
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางสอบ     นอกเวลา     คณะ ครุศาสตร์ 1/2562

รหสัวชิา ชือวชิา วนัที เวลาสอบ หอ้งสอบชนัเรยีน อาจารยผู์ส้อน

พเิศษกศ.บปโครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษาปฐมวยั1074904 - อ.ดวงพร  สุขธิตพิฒัน์.00



มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางสอบ     นอกเวลา     คณะ เทคโนโลยสีารสนเทศ 1/2562

รหสัวชิา ชือวชิา วนัที เวลาสอบ หอ้งสอบชนัเรยีน อาจารยผู์ส้อน

6132-78/1ฟิสกิสส์าํหรบันวตักรรมดจิทิลัและระบบควบคุมอจั0688003  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ อ.วรษิา  ปานเจริญ 12

6137-22/1การใชซ้อฟตแ์วรจ์ดัทาํเอกสารงานคาํนวณ7130401  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ อ. ดร.สราวุธ  แผลงศร 22

6132-78/1คณิตศาสตรส์าํหรบันวตักรรมดจิทิลัและระบบควบ0688002  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ อ.ปิยวฒัน ์ เนยีมมาลยั 12

6132-78/1การพาณิชยด์จิทิลั0688306  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ อ. ดร.วรวุทธ ิ ยมิแยม้ 12

6135-12/1เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร4120101  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 17



มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางสอบ     นอกเวลา     คณะ พยาบาลศาสตร ์ 1/2562

รหสัวชิา ชือวชิา วนัที เวลาสอบ หอ้งสอบชนัเรยีน อาจารยผู์ส้อน

6237-22/1ชวีติและสุขภาพ8710010  พ.ย. 08.30-10.00 1451+1452 อ.กลุวด ี เข่งวา 62

พเิศษกศ.บปปรชัญาและพนืฐานการแพทยแ์ผนไทย8031101 - อ.ประกายรตัน ์ ทนุิจ4.0

พเิศษ EXการสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 - อ.สรศกัด ิ ทองเพชร 12

พเิศษกศ.บประบบสุขภาพของประเทศ8031104 - อ.สรศกัด ิ ทองเพชร3.0

พเิศษกศ.บปเภสชักรรมไทย 8032301 - อ.ธนฏันณั3.0

เสรี กศบป.เวชกรรมไทย 8032402 - อ.สณัฐติาพร  กลนิทอง2.0

เสรี กศบป.การนวดไทย 8032501 - อ.วรฏัฐา  เหมทอง1.0

พเิศษ EXเภสชักรรมไทย 8033304 - อ.ธนฏันณั 11

พเิศษ EXการผดุงครรภไ์ทย 8033601 - อ.พรทพิย ์ พาโน1.0

เสรี กศบป.การผดุงครรภไ์ทย 8033601 - อ.พรทพิย ์ พาโน2.0

พเิศษกศ.บปวจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 - อ.กติศิกัด ิ รุจกิาญจนรตัน์6.0

พเิศษกศ.บปสมัมนาการแพทยแ์ผนไทย8034803 - อ.ประกายรตัน ์ ทนุิจ8.0



มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางสอบ     นอกเวลา     คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 1/2562

รหสัวชิา ชือวชิา วนัที เวลาสอบ หอ้งสอบชนัเรยีน อาจารยผู์ส้อน

6135-12/1ภาษาองักฤษในสถานการณท์วัไป1550102  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ อ.เอกชยั  มลเลษ 29

6130-31/1ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ1550103  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ อ.เอกชยั  มลเลษ 16

6134-18/1ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ1550103  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ อ.เอกชยั  มลเลษ 36

6137-22/1ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ1550103  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ อ.เอกชยั  มลเลษ 27

6234-18/1ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ อ.พนสั  ชยัรมัย์ 55

6237-22/1พนืฐานทางเศรษฐกิจ2552102  พ.ย. 08.30-10.00 1451+1452 ผศ. ดร.ณชัชานุช 64

5937-24/Sนโยบายการจดัการสาธารณะและสวสัดกิารสงัคม2553110  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ อ. ดร.อภริตัน ์ อดุมทรพัย์7.0

5937-22/1กลยุทธก์ารวางแผนพฒันาพนืททีอ้งถนิเชงิบูรณากา2554305  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ อ.ธนฏัฐา  ขนอม 22

6230-31/1ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ อ.ศิรกิลุ  ศรโีตกลนิ 25

