5830-31/1
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบัญชี
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค นอกเวลา 1/2561
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3511101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

A

3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง

ส. (5-7) 12.30-15.30 1853

10 พ.ย. 61 13.30-15.00

3524201

รายงานการเงินและการวิเคราะห์

A

3(2-2-5) อ.จันทรา ธนีเพียร

อา. (6-9) 13.30-17.30 1853

10 พ.ย. 61 08.30-10.00

3524301

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

A

3(3-0-6) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

อา. (1-3) 08.30-11.30 1853

17 พ.ย. 61 08.30-10.00

3524801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและสหกิจศึ A

2(0-3-3) อ. ดร.อัตภาพ มณีเติม

ส. (1-3) 08.30-11.30 1861

17 พ.ย. 61 13.30-15.00

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3(3-0-6) อ. ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

ส. (8-10) 15.30-18.30 1836

11 พ.ย. 61 08.30-10.00

A

รวม

5834-18/1
รหัสวิชา

5 วิชา

14 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2561
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1552602

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

A

3(1-2-6) อ.เอกชัย มลเลษ

อา. (1-3) 08.30-11.30 1836

17 พ.ย. 61 08.30-10.00

3512103

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึ กอบรม

A

3(3-0-6) อ. ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

ส. (5-7) 12.30-15.30 1836

10 พ.ย. 61 13.30-15.00

3563302

การบริหารการผลิตและการปฏิบตั กิ าร

A

3(3-0-6) พันจ่าโททิฆมั พร

อา. (5-7) 12.30-15.30 1836

10 พ.ย. 61 08.30-10.00

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

B

3(3-0-6) อ. ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

ส. (8-10) 15.30-18.30 1836

11 พ.ย. 61 08.30-10.00

3564802

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

A 3(0-350) ผศ. ดร.รักเกียรติ

ส. (1-3) 08.30-11.30 1836

-

ผศ. ดร.รักเกียรติ

อา. (8-8) 15.30-16.30 1842

รวม

5834-18/B1
รหัสวิชา
1552602

1552603

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการ
ชื่อวิชา

B

ภาษาอังกฤษเพือ่ การตลาด

A

ภาค นอกเวลา 1/2561
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(1-2-6) อ.วัชระ เย็นเปรม

