
รายวิชาทีÉเปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  นอกเวลา     ภาคการศึกษาทีÉ  ś / ŚŝŞŚ     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวิชา ชืÉอวชิา วนั - เวลาหน่วยกิต หอ้งเรียนชัÊนเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง
จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 3(3-0-6) ส. (ř-ś) 14436132-78/1 อ.ญาวณีิย์ Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 08.30-10.300

ส. (ŝ-ş) 14436132-78/1 อ.ญาวณีิย์
กฎหมายสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551501 3(3-0-6) ส. (ř-ś) 14226237-22/1 อ.เทดิศกัดิÍ Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 08.30-10.30

ส. (ŝ-ş) 14226237-22/1 อ.เทดิศกัดิÍ
การบริหารทรพัยากรมนุษย์2552203 3(3-0-6) อา. (ř-ś) 14356132-78/1 อ.เสาวลกัษณ์ Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 13.30-15.300

อา. (ŝ-ş) 14356132-78/1 อ.เสาวลกัษณ์
การบริหารทรพัยากรมนุษย์2552203 3(3-0-6) อา. (ř-ś) 14356137-22/1 อ.เสาวลกัษณ์ Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 13.30-15.30

อา. (ŝ-ş) 14356137-22/1 อ.เสาวลกัษณ์
กฎหมายสาํหรบัการปกครองทอ้งถิÉน2552501 3(3-0-6) อา. (ř-ś) 14226237-22/1 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 13.30-15.30

อา. (ŝ-ş) 14226237-22/1 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั
สถติแิละเครืÉองมอืสาํหรบัการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2553106 3(2-2-5) ส. (ř-Ŝ) 14446037-22/B1 อ. ดร.ดารณั Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 08.30-10.30

ส. (Ş-š) 14446037-22/B1 อ. ดร.ดารณั
การบริหารการพฒันา2553203 3(3-0-6) ส. (ř-ś) 14216037-22/1 อ.ธนฏัฐา ขนอม Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 08.30-10.30

ส. (ŝ-ş) 14216037-22/1 อ.ธนฏัฐา ขนอม
การบริหารจดัการทอ้งถิÉน2553302 3(3-0-6) อา. (ř-ś) 14456137-22/B1 อ.สรญัพทัธ์ Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 08.30-10.30

อา. (ŝ-ş) 14456137-22/B1 อ.สรญัพทัธ์
ภาวะผูน้าํและจริยธรรมในการบริหาร2553307 3(2-2-5) ส. (ř-ś) 14356137-22/1 อ.กลุสกาวว ์ Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 08.30-10.30

ส. (ŝ-ş) 14356137-22/1 อ.กลุสกาวว ์
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี2553801 1(0-90) อา. (ř-ś) 14415937-24/S ผศ. ดร.ณชัชานุช Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 08.30-10.30

อา. (ŝ-ş) 14415937-24/S ผศ. ดร.ณชัชานุช
ระเบยีบวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2554901 3(2-2-5) อา. (ř-Ŝ) 14216037-22/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 13.30-15.30

อา. (Ş-š) 14216037-22/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก
กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบริษทั2562306 3(3-0-6) ส. (ř-ś) 14256135-12/1 ผศ.ทศันยั ท ั Éงทอง Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 08.30-11.30

ส. (ŝ-ş) 14256135-12/1 ผศ.ทศันยั ท ั Éงทอง
กฎหมายรฐัธรรมนูญ2562501 3(3-0-6) อา. (ř-ś) 14256135-12/1 ผศ.ทศันยั ท ั Éงทอง Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 13.30-16.30

อา. (ŝ-ş) 14256135-12/1 ผศ.ทศันยั ท ั Éงทอง
กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) ส. (ř-ś) 14415937-24/S อ.วนัรตั รืÉนบญุ Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 13.30-15.30

ส. (ŝ-ş) 14415937-24/S อ.วนัรตั รืÉนบญุ
กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) ส. (ř-ś) 14456137-22/B1 อ.วนัรตั รืÉนบญุ Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 13.30-15.30

ส. (ŝ-ş) 14456137-22/B1 อ.วนัรตั รืÉนบญุ
กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) อา. (ř-ś) 14446037-22/B1 อ.วนัรตั รืÉนบญุ Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 13.30-15.30

อา. (ŝ-ş) 14446037-22/B1 อ.วนัรตั รืÉนบญุ
สมัมนากฎหมายแพ่ง2564301 3(3-0-6) ส. (ř-ś) 14236035-12/1 อ.อรรถพล Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 08.30-10.30

ส. (ŝ-ş) 14236035-12/1 อ.อรรถพล
สมัมนากฎหมายอาญา2564502 3(2-2-5) อา. (ř-ś) 14236035-12/1 อ.อรรถพล Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 13.30-15.30

อา. (ŝ-ş) 14236035-12/1 อ.อรรถพล
การบญัชขี ัÊนกลาง Ś3522101 3(4-0-5) อา. (ř-Ŝ) 18456230-31/1 ผศ.รตันาภรณ์ Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 08.30-10.30

อา. (Ş-š) 18456230-31/1 ผศ.รตันาภรณ์
การบญัชตีน้ทนุ3522202 3(4-0-5) อา. (ř-Ŝ) 18446130-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 13.30-15.30

อา. (Ş-š) 18446130-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี
การภาษอีากรธุรกจิ3522502 3(3-0-6) อา. (ř-ś) 18356134-18/1 ผศ.สรภพ Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 13.30-15.30