6234-18/1ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ อ.ศิรกิลุ  ศรโีตกลนิ 56

6237-22/1ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201  พ.ย. 13.30-15.00 1451+1452 อ.ศิรกิลุ  ศรโีตกลนิ 64

6137-22/1กฎหมายมหาชนสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551502  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั  กนัภยั 22

5937-24/Sการจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารความเสยีง2552204  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ อ.เสาวลกัษณ ์ วบูิรณ์กาล7.0

5937-24/1การวางแผนและการบรหิารเชงิกลยุทธ์2553311  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ อ.สรญัพทัธ ์ เอยีวเจรญิ 19

6135-12/1กฎหมายลกัษณะทรพัย์2562203  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ นายพงษร์พ ี บวัทอง 15

6037-22/1กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ นางสาวอรทยั  ชูเจรญิ 22

6035-12/1กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง2563502  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ อ.วนัรตั  รนืบญุ 23

6230-31/1ภาษาไทยเพอืการสอืสาร2220510  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ อ. ดร.พชัรนิทร ์ สุรยิวงค์ 24

6234-18/1ภาษาไทยเพอืการสอืสาร2220510  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ อ. ดร.พชัรนิทร ์ สุรยิวงค์ 54

6237-22/1จรยิธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310  พ.ย. 08.30-10.00 1451+1452 อ.ญาวณีิย ์ รกัพาณิชย์ 65

5937-24/Sการเมอืงภาคประชาชนทอ้งถนิ2552103  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ อ.กลุสกาวว ์ เลาหสถติย์7.0

6037-22/1การวเิคราะหโ์ครงการและการบรหิารโครงการ2554301  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ อ.เทดิศกัด ิ ทองแยม้ 18

6135-12/1กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและทรพัย์2562305  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ นายพงษร์พ ี บวัทอง 15

5937-22/1กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ นายชชัพสิฐิ  สทิธิเดช 22

5937-24/1กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ นายชชัพสิฐิ  สทิธิเดช 27

6035-12/1กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ อ.วนัรตั  รนืบญุ 20

6237-22/1ความรูเ้บอืงตน้ทางรฐัศาสตร์2551102  พ.ย. 13.30-15.00 1451+1452 อ.กลุสกาวว ์ เลาหสถติย์ 65

5937-22/1การบรหิารจดัการทอ้งถนิ2553302  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ อ.เทดิศกัด ิ ทองแยม้ 22

5937-24/1ธรรมาภบิาลและหลกัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ2553308  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ อ.สรญัพทัธ ์ เอยีวเจรญิ 20

5937-24/Sการบรหิารการคลงัและงบประมาณสาธารณะ2553401  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั  กนัภยั8.0

6037-22/1การบรหิารการคลงัและงบประมาณสาธารณะ2553401  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั  กนัภยั 17

6135-12/1กฎหมายอาญา   : ภาคทวัไป2562502  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ นางสาวอรทยั  ชูเจรญิ 18

6035-12/1กฎหมายลกัษณะมรดก2563201  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ อ.อรทยั  แซ่เบ๊ 21

6137-22/1เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบอืงตน้2552401  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ อ. ดร.อภริตัน ์ อดุมทรพัย์ 21



มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางสอบ     นอกเวลา     คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 1/2562

รหสัวชิา ชือวชิา วนัที เวลาสอบ หอ้งสอบชนัเรยีน อาจารยผู์ส้อน

6037-22/1นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบาย2553101  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ อ.ธนฏัฐา  ขนอม 21

5937-24/Sระเบยีบวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2554901  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ ว่าท ีรอ้ยตรหีญงิวรรณีศา7.0

5937-22/1สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์2554902  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ ผศ. ดร.ณชัชานุช 21

5937-24/1สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์2554902  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ ว่าท ีรอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 19

6035-12/1กฎหมายลกัษณะตวัเงนิ บญัชเีดนิสะพดั2563302  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ อ.อรทยั  แซ่เบ๊ 20

6037-22/1การบรหิารและการปกครองทอ้งถนิเปรยีบเทยีบ2553103  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ อ.กลุสกาวว ์ เลาหสถติย์ 17

5937-22/1การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี2553801  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ ผศ. ดร.ณชัชานุช 21

5937-24/1การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี2553801  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ ผศ. ดร.ณชัชานุช 19