สอ. (1-3) 08.30-11.30 31 ศ.ประจวบ 1

-

อ.มัฆวาน นาคจัน่

สอ. (1-3) 08.30-11.30 31 ศ.ประจวบ 1

3(2-1-6) อ.วัชระ เย็นเปรม

สอ. (5-7) 12.30-15.30 31 ศ.ประจวบ 1

อ.มัฆวาน นาคจัน่

สอ. (5-7) 12.30-15.30 31 ศ.ประจวบ 1

กลุม่ นก./ชม

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

16 คาบ

-

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

C

3(3-0-6) อ.คงขวัญ ศรีสอาด

สอ. (1-3) 08.30-11.30 32 ศ.ประจวบ 2

-

3564202

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

A

3(3-0-6) อ.คงขวัญ ศรีสอาด

สอ. (8-10) 15.30-18.30 31 ศ.ประจวบ 1

-

3564801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและสหกิจศึ A

2(0-3-3) อ.คงขวัญ ศรีสอาด

สอ. (5-7) 12.30-15.30 32 ศ.ประจวบ 2

-

รวม

5836-66/01
รหัสวิชา

5 วิชา

14 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:44:22

กลุม่ นก./ชม

30 คาบ
ภาค นอกเวลา
คณะ

อาจารย์ผูส้ อน

1/2561

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

1

1550103

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานอาชีพ

A

3(3-0-6) อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

ส. (1-3) 08.30-11.30 1441

11 พ.ย. 61 08.30-10.00

5592103

เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

A

3(2-3-4) อ. ดร.อนุชา สายสร้อย

อา. (1-5) 08.30-13.30 คอมกล

10 พ.ย. 61 08.30-10.30

5593705

ปฎิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่องกล 3

A

1(1-2-3) รศ. ดร.อุทยั ผ่องรัศมี

อา. (10-12) 17.30-20.30 Lab เครื่องกล 3

10 พ.ย. 61 13.30-15.30

5594302

ออกแบบเครื่องจักรกล 2

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวัญชัย หนาแน่น

อา. (7-9) 14.30-17.30 1613

11 พ.ย. 61 13.30-15.30

5594501

เครื่องยนต์สนั ดาปภายใน

A

3(3-0-6) อ.ดวงฤดี ชูตระกูล

ส. (8-10) 15.30-18.30 1613

17 พ.ย. 61 08.30-10.30

5594509

วิศวกรรมหม้อไอนํา้

A

3(3-0-6) รศ. ดร.อุทยั ผ่องรัศมี

ส. (5-7) 12.30-15.30 1613

17 พ.ย. 61 13.30-15.30

รวม

5837-22/1
รหัสวิชา

6 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

20 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2553203

การบริหารการพัฒนา

A

3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

ส. (1-3) 08.30-11.30 1443

11 พ.ย. 61 13.30-15.00

2553308

การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

A

3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ บัวทอง

อา. (5-7) 12.30-15.30 1443

11 พ.ย. 61 08.30-10.00

2553801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสน A

1(0-60) ผศ. ดร.ณัชชานุช

ส. (5-10) 12.30-18.30 1443

10 พ.ย. 61 08.30-10.00

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

A

3(3-0-6) อ. ดร.ดารัณ

อา. (8-10) 15.30-18.30 1443

17 พ.ย. 61 08.30-10.00

2563506

กฎหมายลักษณะพยาน

A

3(3-0-6) นายพงษ์รพี บัวทอง

อา. (1-3) 08.30-11.30 1443

10 พ.ย. 61 13.30-16.30

รวม

5837-22/B1
รหัสวิชา
1540202

5 วิชา

13 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาษาไทยเพือ่ กิจธุระ

A

18 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) อ.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว
ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

สอ. (1-3) 08.30-11.30 31 ศ.ประจวบ 1

-

สอ. (1-3) 08.30-11.30 31 ศ.ประจวบ 1

2553103

การบริหารและการปกครองท้องถิน่ เปรียบเทีย

A

3(3-0-6) อ.เกสรสิริ ลีลาลัย

สอ. (8-10) 15.30-18.30 31 ศ.ประจวบ 1

-

2553303

การจัดการวิสาหกิจชุมชน

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.สาโรช

สอ. (5-7) 12.30-15.30 31 ศ.ประจวบ 1

-

2553801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสน B

1(0-60) ผศ. ดร.สาโรช

สอ. (1-3) 08.30-11.30 32 ศ.ประจวบ 2

-

2554901

วิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

3(2-2-5) ผศ. ดร.วิภวานี

สอ. (5-8) 12.30-16.30 32 ศ.ประจวบ 2

-

รวม

5837-23/1
รหัสวิชา

A

5 วิชา

13 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

32 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2553110

การวิเคราะห์นโยบาย

A

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

ส. (1-3) 08.30-11.30 1425

11 พ.ย. 61 13.30-15.00

2553308

การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

B

3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ บัวทอง

อา. (1-3) 08.30-11.30 1425

11 พ.ย. 61 08.30-10.00

2553801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสน C

1(0-60) ผศ. ดร.ณัชชานุช

อา. (5-10) 12.30-18.30 1425

10 พ.ย. 61 08.30-10.00

2554301

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

A

3(3-0-6) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

ส. (8-10) 15.30-18.30 1425

10 พ.ย. 61 13.30-15.00

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

B

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

ส. (5-7) 12.30-15.30 1425

17 พ.ย. 61 08.30-10.00

พิมพ์ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:44:22

หน้า :

2

รวม

5839-73/1

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

โปรดจัดรายวิชาให้นกั ศึกษาด้วยค่ะ

รวม

5930-31/1

13 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา
8030001

5 วิชา

B

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

0(0-0)

1 วิชา

ชื่อวิชา

ภาค นอกเวลา 1/2561
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน
0 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบัญชี

รหัสวิชา

18 คาบ

กลุม่ นก./ชม

0 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2561
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3523201

