
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 1 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ชั้นเรียน/รายวิชา กรรมการควบคุมการสอบ 
สอบปลายภาค สอบพัฒนาความรู้ 

วันที/่เวลา วันที่/เวลา 
ชั้นเรียน 634N-46/1-2 (ชั้นปีท่ี 1)  

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
(2220201) 
634N-46/1 

1. อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย 
(อ.ผู้สอน) 

อังคาร 16 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 1452 

- 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
(2220201) 
634N-46/2 

1. อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย 
(อ.ผู้สอน) 

อังคาร 16 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 1453 

- 

ทักษะในศตวรรษที่ 21  
เพ่ือชีวิตและอาชีพ 

(3003110) 
634N-46/1 

1. อ.จริยา รัชตโสตถิ ์
(อ.ผู้สอน) 

อังคาร 16 มี.ค. 2564 
13.30 - 15.30 น. 
ห้องสอบ 1455 

- 

ทักษะในศตวรรษที่ 21  
เพ่ือชีวิตและอาชีพ 

(3003110) 
634N-46/2 

1. อ.จริยา รัชตโสตถิ ์
(อ.ผู้สอน) 

อังคาร 16 มี.ค. 2564 
13.30 - 15.30 น. 
ห้องสอบ 1456 

- 

จริยธรรมและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

(2221310) 
634N-46/1 

1. อ.รัฐวรรณ เทพหัสดินฯ 
(อ.ผู้สอน) 

ศุกร์ 19 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 1451 

- 

จริยธรรมและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

(2221310) 
634N-46/2 

1. อ.รัฐวรรณ เทพหัสดินฯ 
(อ.ผู้สอน) 

ศุกร์ 19 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 1452 

- 

พยาธิสรีรวิทยา 
สำหรับพยาบาล 2 

(8015003) 

1. นางสาวสิริรตัน์ โพธิชีพันธ์ 
2. นางสาวบราลี เอิบอ่ิม 

จันทร์ 22 มี.ค. 2564 
09.00 - 10.00 น. 
ห้องสอบ 29509 

จันทร์ 29 มี.ค. 2564 
09.00 - 10.00 น. 
ห้องสอบ 29509 
หรือหลังเลิกเรยีน 

 

สร้างเสริมสุขภาพ 
และโภชนศาสตร์สุขภาพ 

(8015005) 

1. อ.มนชยา สมจรติ 
2. อ.ดร.ภัทรา ซรูิค 

อังคาร 23 มี.ค. 2564 
13.00 - 14.00 น. 
ห้องสอบ 29509 

อังคาร 30 มี.ค. 2564 
13.00 - 14.00 น. 
ห้องสอบ 29509 
หรือหลังเลิกเรยีน 

 



ชั้นเรียน/รายวิชา กรรมการควบคุมการสอบ 
สอบปลายภาค สอบพัฒนาความรู้ 

วันที/่เวลา วันที่/เวลา 
ศาสตร์พระราชา 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
(2221210) 
634N-46/1 

1. อ.ไพลิน ทรัพย์อุดมผล 
(อ.ผู้สอน) 

พุธ 24 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 1444 

- 

ศาสตร์พระราชา 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(2221210) 
634N-46/2 

1. อ.ทิพย์วรรณ จุลริัชนีกร 
(อ.ผู้สอน) 

พุธ 24 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 1445 

- 

จิตวิทยาการสื่อสาร 
(3310810) 
634N-46/1 

1. อ.นิฤมล หิรัญวิจติรภรณ ์
(อ.ผู้สอน) 

พฤหัสบดี 25 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 1431 

- 

จิตวิทยาการสื่อสาร 
(3310810) 
634N-46/2 

1. อ.นิฤมล หิรัญวิจติรภรณ ์
(อ.ผู้สอน) 

พฤหัสบดี 25 มี.ค. 2564 
08.30 - 10.30 น. 
ห้องสอบ 1433 

- 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 2 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ชั้นเรียน/รายวิชา กรรมการควบคุมการสอบ 
สอบปลายภาค สอบพัฒนาความรู้ 

วันที/่เวลา วันที่/เวลา 
ชั้นเรียน 624N-46/1-2 (ชั้นปีท่ี 2) 

ภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ 
(2220203) 
624N-46/1 

1. อ.มัฆวาน นาคจั่น 
(อ.ผู้สอน) 

พุธ 17 มี.ค. 2564 
13.30 - 15.30 น. 
ห้องสอบ 1463 

- 

ภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ 
(2220203) 
624N-46/2 

1. อ.ณัฐกานต์ ผาจันทร ์
(อ.ผู้สอน) 

พุธ 17 มี.ค. 2564 
13.30 - 15.30 น. 

