
รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  พยาบาล     ภาคการศึกษาที่  2 / 2563     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 29601634N-46/1 อ.ทพิยธ์ิดา 22 ม.ีค.2564 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) ศ. (1-3) 29601634N-46/2 อ.ทพิยธ์ิดา 22 ม.ีค.2564 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) อ. (6-8) 29408624N-46/1 อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ 23 ม.ีค.2564 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 29408624N-46/2 อ.ณฐักานต์ 23 ม.ีค.2564 13.30-15.303.00

ศาสตรพ์ระราชาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่2221210 3(1-2-6) ศ. (6-8) 29601634N-46/1 อ.ไพลนิ 30 ม.ีค.2564 08.30-10.303.00

ศาสตรพ์ระราชาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่2221210 3(1-2-6) จ. (6-8) 29601634N-46/2 อ.ทพิยว์รรณ 30 ม.ีค.2564 08.30-10.303.00

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) อ. (1-3) 29601634N-46/1 อ.รฐัวรรณ 25 ม.ีค.2564 08.30-10.303.00

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) อ. (1-3) 29601634N-46/2 อ.รฐัวรรณ 25 ม.ีค.2564 08.30-10.303.00

ทกัษะในศตวรรษที2่1 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 29401634N-46/1 อ.จริยา รชัตโสตถิ์ 22 ม.ีค.2564 13.30-15.303.00

ทกัษะในศตวรรษที2่1 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 29401634N-46/2 อ.จริยา รชัตโสตถิ์ 22 ม.ีค.2564 13.30-15.303.00

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) พ. (1-3) 29601634N-46/1 อ.นิฤมล 31 ม.ีค.2564 08.30-10.303.00

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 29601634N-46/2 อ.นิฤมล 31 ม.ีค.2564 08.30-10.303.00

การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 2(1-2-3) พ. (1-1) 29409614N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ -3.00

จ. (8-9) 29702 - LAB614N-46/1 อ.วโิรจน์

จ. (8-9) 29702 - LAB614N-46/1 อ.มนชยา สมจริต

จ. (8-9) 29702 - LAB614N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (8-9) 29702 - LAB614N-46/1 อ.ประเสริฐ

จ. (8-9) 29702 - LAB614N-46/1 อ.เผ่า อนนัจิว๋

พ. (1-1) 29409614N-46/1 อ.เผ่า อนนัจิว๋

พ. (2-3) 29702 - LAB614N-46/1 อ.ประเสริฐ

พ. (2-3) 29702 - LAB614N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ

พ. (2-3) 29702 - LAB614N-46/1 อ.มนชยา สมจริต

พ. (2-3) 29702 - LAB614N-46/1 อ.เผ่า อนนัจิว๋

พ. (2-3) 29702 - LAB614N-46/1 อ.วโิรจน์

พฤ. (8-8) 29409614N-46/1 อ.เผ่า อนนัจิว๋

พฤ. (8-8) 29409614N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ

การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 2(1-2-3) พ. (1-1) 29409614N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ -3.00

อ. (8-9) 29702 - LAB614N-46/2 อ.เผ่า อนนัจิว๋

อ. (8-9) 29702 - LAB614N-46/2 อ.ประเสริฐ

อ. (8-9) 29702 - LAB614N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (8-9) 29702 - LAB614N-46/2 อ.วโิรจน์

อ. (8-9) 29702 - LAB614N-46/2 อ.มนชยา สมจริต

พ. (1-1) 29409614N-46/2 อ.เผ่า อนนัจิว๋

พ. (4-5) 29702 - LAB614N-46/2 อ.เผ่า อนนัจิว๋

พ. (4-5) 29702 - LAB614N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ

พ. (4-5) 29702 - LAB614N-46/2 อ.ประเสริฐ

พ. (4-5) 29702 - LAB614N-46/2 อ.มนชยา สมจริต

พ. (4-5) 29702 - LAB614N-46/2 อ.วโิรจน์

พฤ. (8-8) 29409614N-46/2 อ.เผ่า อนนัจิว๋

พฤ. (8-8) 29409614N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ

การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 2(2-0-4) อ. (1-2) 29409614N-46/1 อ.วโิรจน์ -2.00

อ. (1-2) 29409614N-46/1 อ.วาสนา
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

อ. (1-2) 29409614N-46/1 อ. ดร.มกุขด์า

ศ. (1-2) 29409614N-46/1 อ. ดร.มกุขด์า

ศ. (1-2) 29409614N-46/1 อ.วโิรจน์

ศ. (1-2) 29409614N-46/1 อ.วาสนา

การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 2(2-0-4) อ. (1-2) 29409614N-46/2 อ.วโิรจน์ -2.00