การบัญชีตน้ ทุนเพือ่ การตัดสินใจ

A

3(4-0-5) อ.จันทรา ธนีเพียร

อา. (1-4) 08.30-12.30 1835

11 พ.ย. 61 08.30-10.00

3523401

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

A

3(4-0-5) อ.รัญชิดา กุฎศี รี

ส. (1-4) 08.30-12.30 1835

10 พ.ย. 61 08.30-10.00

3523501

การภาษีอากร 2

A

3(4-0-5) อ.รัญชิดา กุฎศี รี

ส. (6-9) 13.30-17.30 1835

10 พ.ย. 61 13.30-15.00

3532202

การเงินธุรกิจ

A

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

อา. (6-8) 13.30-16.30 1835

11 พ.ย. 61 13.00-15.00

3541101

หลักการตลาด

A

3(3-0-6) อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

อา. (9-10) 16.30-18.30 1835

17 พ.ย. 61 08.30-10.00

อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

ส. (10-10) 17.30-18.30 1835

รวม

5934-18/1

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2561
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3502103

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

A

3(3-0-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

อา. (5-7) 12.30-15.30 1842

17 พ.ย. 61 08.30-10.00

3563102

นวัตกรรมทางการจัดการ

A

3(3-0-6) อ.เยาวภา อินทเส

ส. (1-3) 08.30-11.30 1842

17 พ.ย. 61 13.30-15.00

3563301

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

A

3(3-0-6) พันจ่าโททิฆมั พร

อา. (8-10) 15.30-18.30 1836

10 พ.ย. 61 08.30-10.00

3563401

จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสัง

A

3(3-0-6) อ. ดร.ชยนันท์

ส. (5-7) 12.30-15.30 1842

11 พ.ย. 61 08.30-10.00

4112105

สถิตธิ ุรกิจ

A

3(3-0-6) อ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

อา. (1-3) 08.30-11.30 1842

10 พ.ย. 61 13.30-15.00

รวม

5937-22/1

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2553101

นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย

A

2553103

การบริหารและการปกครองท้องถิน่ เปรียบเทีย

2553402
2554301

15 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

อา. (8-10) 15.30-18.30 1431

11 พ.ย. 61 13.30-15.00

B

3(3-0-6) ผศ. ดร.ณัชชานุช

อา. (1-3) 08.30-11.30 1431

17 พ.ย. 61 13.30-15.00

การบริหารการเงินการคลังท้องถิน่

A

3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

อา. (5-7) 12.30-15.30 1431

11 พ.ย. 61 08.30-10.00

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

B

3(3-0-6) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

ส. (5-7) 12.30-15.30 1431

10 พ.ย. 61 13.30-15.00

พิมพ์ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:44:22

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

หน้า :

3

2562502

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป

รวม

5937-24/1

A

3(3-0-6) ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

ส. (1-3) 08.30-11.30 1431

อ.พงษ์ลดา ทัง่ ทอง

ส. (1-3) 08.30-11.30 1431

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2552205

การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง

A

2552206

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

2553101

นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย

2553106
2562502

17 พ.ย. 61 08.30-10.00

15 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ. ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์