อา. (ŝ-ş) 18356134-18/1 ผศ.สรภพ
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รหสัวิชา ชืÉอวชิา วนั - เวลาหน่วยกิต หอ้งเรียนชัÊนเรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง
การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 3(3-0-6) ส. (ř-ś) 18426030-31/1 ผศ.รตันาภรณ์ Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 08.30-10.30

ส. (ŝ-ş) 18426030-31/1 ผศ.รตันาภรณ์
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบญัชแีละสหกจิศึกษา3524801 1(0-60) อา. (ř-Ŝ) 18616030-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 13.30-15.30

อา. (Ş-š) 18616030-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบญัชี3524802 6(0-640) ส. (ř-Ŝ) 18415930-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร -

ส. (Ş-Š) 18415930-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร
อา. (ř-Ŝ) 18415930-31/1 ผศ.ณฐัธญั
อา. (Ş-Š) 18415930-31/1 ผศ.ณฐัธญั

การจดัการการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 3(3-0-6) ส. (ř-ś) 18346034-18/1 ผศ. ดร.ภาวนา Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 08.30-10.30
ส. (ŝ-ş) 18346034-18/1 ผศ. ดร.ภาวนา

การจดัการคุณภาพ3563303 3(3-0-6) อา. (ř-ś) 18346034-18/1 อ.ฐายกิา Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 13.30-15.30
อา. (ŝ-ş) 18346034-18/1 อ.ฐายกิา

การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 3(3-0-6) ส. (ř-ś) 18356134-18/1 อ.ณฐัอร Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 08.30-10.30
ส. (ŝ-ş) 18356134-18/1 อ.ณฐัอร

การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 3(3-0-6) ส. (ř-ś) 18446130-31/1 ผศ.ณฐัธญั Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 08.30-10.30
ส. (ŝ-ş) 18446130-31/1 ผศ.ณฐัธญั

คณิตศาสตรส์าํหรบัธุรกจิ4430110 3(1-2-6) อา. (ř-ś) 18316234-18/1 อ. ดร.จฬุาลกัษ์ Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 08.30-10.300
อา. (ŝ-ş) 18316234-18/1 อ. ดร.จฬุาลกัษ์

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) ส. (ř-ś) 262026230-31/1 อ. ดร.สราวุธ Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 13.30-15.30
ส. (ŝ-ş) 262026230-31/1 อ. ดร.สราวุธ

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) ส. (ř-ś) 26201 - Com6234-18/1 จ่าสบิเอกหญงิจฑุาŜ ก.ค.ŚŝŞś 13.30-15.300
ส. (ŝ-ş) 26201 - Com6234-18/1 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา

ขอใหน้กัศึกษาเลอืกวชิาทีÉเปิดสอนดว้ยตนเอง8030001 0(0-0) 5939-73/1 -0
ขอใหน้กัศึกษาเลอืกวชิาทีÉเปิดสอนดว้ยตนเอง8030001 0(0-0) 6039-73/1 -0
เภสชักรรมไทย ś8032303 3(2-3-4) ส. (ř-ŝ) 295012558-73 อ.ธนฏันณั Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 13.30-15.300

ส. (ş-řř) 295012558-73 อ.ธนฏันณั0
เวชกรรมไทย ř8032401 3(2-3-4) อา. (ř-ŝ) 295032558-73 อ.ประกายรตัน์ Ŝ ก.ค.ŚŝŞś 08.30-10.300

อา. (ş-řř) 295032558-73 อ.ธนฏันณั0
เวชกรรมไทย Ś8032402 3(2-3-4) อา. (ř-ŝ) 295052558-73 อ.วรฏัฐา เหมทอง -0

อา. (ş-řř) 295052558-73 อ.วรฏัฐา เหมทอง0
เวชกรรมไทย ś8033403 3(2-3-4) ส. (ř-ŝ) 295012558-73 อ.ประกายรตัน์ -0

ส. (ş-řř) 295012558-73 อ.ประกายรตัน์0
เวชกรรมไทย Ŝ8033404 3(2-3-4) ส. (ř-ŝ) 295022558-73 อ.สณัฐติาพร -0

ส. (ş-řř) 295022558-73 อ.สณัฐติาพร0
การนวดไทย ś8033503 3(1-6-2) ส. (ř-ŝ) 29508 - LAB2558-73 อ.กติศิกัดิÍ -0

ส. (ş-Š) 29508 - LAB2558-73 อ.กติศิกัดิÍ0
อา. (ř-ŝ) 29508 - LAB2558-73 อ.กติศิกัดิÍ0
อา. (ş-Š) 29508 - LAB2558-73 อ.กติศิกัดิÍ0

การผดุงครรภไ์ทย ř8033601 3(2-3-4) ส. (ř-ŝ) 295032558-73 อ.พรทพิย ์พาโน -0
ส. (ş-Š) 295032558-73 อ.พรทพิย ์พาโน0

การผดุงครรภไ์ทย Ś8033602 2(1-3-2) อา. (ř-Ŝ) 295022558-73 อ.พรทพิย ์พาโน -0
อา. (ş-řŘ) 295022558-73 อ.พรทพิย ์พาโน0
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การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย8034702 4(0-24) ส. (Ř-ŘŘ) .NC.2558-73 อ.สณัฐติาพร -0
การฝึกบูรณาการประสบการณ์8034705 3(0-18) ส. (Ř-ŘŘ) .NC.2558-73 อ.กติศิกัดิÍ -0
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