6130-31/1กฎหมายธุรกจิ2562301  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ ผศ.ทศันยั  ทงัทอง 11

6134-18/1กฎหมายธุรกจิ2562301  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ ผศ.ทศันยั  ทงัทอง 32

6035-12/1พระธรรมนูญศาลยุตธิรรม2563501  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ ผศ.ทศันยั  ทงัทอง 20

พเิศษกศ.บปภาษาองักฤษธุรกจิ 1552601 - อ.ณฐัอร  มหาทาํนุโชค1.0

พเิศษกศ.บปกฎหมายปกครอง2551502 - อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั  กนัภยั3.0

พเิศษกศ.บปการบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 - อ.เสาวลกัษณ ์ วบูิรณ์กาล1.0

พเิศษกศ.บปเศรษฐศาสตรส์าํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552401 - ผศ. ดร.ณชัชานุช.00

พเิศษกศ.บปกฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและทรพัย์2562305 - นายพงษร์พ ี บวัทอง1.0

พเิศษกศ.บปกฎหมายลกัษณะประกนัภยั2563301 - อ.กฤษฎา  แสงเจรญิทรพัย์ 11

พเิศษกศ.บปกฎหมายลกัษณะตวัเงนิ บญัชเีดนิสะพดั2563302 - อ.วนัรตั  รนืบญุ7.0



มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางสอบ     นอกเวลา     คณะ วทิยาการจดัการ 1/2562

รหสัวชิา ชือวชิา วนัที เวลาสอบ หอ้งสอบชนัเรยีน อาจารยผู์ส้อน

5930-31/1การสอบบญัชี3524301  พ.ย. 08.30-10.00 1842 ผศ.สรภพ  อสิรไกรศีล9.0

6030-31/1การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301  พ.ย. 08.30-10.00 1834 พนัจ่าโททฆิมัพร 12

6034-18/1การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301  พ.ย. 08.30-10.00 1834 พนัจ่าโททฆิมัพร 15

5934-18/1สมัมนาการจดัการทางธุรกิจ3564901  พ.ย. 08.30-10.00 1835 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 19

6130-31/1ภาษาองักฤษธุรกจิ 3502102  พ.ย. 13.30-15.00 1835 อ.ณฐัอร  มหาทาํนุโชค 23

6030-31/1การภาษอีากร 3523501  พ.ย. 13.30-15.00 1842 อ.รญัชิดา  กุฎศีรี 14

6134-18/1การเงนิธุรกจิ3532202  พ.ย. 13.30-15.00 1831 ผศ.ณฐัธญั  พงษพ์านิช 38

5930-31/1การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201  พ.ย. 13.30-15.00 1834 พนัจ่าโททฆิมัพร7.0

5934-18/1การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201  พ.ย. 13.30-15.00 1834 พนัจ่าโททฆิมัพร 20

6034-18/1การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ3622101  พ.ย. 13.30-15.00 1844 อ.ณฐัอร  มหาทาํนุโชค 17

6030-31/1การบญัชตีน้ทนุเพอืการตดัสนิใจ3523201  พ.ย. 08.30-10.00 1835 อ.จนัทรา  ธนีเพยีร 15

5930-31/1รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ3524201  พ.ย. 08.30-10.00 1844 อ.จนัทรา  ธนีเพยีร 12

6134-18/1พฤตกิรรมองคก์าร3562101  พ.ย. 08.30-10.00 1831 อ.ประสทิธพิร  เก่งทอง 36

6034-18/1การจดัการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม3563201  พ.ย. 08.30-10.00 1841 อ.ฐายกิา  กสวิทิยอ์าํนวย 14

5934-18/1การจดัการคุณภาพ3563303  พ.ย. 08.30-10.00 1842 อ.ฐายกิา  กสวิทิยอ์าํนวย 19

6030-31/1ระบบสารสนเทศทางการบญัชี3523401  พ.ย. 13.30-15.00 1842 อ.รญัชิดา  กุฎศีรี 15

6230-31/1หลกัการจดัการ3561101  พ.ย. 13.30-15.00 1835 อ.ประสทิธพิร  เก่งทอง 22

6234-18/1หลกัการจดัการ3561101  พ.ย. 13.30-15.00 1821 อ. ดร.วชัระ  เวชประสทิธิ 53

5930-31/1จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม3563401  พ.ย. 13.30-15.00 1834 อ.เยาวภา  อนิทเส6.0