ส. (1-3) 08.30-11.30 1433

11 พ.ย. 61 08.30-10.00

A

3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

ส. (8-10) 15.30-18.30 1433

10 พ.ย. 61 08.30-10.00

B

3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

อา. (1-3) 08.30-11.30 1433

11 พ.ย. 61 13.30-15.00

สถิตแิ ละเครื่องมือสําหรับการวิจยั ทางรัฐประศา A

3(2-2-5) อ. ดร.ดารัณ

อา. (5-7) 12.30-15.30 1433

10 พ.ย. 61 13.30-15.00

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป

3(3-0-6) ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

อา. (8-10) 15.30-18.30 1433

17 พ.ย. 61 08.30-10.00

อ.พงษ์ลดา ทัง่ ทอง

อา. (8-10) 15.30-18.30 1433

รวม

5937-24/S

กลุม่ นก./ชม

B

5 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

15 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550103

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานอาชีพ

E

3(3-0-6) อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

ส. (1-3) 08.30-11.30 1441

11 พ.ย. 61 08.30-10.00

2552206

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

B

3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

ส. (8-10) 15.30-18.30 1433

10 พ.ย. 61 08.30-10.00

2552401

เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น

A

3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

อา. (1-3) 08.30-11.30 1421

17 พ.ย. 61 13.30-15.00

2553101

นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย

C

3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

อา. (8-10) 15.30-18.30 1431

11 พ.ย. 61 13.30-15.00

5800101

เทคโนโลยีทอ้ งถิน่

A

3(3-0-6) อ.ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร

ส. (5-7) 12.30-15.30 1441

17 พ.ย. 61 08.30-10.30

รวม

5939-73/1

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

โปรดจัดรายวิชาให้นกั ศึกษาด้วยค่ะ

รวม

6030-31/1

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา
8030001

5 วิชา

C

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

0(0-0)

1 วิชา

ชื่อวิชา

ภาค นอกเวลา 1/2561
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน
0 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบัญชี

รหัสวิชา

15 คาบ

กลุม่ นก./ชม

0 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2561
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550103

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

H

3(3-0-6) อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

ส. (8-10) 15.30-18.30 1834

11 พ.ย. 61 08.30-10.00

2562301

กฎหมายธุรกิจ

A

3(3-0-6) ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

ส. (5-7) 12.30-15.30 1834

17 พ.ย. 61 13.30-15.00

พิมพ์ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:44:22

หน้า :

4

อ.พงษ์ลดา ทัง่ ทอง

ส. (5-7) 12.30-15.30 1834

3502102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

A

3(3-0-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

อา. (8-10) 15.30-18.30 1834

17 พ.ย. 61 08.30-10.00

3523101

การบัญชีขนั้ สูง 1

A

3(4-0-5) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

ส. (1-3) 08.30-11.30 1834

10 พ.ย. 61 13.30-15.00

ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

อา. (7-7) 14.30-15.30 1834

5590101

การขับขีป่ ลอดภัย

A

รวม

6034-18/1

3(2-2-5) ผศ. ดร.โชติวธั น์

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

อา. (1-4) 08.30-12.30 1852

11 พ.ย. 61 13.30-15.30

17 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2561
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550103

