
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 1 
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ชั้นเรียน/รายวิชา กรรมการควบคุมการสอบ 
สอบปลายภาค สอบพัฒนาความรู้ 

วันที/่เวลา วันที่/เวลา 
ชั้นเรียน 6349-73/1 (ชั้นปีที่ 1)  

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
(2220201) 

1. ผศ.ดร.สุทัศน์ นาคจั่น 
(อ.ผู้สอน) 

อังคาร 16 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 1444 

- 

ทักษะในศตวรรษที่ 21  
เพ่ือชีวิตและอาชีพ 

(3003110) 

1. อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย 
(อ.ผู้สอน) 

อังคาร 16 มี.ค. 2564 
13.30 - 15.30 น. 
ห้องสอบ 1425 

- 

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย 

(8031104) 
1. อ.วรัฏฐา เหมทอง 

พุธ 17 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29605 

พฤหัสบดี 25 มี.ค. 2564 
13.30 - 14.30 น. 
ห้องสอบ 29505 

การแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
และการแพทย์พ้ืนบ้านเพชรบุรี 

(8031105) 
1. อ.พรทิพย์ พาโน 

พุธ 17 มี.ค. 2564 
13.30 - 15.30 น. 
ห้องสอบ 29604 

พุธ 24 มี.ค. 2564 
13.30 - 14.30 น. 
ห้องสอบ 29505 

กายวิภาคศาสตร์สำหรับ 
การแพทย์แผนไทย 

(8031107) 
1. อ.วรัฏฐา เหมทอง 

พฤหัสบดี 18 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29401 

ศุกร์ 26 มี.ค. 2564 
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29505 

คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ 
(4430110) 

1. อ.ดร.จุฬาลักษ์ ปราบเสียง 
(อ.ผู้สอน) 

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

ห้องสอบ 441 
- 

สรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 
(8031108) 

1. อ.วรัฏฐา เหมทอง 
จันทร์ 22 มี.ค. 2564 
13.30 - 15.30 น. 
ห้องสอบ 29501 

จันทร์ 29 มี.ค. 2564 
13.30 - 14.30 น. 
ห้องสอบ 29505 

ระบบสุขภาพของประเทศ 
(8031109) 

1. อ.ประกายรตัน์ ทุนิจ 
อังคาร 23 มี.ค. 2564 

08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29401 

อังคาร 30 มี.ค. 2564 
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29505 

สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา
การแพทย์แผนไทย 

(8033106) 
1. อ.ประกายรตัน์ ทุนิจ 

พุธ 24 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29401 

พุธ 31 มี.ค. 2564 
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29505 

จิตวิทยาการสื่อสาร 
(3310810) 

1. อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย 
(อ.ผู้สอน) 

พฤหัสบดี 25 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 1422 

- 

 



ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 2 
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ชั้นเรียน/รายวิชา กรรมการควบคุมการสอบ 
สอบปลายภาค สอบพัฒนาความรู้ 

วันที/่เวลา วันที่/เวลา 
ชั้นเรียน 6249-73/1 (ชั้นปีที่ 2) 

เวชกรรมไทย 2 
(8032402) 

1. อ.สัณฐิตาพร กลิ่นทอง 
อังคาร 16 มี.ค. 2564 

08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29403 

อังคาร 23 มี.ค. 2564 
13.30 - 14.30 น. 
ห้องสอบ 29506 

ภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ 
(2220203) 

1. อ.มัฆวาน นาคจั่น 
(อ.ผู้สอน) 

พุธ 17 มี.ค. 2564 
13.30 - 15.30 น. 
ห้องสอบ 1442 

- 

เภสัชกรรมไทย 2 
(8032302) 

1. อ.ธนัฏนัณ อนันตศิรสิถาพร 
พฤหัสบดี 18 มี.ค. 2564 

08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29402 

พฤหัสบดี 25 มี.ค. 2564 
13.30 - 14.30 น. 
ห้องสอบ 29506 

พืชพรรณเพ่ือชีวิต 
(4030002) 

