
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 1 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ชั้นเรียน/รายวิชา กรรมการควบคุมการสอบ 
สอบปลายภาค สอบพัฒนาความรู้ 

วันที/่เวลา วันที่/เวลา 
ชั้นเรียน 634H-76/1 (ชั้นปีที่ 1)  

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
(2220201) 

1. ผศ.ดร.อญัชนา พานิช 
(อ.ผู้สอน) 

อังคาร 16 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 1431 

- 

ฟิสิกส์พื้นฐาน 
(1011105) 

1. อ.ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ 
(อ.ผู้สอน) 

พฤหัสบดี 18 มี.ค. 2564 
13.30 - 15.30 น. 

ห้องสอบ 423 
- 

จริยธรรมและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

(2221310) 

1. ผศ.ดร.กอบกลุ วิศิษฎ์สรศักดิ ์
(อ.ผู้สอน) 

ศุกร์ 19 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 1421 

- 

ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
(4031105) 

1. อ.ดำรงค์ พงศ์พุทธชาติ 
(อ.ผู้สอน) 

จันทร์ 22 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 

ห้องสอบ 423 
- 

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
(09881202) 

1. อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกลุวศิน  
อังคาร 23 มี.ค. 2564 

08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29606 

อังคาร 30 มี.ค. 2564 
14.30 - 15.30 น. 
ห้องสอบ 29606 

ศาสตร์พระราชา 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(2221210) 

1. อ.ทิพย์วรรณ จุลริัชนีกร 
(อ.ผู้สอน) 

พุธ 24 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 1435 

- 

ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 
(09881703) 

1. อ.อรวรรณ มุงวงษา  
พฤหัสบดี 25 มี.ค. 2564 

08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29401 

พฤหัสบดี 1 เม.ย. 2564 
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29401 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 2 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ชั้นเรียน/รายวิชา กรรมการควบคุมการสอบ 
สอบปลายภาค สอบพัฒนาความรู้ 

วันที/่เวลา วันที่/เวลา 
ชั้นเรียน 624H-76/1 (ชั้นปีที่ 2) 

การผลิตและการรู้เท่าทัน 
สื่อดิจิทัล 

(3211110) 

1. อ.ดร.กฤษฎา กฤษฎา 
(อ.ผู้สอน) 

อังคาร 16 มี.ค. 2564 
13.30 - 15.30 น. 
ห้องสอบ 1841 

- 

ภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ 
(2220203) 

1. อ.มัฆวาน นาคจั่น 
(อ.ผู้สอน) 

พุธ 17 มี.ค. 2564 
13.30 - 15.30 น. 
ห้องสอบ 1444 

- 

ปรสิตวิทยา 
(4032402) 

1. อ.ดำรงค์ พงศ์พุทธชาติ 
(อ.ผู้สอน) 

พฤหัสบดี 18 มี.ค. 2564 
13.30 - 15.30 น. 

ห้องสอบ 442 
- 

ชีวสถิติสาธารณสขุ 
(09882102) 

1. ผศ.เมษิยา แยม้เจริญกิจ 
(อ.ผู้สอน) 

ศุกร์ 19 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 

ห้องสอบ 432 
- 

การควบคุมโรคติดเชื้อ 
และโรคไร้เชื้อ 
(09882410) 

1. อ.ณฐกร นิลเนตร  
จันทร์ 22 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29507 

จันทร์ 29 มี.ค. 2564 
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29507 

อนามัยครอบครัว 
(09882407) 

1. อ.ภาสิต ศิรเิทศ  
อังคาร 23 มี.ค. 2564 

08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29507 

อังคาร 30 มี.ค. 2564 
14.30 - 15.30 น. 
ห้องสอบ 29507 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
(09882406) 

1. อ.ชิดชนก ปานวิเชียร  
ศุกร์ 26 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29507 

ศุกร์ 2 เม.ย. 2564 
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29507 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ชั้นเรียน/รายวิชา กรรมการควบคุมการสอบ 
สอบปลายภาค สอบพัฒนาความรู้ 

วันที/่เวลา วันที่/เวลา 
ชั้นเรียน 614H-76/1-2 (ชั้นปีท่ี 3) 

จริยธรรมและทักษะชีวิต 
(1510101) 
614H-76/1 

1. อ.ญาวิณีย์ รักพาณิชย ์
(อ.ผู้สอน) 

ศุกร์ 19 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 1434 

- 

จริยธรรมและทักษะชีวิต 
(1510101) 
614H-76/2 

1. อ.ญาวิณีย์ รักพาณิชย ์
(อ.ผู้สอน) 

ศุกร์ 19 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 1445 

- 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด้านสุขภาพชุมชน 

(09883702) 

1. อ.อรวรรณ มุงวงษา  
2. อ.ชิดชนก ปานวิเชียร  

จันทร์ 22 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29601 

จันทร์ 29 มี.ค. 2564 
14.30 - 15.30 น. 
ห้องสอบ 29601 

การประยุกต์วิธีการทาง 
วิทยาการระบาด 

(09883302) 