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

I

3(3-0-6) อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

ส. (8-10) 15.30-18.30 1834

11 พ.ย. 61 08.30-10.00

2562301

กฎหมายธุรกิจ

B

3(3-0-6) ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

ส. (5-7) 12.30-15.30 1834

17 พ.ย. 61 13.30-15.00

อ.พงษ์ลดา ทัง่ ทอง

ส. (5-7) 12.30-15.30 1834

3532202

การเงินธุรกิจ

B

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

อา. (1-3) 08.30-11.30 1852

11 พ.ย. 61 13.00-15.00

3562101

พฤติกรรมองค์การ

A

3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง

ส. (1-3) 08.30-11.30 1852

10 พ.ย. 61 13.30-15.00

3592103

เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั่

A

3(3-0-6) อ.ไพลิน ทรัพย์อดุ มผล

อา. (5-7) 12.30-15.30 1852

10 พ.ย. 61 08.30-10.00

รวม

6035-12/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

15 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550102

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทวั ่ ไป

A

3(3-0-6) อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

ส. (5-7) 12.30-15.30 1423

11 พ.ย. 61 08.30-10.00

2562203

กฎหมายลักษณะทรัพย์

A

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

อา. (8-10) 15.30-18.30 1423

17 พ.ย. 61 13.30-16.30

2562305

กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ A

3(3-0-6) นายชัชพิสฐิ สิทธิเดช

อา. (5-7) 12.30-15.30 1423

11 พ.ย. 61 13.30-16.30

2562502

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป

C

3(3-0-6) อ.อรทัย แซ่เบ๊

อา. (1-3) 08.30-11.30 1423

17 พ.ย. 61 08.30-10.00

4010703

สิง่ แวดล้อมกับการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

A

3(3-0-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

ส. (1-3) 08.30-11.30 1423

10 พ.ย. 61 13.30-15.00

รวม

6037-22/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

15 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550103

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

J

3(3-0-6) อ.เอกชัย มลเลษ

อา. (5-7) 12.30-15.30 1421

11 พ.ย. 61 08.30-10.00

2551502

กฎหมายมหาชนสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

A

3(3-0-6) ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา

อา. (8-10) 15.30-18.30 1421

11 พ.ย. 61 13.30-15.00

2552401

เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น

B

3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

อา. (1-3) 08.30-11.30 1421

17 พ.ย. 61 13.30-15.00

4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

B

3(3-0-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

ส. (8-10) 15.30-18.30 1422

10 พ.ย. 61 08.30-10.00

7130401

การใช้ซอฟต์แวร์จดั ทําเอกสารงานคํานวณ

A

3(2-2-5) อ.ศิริพร อ่วมศิริ และคณะ

ส. (1-4) 08.30-12.30 26201 - Com

10 พ.ย. 61 13.30-15.00

อ.ดนัย เจษฎาฐิตกิ ลุ

พิมพ์ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:44:22

ส. (1-4) 08.30-12.30 26201 - Com

หน้า :

5

รวม

6037-22/B1

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา
1540202

5 วิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาษาไทยเพือ่ กิจธุระ

B

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) อ.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว
ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

2551502

2552401

2552901

7130401

กฎหมายมหาชนสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น

A

การใช้ซอฟต์แวร์จดั ทําเอกสารงานคํานวณ

6039-73/1

รวม

ส. (1-3) 08.30-11.30 31 ศ.ประจวบ 1

อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

ส. (5-7) 12.30-15.30 31 ศ.ประจวบ 1

3(3-0-6) อ.วัชระ เย็นเปรม

สอ. (1-3) 08.30-11.30 32 ศ.ประจวบ 2

อ.มัฆวาน นาคจัน่

สอ. (1-3) 08.30-11.30 32 ศ.ประจวบ 2

3(2-2-5) อ.กรกรต เจริญผล

สอ. (5-8) 12.30-16.30 32 ศ.ประจวบ 2

ภาค นอกเวลา 1/2561
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

จริยธรรมและทักษะชีวติ

B

1550101

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

2560101
3521101

-

-

-

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

0(0-0)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบัญชี

1510101

-

32 คาบ

0 หน่ วยกิต

ชื่อวิชา

0 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2561
คณะ วิทยาการจัดการ

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.รัฐวรรณ เทพหัสดินฯ

อา. (5-7) 12.30-15.30 1844

11 พ.ย. 61 08.30-10.30

E

3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ส. (8-10) 15.30-18.30 1445

10 พ.ย. 61 13.30-15.00

กฎหมายในชีวติ ประจําวัน

C

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

อา. (1-3) 08.30-11.30 1844

17 พ.ย. 61 08.30-10.00

การบัญชีขนั้ ต้น

A

3(4-0-5) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

ส. (5-7) 12.30-15.30 1844

10 พ.ย. 61 08.30-10.00

ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

อา. (8-8) 15.30-16.30 1844

กลุม่ นก./ชม

หลักการจัดการ

A

6132-78/1

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

รวม

รหัสวิชา

3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

1 วิชา

รหัสวิชา

3561101

สอ. (8-10) 15.30-18.30 31 ศ.ประจวบ 1

อา. (5-7) 12.30-15.30 31 ศ.ประจวบ 1

15 หน่ วยกิต

D

-

อ.เกสรสิริ ลีลาลัย

กลุม่ นก./ชม

โปรดจัดรายวิชาให้นกั ศึกษาด้วยค่ะ

สอ. (8-10) 15.30-18.30 31 ศ.ประจวบ 1

อา. (1-3) 08.30-11.30 31 ศ.ประจวบ 1

5 วิชา

ชื่อวิชา

6130-31/1

B

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.เกสรสิริ ลีลาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา
8030001

C

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

รวม

B

วัน เวลา ห้องเรียน

3(3-0-6) อ. ดร.ชยนันท์

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นวัตกรรมดิจทิ ลั และระบบควบคุมอัจฉริยะ
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:44:22