ห้องสอบ1464 
- 

การพยาบาลผู้สูงอายุ 
(8016402) 

1. อ.สิชล ทองมา 
2. อ.จิตรรดา พงศธราธิก 

จันทร์ 22 มี.ค. 2564 
09.00 - 11.00 น. 
ห้องสอบ 29408 

จันทร์ 29 มี.ค. 2564 
09.00 - 10.00 น. 
ห้องสอบ 29408 
หรือหลังเลิกเรยีน 

การพยาบาลเด็ก 
และวัยรุ่น 1 
(8016301) 

1. อ.รอ.หญิง สุพัตรา นตุรักษ์, รน. 
2. อ.วรรณไพร แย้มมา 

อังคาร 23 มี.ค. 2564 
09.00 - 11.00 น. 
ห้องสอบ 29408 

อังคาร 30 มี.ค. 2564 
09.00 - 10.00 น. 
ห้องสอบ 29408 
หรือหลังเลิกเรยีน 

การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 
(8016603) 

1. อ.นภาวดี ตั้งตรงวิศลกจิ 
2. อ.มนชยา สมจรติ 

พุธ 24 มี.ค. 2564 
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29408 

พุธ 31 มี.ค. 2564 
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29408 
หรือหลังเลิกเรยีน 

นวัตกรรมและการเป็น
ผู้ประกอบการทางการพยาบาล 

(8016801) 

1. อ.ดร.ภัทรา ซรูิค 
2. อ.ประเสริฐ ศรีนวล 

พุธ 24 มี.ค. 2564 
14.30 - 15.30 น. 
ห้องสอบ 29408 

พุธ 31 มี.ค. 2564 
14.30 - 15.30 น. 
ห้องสอบ 29408 
หรือหลังเลิกเรยีน 

กฎหมายและจริยธรรม 
ทางการพยาบาล 

(8016602) 

1. อ.ดร.ภัทรา ซรูิค 
2. อ.ประเสริฐ ศรีนวล 

พฤหัสบดี 25 มี.ค. 2564 
09.00 - 11.00 น. 
ห้องสอบ 29408 

พฤหัสบดี 1 เม.ย. 2564 
09.00 - 10.00 น. 
ห้องสอบ 29408 
หรือหลังเลิกเรยีน 

การพยาบาลสุขภาพจิต 
และจิตเวช 1 
(8016501) 

1. ผศ.ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม 
2. อ.ลออ สิงหโชติสุขแพทย ์

ศุกร์ 26 มี.ค. 2564 
09.00 - 11.00 น. 
ห้องสอบ 29408 

ศุกร์ 2 เม.ย. 2564 
09.00 - 10.00 น. 
ห้องสอบ 29408 
หรือหลังเลิกเรยีน 



ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที ่3 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ชั้นเรียน/รายวิชา กรรมการควบคุมการสอบ 
สอบกลางภาค สอบพัฒนาความรู้ 

วันที/่เวลา วันที่/เวลา 
ชั้นเรียน 614N-46/1-2 (ชั้นปีท่ี 3) 

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
(8014603) 

1. ผศ.เผ่า อนันจิ๋ว 
2. อ.ประเสริฐ ศรีนวล 

อังคาร 9 มี.ค. 2564 
09.00 - 11.00 น. 
ห้องสอบ 29409 

จันทร์ 15 มี.ค. 2564  
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29409 
หรือหลังเลิกเรยีน 

การบริหารทางการพยาบาล 
(8014109) 

1. อ.ลออ สิงหโชติสุขแพทย ์
2. อ.สิชล ทองมา 

พฤหัสบดี 11 มี.ค. 2564 
09.00 - 11.00 น. 
ห้องสอบ 29409 

อังคาร 16 มี.ค. 2564 
08.30 - 09.30 น. 
ห้องสอบ 29409 
หรือหลังเลิกเรยีน 

การศึกษาอิสระ 
(8010803) 

1. อ.วิโรจน์ เจ้ยเปลี่ยน 
2. ผศ.ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม 

ไม่มีการสอบ ไม่มีการสอบ 

 
 

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ชั้นเรียน/รายวิชา กรรมการควบคุมการสอบ 
สอบปลายภาค สอบพัฒนาความรู้ 

วันที/่เวลา วันที่/เวลา 
ชั้นเรียน 614N-46/1-2 (ชั้นปีท่ี 3) 

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
(8014603) 

1. ผศ.เผ่า อนันจิ๋ว 
2. อ.ประเสริฐ ศรีนวล 

จันทร์ 29 มี.ค. 2564 
09.00 - 11.00 น. 
ห้องสอบ 29409 

พฤหัสบดี 1 เม.ย. 2564  
09.00 - 10.00 น. 
ห้องสอบ 29409 
หรือหลังเลิกเรยีน 

การบริหารทางการพยาบาล 
(8014109) 

1. อ.ลออ สิงหโชติสุขแพทย ์
2. อ.สิชล ทองมา 

อังคาร 30 มี.ค. 2564 
09.00 - 11.00 น. 
ห้องสอบ 29409 

ศุกร์ 2 เม.ย. 2564 
09.00 - 10.00 น. 
ห้องสอบ 29409 
หรือหลังเลิกเรยีน 

การศึกษาอิสระ 
(8010803) 

1. อ.วิโรจน์ เจ้ยเปลี่ยน 
2. ผศ.ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม 

ไม่มีการสอบ ไม่มีการสอบ 

 