อ. (1-2) 29409614N-46/2 อ.วาสนา

อ. (1-2) 29409614N-46/2 อ. ดร.มกุขด์า

ศ. (1-2) 29409614N-46/2 อ. ดร.มกุขด์า

ศ. (1-2) 29409614N-46/2 อ.วาสนา

ศ. (1-2) 29409614N-46/2 อ.วโิรจน์

ภูมปิญัญาไทยกบัการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน8011001 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 29409614N-46/1 อ.ประเสริฐ -3.00

พฤ. (1-3) 29409614N-46/1 อ.มนชยา สมจริต

พฤ. (1-3) 29409614N-46/1 อ.วโิรจน์

พฤ. (1-3) 29409614N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ

พฤ. (1-3) 29409614N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

พฤ. (1-3) 29409614N-46/1 อ.นภาวดี

ศ. (6-8) 29409614N-46/1 อ.นภาวดี

ศ. (6-8) 29409614N-46/1 อ.มนชยา สมจริต

ศ. (6-8) 29409614N-46/1 อ.วโิรจน์

ศ. (6-8) 29409614N-46/1 อ.ประเสริฐ

ศ. (6-8) 29409614N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ

ศ. (6-8) 29409614N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

ภูมปิญัญาไทยกบัการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน8011001 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 29409614N-46/2 อ.ประเสริฐ -3.00

พฤ. (1-3) 29409614N-46/2 อ.มนชยา สมจริต

พฤ. (1-3) 29409614N-46/2 อ.นภาวดี

พฤ. (1-3) 29409614N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

พฤ. (1-3) 29409614N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ

ศ. (6-8) 29409614N-46/2 อ.ประเสริฐ

ศ. (6-8) 29409614N-46/2 อ.มนชยา สมจริต

ศ. (6-8) 29409614N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ

ศ. (6-8) 29409614N-46/2 อ.นภาวดี

ศ. (6-8) 29409614N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

ปฏบิตักิารพยาบาลเดก็และวยัรุ่น8012704 2(0-8) จ. (0-00) .NC.614N-46/1 อ.วรรณไพร -8.00

จ. (0-00) .NC.614N-46/1 อ.Preceptor 1

จ. (0-00) .NC.614N-46/1 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

จ. (0-00) .NC.614N-46/1 อ.Preceptor 2

ปฏบิตักิารพยาบาลเดก็และวยัรุ่น8012704 2(0-8) จ. (0-00) .NC.614N-46/2 อ.วรรณไพร -8.00

จ. (0-00) .NC.614N-46/2 อ.Preceptor 1

จ. (0-00) .NC.614N-46/2 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

จ. (0-00) .NC.614N-46/2 อ.Preceptor 2

จ. (0-00) .NC.614N-46/2 อ.Preceptor 3

การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ ์28013202 3(3-0-6) จ. (1-3) 29409614N-46/1 อ.มารยาท -3.00
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จ. (1-3) 29409614N-46/1 อ.วรรณไพร

จ. (1-3) 29409614N-46/1 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

จ. (5-7) 29409614N-46/1 อ.วรรณไพร

จ. (5-7) 29409614N-46/1 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

จ. (5-7) 29409614N-46/1 อ.มารยาท

การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ ์28013202 3(3-0-6) จ. (1-3) 29409614N-46/2 อ.มารยาท -3.00

จ. (1-3) 29409614N-46/2 อ.วรรณไพร

จ. (1-3) 29409614N-46/2 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

จ. (5-7) 29409614N-46/2 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

จ. (5-7) 29409614N-46/2 อ.วรรณไพร

จ. (5-7) 29409614N-46/2 อ.มารยาท

การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร ์  28013502 2(2-0-4) อ. (6-7) 29409614N-46/1 อ. ดร.มกุขด์า -2.00

อ. (6-7) 29409614N-46/1 อ.ลออ

พฤ. (6-7) 29409614N-46/1 อ. ดร.มกุขด์า

พฤ. (6-7) 29409614N-46/1 อ.ลออ

การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร ์  28013502 2(2-0-4) อ. (6-7) 29409614N-46/2 อ. ดร.มกุขด์า -2.00

อ. (6-7) 29409614N-46/2 อ.ลออ

พฤ. (6-7) 29409614N-46/2 อ. ดร.มกุขด์า

พฤ. (6-7) 29409614N-46/2 อ.ลออ

ปฏบิตักิารพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ ์28013703 3(0-12) จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.มารยาท -12.00

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.Preceptor 3

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.Preceptor 1

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.Preceptor 2

ปฏบิตักิารพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ ์28013703 3(0-12) จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.มารยาท -12.00

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.Preceptor 1

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.Preceptor 2

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.Preceptor 3

การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 2(2-0-4) อ. (3-4) 29409614N-46/1 อ.นภาวดี -2.00