ส. (1-3) 08.30-11.30 1844

กลุม่ นก./ชม

17 พ.ย. 61 13.30-15.00

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

6

0688102

ระบบหุ่นยนต์พ้นื ฐานและระบบอัตโนมัติ

A

3(2-2-5) อ.ปิ ยวัฒน์ เนียมมาลัย

อา. (7-10) 14.30-18.30 26201 - Com

11 พ.ย. 61 08.30-10.30

0688104

ทฤษฎีพ้นื ฐานอากาศยานไร้คนขับ

A

3(2-2-5) อ.ศิริพร อ่วมศิริ

ส. (5-7) 12.30-15.30 26201 - Com

11 พ.ย. 61 13.30-15.30

อ.ศิริพร อ่วมศิริ

อา. (1-1) 08.30-09.30 26201 - Com

0688301

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

A

3(2-2-5) อ. ดร.พีรศุษย์

1520101

ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ

E

1550101

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

F

รวม

6134-18/1

อา. (2-5) 09.30-13.30 26201 - Com

17 พ.ย. 61 08.30-10.30

3(3-0-6) อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

ส. (1-3) 08.30-11.30 1445

10 พ.ย. 61 08.30-10.00

3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ส. (8-10) 15.30-18.30 1445

10 พ.ย. 61 13.30-15.00

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2561
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1520101

ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ

F

3(3-0-6) อ.สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ

ส. (1-3) 08.30-11.30 1845

10 พ.ย. 61 08.30-10.00

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

F

3(3-0-6) อ. ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์

ส. (8-10) 15.30-18.30 1845

11 พ.ย. 61 13.30-15.00

1550101

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

G

3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ส. (5-7) 12.30-15.30 1845

10 พ.ย. 61 13.30-15.00

3521102

การบัญชีการเงิน

A

3(4-0-5) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

อา. (5-8) 12.30-16.30 1845

11 พ.ย. 61 08.30-10.00

3561101

หลักการจัดการ

B

3(3-0-6) อ.เยาวภา อินทเส

อา. (1-3) 08.30-11.30 1845

17 พ.ย. 61 13.30-15.00

รวม

6135-12/1

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวติ

C

1540203

ภาษาไทยเพือ่ การคิดวิเคราะห์

2561201

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.รัฐวรรณ เทพหัสดินฯ

อา. (1-3) 08.30-11.30 1451

11 พ.ย. 61 08.30-10.30

B

3(3-0-6) อ. ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์

ส. (1-3) 08.30-11.30 1451

11 พ.ย. 61 13.30-15.00

กฎหมายแพ่งเบื้องต้น

A

3(3-0-6) อ.อรทัย แซ่เบ๊

ส. (5-7) 12.30-15.30 1451

17 พ.ย. 61 08.30-11.30

2561501

กฎหมายมหาชนเบื้องต้น

A

3(3-0-6) นางสาวอรทัย ชูเจริญ

อา. (5-7) 12.30-15.30 1451

10 พ.ย. 61 13.30-16.30

4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

F

3(3-0-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

ส. (8-10) 15.30-18.30 1422

10 พ.ย. 61 08.30-10.00

รวม

6137-22/1
รหัสวิชา

กลุม่ นก./ชม

5 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

15 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1520101

ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ

G

3(3-0-6) อ.สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ

อา. (1-3) 08.30-11.30 1452

10 พ.ย. 61 08.30-10.00

1550101

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

H

3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ส. (1-3) 08.30-11.30 1452

10 พ.ย. 61 13.30-15.00

2551102

ความรู เ้ บื้องต้นทางรัฐศาสตร์

A

3(3-0-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

อา. (5-7) 12.30-15.30 1452

11 พ.ย. 61 13.30-15.00

2552102

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมการเมือง

A

3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

อา. (8-10) 15.30-18.30 1452

17 พ.ย. 61 08.30-10.00

7130402

การใช้เทคโนโลยีเพือ่ นําเสนองาน

B

3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

ส. (5-8) 12.30-16.30 26201 - Com

11 พ.ย. 61 08.30-10.30

รวม

5 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:44:22

15 หน่ วยกิต

16 คาบ

หน้า :

7

6137-22/B1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา
1540202

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาษาไทยเพือ่ กิจธุระ

C

ภาค นอกเวลา 1/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) อ.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว
ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