1. อ.ณฐกร นิลเนตร  
2. อ.กุลวดี เข่งวา  

อังคาร 23 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29601 

อังคาร 30 มี.ค. 2564 
14.30 - 15.30 น. 
ห้องสอบ 29601 

การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ 
(90883501) 

1. อ.กุลวดี เข่งวา  
2. อ.ภาสิต ศิรเิทศ  

พุธ 24 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29601 

พุธ 31 มี.ค. 2564 
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29601 

เภสัชสาธารณสุข 
(09883402) 

1. อ.ภาสิต ศิรเิทศ  
2. อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกลุวศิน  

พฤหัสบดี 25 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29509 

พฤหัสบดี 1 เม.ย. 2564 
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29509 

การส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
(09883409) 

1. อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกลุวศิน  
2. อ.อรวรรณ มุงวงษา  

ศุกร์ 26 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29601 

ศุกร์ 2 เม.ย. 2564 
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29601 

โครงการวิจัยใน 
งานสาธารณสุขชมุชน 

(09883902) 

1. อ.อรวรรณ มุงวงษา  
2. อ.ณฐกร นิลเนตร  

จันทร์ 29 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29601 

พุธ 31 มี.ค. 2564 
14.30 - 15.30 น. 
ห้องสอบ 29601 

 
 
 
 
 
 



 
ตารางสอบสมรรถนะช้ันปี 1 - 3 และสอบประมวลความรู้ชั้นปี 4 ปีการศึกษา 2563  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชั้นเรียน/รายวิชา กรรมการควบคุมการสอบ 
สอบประมวลความรู้ 

วันที่/เวลา 
ชั้นเรียน 634H-76/1 (ชั้นปีที่ 1) 

การสาธารณสุข 
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์

อ.ชิดชนก ปานวิเชียร 
อังคาร 30 มี.ค. 2564 

08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29606 

ชั้นเรียน 624H-76/1 (ชั้นปีที่ 2) 
หลักการควบคมุโรค 
วิทยาการระบาด 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
อนามัยครอบครัว 

อ.กุลวดี เข่งวา 
อังคาร 30 มี.ค. 2564 

08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29507 

ชั้นเรียน 614H-76/1-2 (ชั้นปีที่ 3) 
ระเบียบวิธีการวิจัยในงานสาธารณสุข 

การดูแลสุขภาพปฐมภูม ิ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

การส่งเสริมสุขภาพชุมชน 

1. อ.อรวรรณ มุงวงษา 
2. อ.ณฐกร นิลเนตร 

อังคาร 30 มี.ค. 2564 
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29601 

ชั้นเรียน 604H-76/1-2 (ชั้นปีที่ 4) 

กลุ่มส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยชมุชน 
1. อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกลุวศิน 
2. อ.กุลวดี เข่งวา 

จันทร์ 22 มี.ค. 2564 
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29508 

กลุ่มการป้องกันโรค ควบคุมโรค 
ระบาดวิทยาและวิจยัด้านสาธารณสุข 

1. อ.ภาสิต ศิรเิทศ 
2. อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกลุวศิน 
 

จันทร์ 22 มี.ค. 2564 
9.40 - 10.40 น. 
ห้องสอบ 29508 

กลุ่มตรวจประเมินบำบดัโรคเบื้องต้น 
ดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพและส่งตอ่สุขภาพ 

1. อ.ภาสิต ศิรเิทศ 
2. อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกลุวศิน  

จันทร์ 22 มี.ค. 2564 
10.50 - 11.50 น. 
ห้องสอบ 29508 

กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1. อ.ชิดชนก ปานวิเชียร  
2. อ.กุลวดี เข่งวา  

จันทร์ 22 มี.ค. 2564 
13.00 - 14.00 น. 
ห้องสอบ 29508 

กลุ่มบรหิารสาธารณสุข กฎหมาย
สาธารณสุข และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. อ.อรวรรณ มุงวงษา  
2. อ.ณฐกร นิลเนตร  

จันทร์ 22 มี.ค. 2564 
14.10 - 15.10 น. 
ห้องสอบ 29508 

 
 



ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
รายวิชาศึกษาทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ชั้นเรียน/รายวิชา กรรมการควบคุมการสอบ 
สอบประมวลความรู้ภาค สอบพัฒนาความรู้ 

วันที่/เวลา วันที่/เวลา 
ชีวิตและสขุภาพ 

(8710010) 
6241-89/2, 6346-59/1 

1. อ.ชิดชนก ปานวิเชียร  

2. อ.ณฐกร นิลเนตร  

พฤหัสบดี 25 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29601 

- 

ชีวิตและสขุภาพ 
(8710010) 

6241-89/1, 6242-80/1 

1. อ.กุลวดี เข่งวา  

2. อ.ภาสิต ศิริเทศ  

พฤหัสบดี 25 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29604 

- 

 