อ. (3-4) 29409614N-46/1 อ.มนชยา สมจริต

ศ. (3-4) 29409614N-46/1 อ.มนชยา สมจริต

ศ. (3-4) 29409614N-46/1 อ.นภาวดี

การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 2(2-0-4) อ. (3-4) 29405614N-46/2 ผศ. ดร.วนิดา -2.00

ศ. (3-4) 29405614N-46/2 ผศ. ดร.วนิดา

ปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 28014706 2(0-8) จ. (0-00) .NC.614N-46/1 อ.วาสนา -8.00

จ. (0-00) .NC.614N-46/1 อ.Preceptor 1

จ. (0-00) .NC.614N-46/1 อ.Preceptor 2

จ. (0-00) .NC.614N-46/1 อ.จติรรดา

จ. (0-00) .NC.614N-46/1 อ.Preceptor 3

จ. (0-00) .NC.614N-46/1 อ.สชิล ทองมา

ปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 28014706 2(0-8) จ. (0-00) .NC.614N-46/2 อ.วาสนา -8.00

จ. (0-00) .NC.614N-46/2 อ.Preceptor 1

จ. (0-00) .NC.614N-46/2 อ.Preceptor 2
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จ. (0-00) .NC.614N-46/2 อ.Preceptor 3

จ. (0-00) .NC.614N-46/2 อ.สชิล ทองมา

จ. (0-00) .NC.614N-46/2 อ.จติรรดา

ปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน 28014709 2(0-8) จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.มนชยา สมจริต -8.00

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.ประเสริฐ

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.ลออ

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

ปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน 28014709 2(0-8) จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.มนชยา สมจริต -8.00

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.ลออ

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.วโิรจน์

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.นภาวดี

ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 2(0-8) จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.ประเสริฐ -8.00

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.มนชยา สมจริต

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.วโิรจน์

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.เผ่า อนนัจิว๋

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ

ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 2(0-8) จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.ประเสริฐ -8.00

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.วโิรจน์

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ

ปฏบิตักิารบริหารทางการพยาบาล8014711 2(0-8) จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.ลออ -8.00

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.Preceptor 2

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.Preceptor 3

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.สุภารตัน์

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.Preceptor 1

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.จติรรดา

ปฏบิตักิารบริหารทางการพยาบาล8014711 2(0-8) จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.ลออ -8.00

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.Preceptor 2

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.Preceptor 3

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.Preceptor 1

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.สุภารตัน์

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.จติรรดา

ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 2(0-8) จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.ลออ -8.00

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.สุภารตัน์

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.จติรรดา

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.Preceptor 1

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.Preceptor 3

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.Preceptor 2

ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 2(0-8) จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.ลออ -8.00

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.สุภารตัน์

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.จติรรดา
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จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.Preceptor 1

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.Preceptor 2

พยาธิและสรีรวทิยาสาํหรบัพยาบาล  28015003 2(1-2-3) จ. (1-3) 29601634N-46/1 อ.จติรรดา 26 ม.ีค.2564 08.30-11.303.00

จ. (1-3) 29601634N-46/1 อ.วาสนา

จ. (-) 08.30-11.30 29601634N-46/1 และคณะ

พยาธิและสรีรวทิยาสาํหรบัพยาบาล  28015003 2(1-2-3) จ. (1-3) 29601634N-46/2 อ.จติรรดา 26 ม.ีค.2564 08.30-11.303.00

จ. (1-3) 29601634N-46/2 และคณะ

จ. (1-3) 29601634N-46/2 อ.วาสนา

การสรา้งเสริมสุขภาพและโภชนศาสตรเ์พือ่สุขภาพ8015005 2(1-2-3) อ. (6-8) 29601634N-46/1 อ.มนชยา สมจริต 23 ม.ีค.2564 13.30-15.303.00

อ. (6-8) 29601634N-46/1 อ.อรวรรณ

อ. (6-8) 29601634N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

อ. (6-8) 29601634N-46/1 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

อ. (6-8) 29601634N-46/1 อ.รชัดาวลัย์

การสรา้งเสริมสุขภาพและโภชนศาสตรเ์พือ่สุขภาพ8015005 2(1-2-3) อ. (6-8) 29601634N-46/2 อ.มนชยา สมจริต 23 ม.ีค.2564 13.30-15.303.00

อ. (6-8) 29601634N-46/2 อ.อรวรรณ

อ. (6-8) 29601634N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

อ. (6-8) 29601634N-46/2 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

อ. (6-8) 29601634N-46/2 อ.รชัดาวลัย์

การพยาบาลเดก็และวยัรุ่น 18016301 3(3-0-6) อ. (1-3) 29408624N-46/1 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา 23 ม.ีค.2564 08.30-10.303.00

อ. (1-3) 29408624N-46/1 อ.วรรณไพร

พฤ. (1-3) 29408624N-46/1 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

พฤ. (1-3) 29408624N-46/1 อ.วรรณไพร

การพยาบาลเดก็และวยัรุ่น 18016301 3(3-0-6) อ. (1-3) 29408624N-46/2 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา 23 ม.ีค.2564 08.30-10.303.00