1550101

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

I

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

สอ. (1-3) 08.30-11.30 31 ศ.ประจวบ 1

-

สอ. (1-3) 08.30-11.30 31 ศ.ประจวบ 1

3(3-0-6) อ.วัชระ เย็นเปรม

สอ. (8-10) 15.30-18.30 32 ศ.ประจวบ 2

อ.มัฆวาน นาคจัน่

สอ. (8-10) 15.30-18.30 32 ศ.ประจวบ 2

-

2551102

ความรู เ้ บื้องต้นทางรัฐศาสตร์

B

3(3-0-6) อ.เกสรสิริ ลีลาลัย

สอ. (1-3) 08.30-11.30 32 ศ.ประจวบ 2

-

2552102

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมการเมือง

B

3(3-0-6) อ.เกสรสิริ ลีลาลัย

สอ. (5-7) 12.30-15.30 32 ศ.ประจวบ 2

-

7130402

การใช้เทคโนโลยีเพือ่ นําเสนองาน

C

3(2-2-5) อ.กรกรต เจริญผล

สอ. (5-8) 12.30-16.30 31 ศ.ประจวบ 1

-

รวม

พิเศษกศ.บป

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พิเศษ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

32 คาบ
ภาค นอกเวลา
คณะ พิเศษ

อาจารย์ผูส้ อน

1/2561

พิเศษ
วิชาโท โทพิเศษ

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1050213

จิตวิทยาการสือ่ สาร

.NUL 3(3-0-6) อ.ลออ สิงหโชติสุขแพทย์

ส. (1-3) 08.30-11.30 231

-

2060101

สุนทรียภาพทางดนตรี

.NUL 3(3-0-6) อ.สมบัติ ไวยรัช

ส. (5-7) 12.30-15.30 231

-

3502103

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

.NUL 3(3-0-6) อ.เอกชัย มลเลษ

อา. (1-3) 08.30-11.30 1836

-

3563301

วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

.NUL 3(3-0-6) พันจ่าโททิฆมั พร

อา. (8-10) 15.30-18.30 1836

-

3563302

การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร

.NUL 3(3-0-6) พันจ่าโททิฆมั พร

อา. (5-7) 12.30-15.30 718

-

3564801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและสหกิจศึ .NUL 2(0-3-3) อ. ดร.อัตภาพ มณีเติม

ส. (1-3) 08.30-11.30 1861

-

3564801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริหารธุ .NUL 1(0-60) อ. ดร.อัตภาพ มณีเติม

ส. (1-13) 08.30-21.30 1861

-

8010804

ชีวติ และสุขภาพ

.NUL 2(1-2-3) อ.ลออ สิงหโชติสุขแพทย์

ส. (1-3) 08.30-11.30 221

-

8012008

เภสัชวิทยา

.NUL 3(3-0-6) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

ส. (5-7) 12.30-15.30 221

-

8012009

พยาธิสรีรวิทยาของมนุษย์

.NUL 2(2-0-4) อ.วรัฏฐา เหมทอง

ส. (1-2) 08.30-10.30 222

-

8031102

การสร้างเสริมสุขภาพวิถไี ทย

.NUL 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ กุณาละสิริ

ส. (5-6) 12.30-14.30 222

-

8031103

เคมีทวไป
ั่

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช

อา. (1-3) 08.30-11.30 224

11 พ.ย. 61 13.30-15.00

8031105

สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาการแทพย์แผนไทย .NUL 3(2-2-5) อ.พรทิพย์ พาโน

อา. (5-8) 12.30-16.30 224

-

8032109

เคมีสาํ หรับแพทย์แผนไทย

.NUL 2(1-2-3) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

อา. (1-3) 08.30-11.30 232

11 พ.ย. 61 08.30-10.00

8033110

พฤกษศาสตร์พ้นื บ้าน

.NUL 3(2-3-4) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

อา. (5-9) 12.30-17.30 232

-

8034701

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเภสัชกรรมไทย

.NUL 3(0-300) อ.ธนัฏนัณ

ส. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

8034703

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการผดุงครรภ์ไทย .NUL 2(0-200) อ.พรทิพย์ พาโน

ส. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

8034705

การฝึ กบูรณาการประสบการณ์

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

ส. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

8034804

ระบาดวิทยาสําหรับการแพทย์แผนไทย

.NUL 2(2-0-4) อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

อา. (1-2) 08.30-10.30 223

-

รวม

19 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:44:22

48 หน่ วยกิต

61 คาบ

หน้า :

8