1. อ.วุฒิชัย ฤทธิ 
(อ.ผู้สอน) 

จันทร์ 22 มี.ค. 2564 
13.30 - 15.30 น. 
ห้องสอบ 1453 

- 

เคมีสำหรับแพทย์แผนไทย 
(8032109) 

1. อ.วรรณา วัฒนา 
(อ.ผู้สอน) 

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

ห้องสอบ 442 
- 

การนวดไทย 2 
(8033502) 

1. อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน ์
พุธ 24 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29403 

พุธ 31 มี.ค. 2564 
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29506 

จิตวิทยาการสื่อสาร 
(3310810) 

1. อ.นิฤมล หิรัญวิจติรภรณ ์
(อ.ผู้สอน) 

พฤหัสบดี 25 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 1424 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที ่3 
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ชั้นเรียน/รายวิชา กรรมการควบคุมการสอบ 
สอบปลายภาค สอบพัฒนาความรู้ 

วันที/่เวลา วันที่/เวลา 
ชั้นเรียน 6149-73/1 (ชั้นปีที่ 3) 

จิตวิทยาและการดูแลสุขภาพจิต 
(8033113) 

1. อ.ลออ สิงหโชติสุขแพทย ์
อังคาร 16 มี.ค. 2564 

08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29402 

อังคาร 23 มี.ค. 2564 
13.30 - 14.30 น. 
ห้องสอบ 29503 

การสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย 
(8031102) 

1. อ.ประกายรตัน์ ทุนิจ 
พุธ 17 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29401 

พุธ 24 มี.ค. 2564 
13.30 - 14.30 น. 
ห้องสอบ 29503 

เวชกรรมไทย 4 
(8033404) 

1. อ.สัณฐิตาพร กลิ่นทอง 
พฤหัสบดี 18 มี.ค. 2564 

08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29403 

พฤหัสบดี 25 มี.ค. 2564 
13.30 - 14.30 น. 
ห้องสอบ 29503 

ธุรกิจสปาและการประยุกต์ใช ้
ในงานแพทย์แผนไทย 

(8033201) 
1. อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน ์

ศุกร์ 19 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29401 

ศุกร์ 26 มี.ค. 2564 
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29503 

การแพทย์ทางเลือก 
และธรรมชาติบำบัด 

(8033112) 
1. อ.สัณฐิตาพร กลิ่นทอง 

จันทร์ 22 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29403 

จันทร์ 29 มี.ค. 2564 
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29503 

การผดุงครรภ์ไทย 2 
(8033602) 

1. อ.พรทิพย์ พาโน 
อังคาร 23 มี.ค. 2564 

08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29403 

อังคาร 30 มี.ค. 2564 
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29503 

เภสัชกรรมไทย 4 
(8033304) 

1. อ.ธนัฏนัณ อนันตศิรสิถาพร 
พุธ 24 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29402 

พุธ 31 มี.ค. 2564 
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29503 

วิจัยทางการแพทย์แผนไทย 
(8033802) 

1. อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน ์
พฤหัสบดี 25 มี.ค. 2564 

08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29402 

พฤหัสบดี 1 เม.ย. 2564 
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29503 

 
 
 
 
 
 



ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 4 
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ชั้นเรียน/รายวิชา กรรมการควบคุมการสอบ 
สอบปลายภาค สอบพัฒนาความรู้ 

วันที/่เวลา วันที่/เวลา 
ชั้นเรียน 6049-73/1, 6149-73/2 (ชั้นปีที่ 4) 

สัมมนาการแพทย์แผนไทย 
(8034803) 

1. อ.ประกายรตัน์ ทุนิจ 
อังคาร 16 มี.ค. 2564 

08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29401 

อังคาร 23 มี.ค. 2564 
13.30 - 14.30 น. 
ห้องสอบ 29405 

ระบาดวิทยาสำหรับ 
การแพทย์แผนไทย 

1. อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน ์
พุธ 17 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 29402 

พุธ 24 มี.ค. 2564 
13.30 - 14.30 น. 
ห้องสอบ 29405 

 


