตร์สาํ หรับรัฐประศาสนศาสตร์

.NUL 3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

อา. (1-3) 08.30-11.30 1433

-

อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

อา. (5-7) 12.30-15.30 1433

รวม

2 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:41:17

5 หน่ วยกิต

7 คาบ

หน้า :

6