อ. (1-3) 29408624N-46/2 อ.วรรณไพร0

พฤ. (1-3) 29408624N-46/2 อ.วรรณไพร0

พฤ. (1-3) 29408624N-46/2 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา0

การพยาบาลผูสู้งอายุ8016402 3(2-2-5) จ. (1-2) 29408624N-46/1 อ.สชิล ทองมา 22 ม.ีค.2564 08.30-10.304.00

จ. (1-2) 29408624N-46/1 อ.จติรรดา

จ. (1-2) 29408624N-46/1 อ. ดร.มกุขด์า

จ. (3-4) 29708 - LAB624N-46/1 อ.สชิล ทองมา

จ. (3-4) 29708 - LAB624N-46/1 อ.มนชยา สมจริต

จ. (3-4) 29708 - LAB624N-46/1 อ.จติรรดา

จ. (3-4) 29708 - LAB624N-46/1 อ. ดร.มกุขด์า

การพยาบาลผูสู้งอายุ8016402 3(2-2-5) จ. (1-2) 29408624N-46/2 อ.สชิล ทองมา 22 ม.ีค.2564 08.30-10.304.00

จ. (1-2) 29408624N-46/2 อ. ดร.มกุขด์า0

จ. (1-2) 29408624N-46/2 อ.จติรรดา0

จ. (6-7) 29708 - LAB624N-46/2 อ. ดร.มกุขด์า0

จ. (6-7) 29708 - LAB624N-46/2 อ.สชิล ทองมา0

จ. (6-7) 29708 - LAB624N-46/2 อ.มนชยา สมจริต0

จ. (6-7) 29708 - LAB624N-46/2 อ.จติรรดา0

การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช 18016501 2(2-0-4) ศ. (1-2) 29408624N-46/1 อ. ดร.มกุขด์า 26 ม.ีค.2564 08.30-10.302.00

การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช 18016501 2(2-0-4) ศ. (1-2) 29408624N-46/2 อ. ดร.มกุขด์า 26 ม.ีค.2564 08.30-10.302.00
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กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล8016602 2(2-0-4) จ. (6-7) 29408624N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูริค 25 ม.ีค.2564 08.30-10.302.00

จ. (6-7) 29408624N-46/1 อ.ประเสริฐ

กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล8016602 2(2-0-4) จ. (3-4) 29408624N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูริค 25 ม.ีค.2564 08.30-10.302.00

จ. (3-4) 29408624N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ0

การพยาบาลอนามยัชมุชน 18016603 1(1-0-2) พ. (2-2) 29408624N-46/1 อ.นภาวดี 24 ม.ีค.2564 08.30-10.301.00

การพยาบาลอนามยัชมุชน 18016603 1(1-0-2) พ. (3-3) 29408624N-46/2 อ.นภาวดี 24 ม.ีค.2564 08.30-10.301.00

นวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการทางการพยาบาล8016801 3(1-4-4) ศ. (3-3) 29408624N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูริค 24 ม.ีค.2564 13.30-15.305.00

ศ. (3-3) 29408624N-46/1 อ.ประเสริฐ

ศ. (5-8)624N-46/1 อ.ลออ

ศ. (5-8)624N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ

ศ. (5-8) 29408624N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูริค

ศ. (5-8)624N-46/1 ผศ. ดร.วนิดา

ศ. (5-8)624N-46/1 อ.นภาวดี

ศ. (5-8)624N-46/1 อ.เผ่า อนนัจิว๋

ศ. (5-8)624N-46/1 อ.วโิรจน์

ศ. (5-8)624N-46/1 อ.มนชยา สมจริต

ศ. (5-8)624N-46/1 อ.ประเสริฐ

ศ. (5-8)624N-46/1 อ.สชิล ทองมา

นวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการทางการพยาบาล8016801 3(1-4-4) ศ. (3-3) 29408624N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูริค 24 ม.ีค.2564 13.30-15.305.00

ศ. (3-3) 29408624N-46/2 อ.ประเสริฐ0

ศ. (5-8)624N-46/2 อ.ลออ0

ศ. (5-8)624N-46/2 ผศ. ดร.วนิดา0

ศ. (5-8)624N-46/2 อ.มนชยา สมจริต0

ศ. (5-8)624N-46/2 อ.สชิล ทองมา0

ศ. (5-8)624N-46/2 อ.นภาวดี0

ศ. (5-8) 29408624N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูริค0

ศ. (5-8)624N-46/2 อ.วโิรจน์0

ศ. (5-8)624N-46/2 อ.เผ่า อนนัจิว๋0

ศ. (5-8)624N-46/2 อ.ประเสริฐ0

ศ. (5-8)624N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ0
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