6034-18/1จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม3563401  พ.ย. 13.30-15.00 1834 อ.เยาวภา  อนิทเส 19

5934-18/1โครงการพเิศษทางการจดัการ3564903  พ.ย. 13.30-15.00 1844 อ.เยาวภา  อนิทเส 25

6230-31/1ทกัษะในศตวรรษที  เพอืชวีติและอาชพี3003110  พ.ย. 08.30-10.00 1831 อ. ดร.วชัระ  เวชประสทิธิ 37

6234-18/1การบญัชกีารเงนิ3521102  พ.ย. 08.30-10.00 1821 ผศ.ณฐัธญั  พงษพ์านิช 53

6130-31/1การบญัชขีนัสูง 3523101  พ.ย. 08.30-10.00 1841 ผศ.รตันาภรณ ์ ปรดีาศกัดิ 14

5930-31/1สมัมนาการบญัชี3524202  พ.ย. 08.30-10.00 1845 ผศ.รตันาภรณ ์ ปรดีาศกัดิ 12

6030-31/1หลกัการตลาด3541101  พ.ย. 08.30-10.00 1844 อ.ฐายกิา  กสวิทิยอ์าํนวย 15

6034-18/1ภาวะผูน้าํร่วมสมยั3563101  พ.ย. 08.30-10.00 1834 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 21

5934-18/1การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีการบรหิารธุรกจิ3564801  พ.ย. 08.30-10.00 1842 อ. ดร.อตัภาพ  มณีเตมิ 20

6134-18/1เศรษฐศาสตรท์วัไป3592103  พ.ย. 08.30-10.00 1835 ผศ. ดร.สนธยา  สาํเภาทอง 25

6230-31/1การบญัชขีนัตน้3521101  พ.ย. 13.30-15.00 1834 ผศ.รตันาภรณ ์ ปรดีาศกัดิ 23

พเิศษกศ.บปการบญัชขีนัสูง 3523101 - ผศ.รตันาภรณ ์ ปรดีาศกัดิ1.0

พเิศษกศ.บปการบญัชตีน้ทนุเพอืการตดัสนิใจ3523201 - อ.จนัทรา  ธนีเพยีร2.0

พเิศษกศ.บประบบสารสนเทศทางการบญัชี3523401 - อ.รญัชิดา  กุฎศีรี1.0

พเิศษกศ.บปรายงานการเงนิและการวเิคราะห์3524201 - อ.จนัทรา  ธนีเพยีร2.0



มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางสอบ     นอกเวลา     คณะ วทิยาการจดัการ 1/2562

รหสัวชิา ชือวชิา วนัที เวลาสอบ หอ้งสอบชนัเรยีน อาจารยผู์ส้อน

พเิศษกศ.บปเศรษฐศาสตรม์หภาค3561502 - ผศ. ดร.สนธยา  สาํเภาทอง1.0

พเิศษกศ.บปภาวะผูน้าํการเปลยีนแปลง3563101 - ผศ. ดร.รกัเกยีรติ2.0

พเิศษกศ.บปวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 - พนัจ่าโททฆิมัพร3.0

พเิศษกศ.บปจรยิธรรมทางธุรกจิ3563401 - อ.เยาวภา  อนิทเส2.0

พเิศษกศ.บปการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ3564202 - อ.ณฐัอร  มหาทาํนุโชค1.0



มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางสอบ     นอกเวลา     คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1/2562

รหสัวชิา ชือวชิา วนัที เวลาสอบ หอ้งสอบชนัเรยีน อาจารยผู์ส้อน

6137-22/1โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701  พ.ย. 13.30-15.00  - สอบ ผศ.สุภาดา  ขนุณรงค์ 23

พเิศษ EXเคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 - อ.สณัฐติาพร  กลนิทอง.00

พเิศษกศ.บปเคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 - อ.สณัฐติาพร  กลนิทอง 18



มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  รายงานตารางสอบ     นอกเวลา     คณะ วศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 1/2562

รหสัวชิา ชือวชิา วนัที เวลาสอบ หอ้งสอบชนัเรยีน อาจารยผู์ส้อน

6130-31/1การขบัขปีลอดภยั5590101  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ ผศ. ดร.โชตวิธัน์9.0

6132-78/1การขบัขปีลอดภยั5590101  พ.ย. 08.30-10.00  - สอบ ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 12


