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หน่วยกิต ปีหลักสูตร ปีการศึกษา สาขาวิชา จ านวน ประเภท ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท่ีเข้าศึกษา บรรยาย LAB นิสิต การสอบ วันสอบ เวลาสอบ

10710164 จิตวิทยาส าหรับการพยาบาล 1 (1-0-2) 2564 2564 พยาบาลศาสตร์ 0 1 72 กลางภาค ศ. 26 ส.ค. 65 09.00-10.00 น. N 410 ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
PSYCHOLOGY FOR กาญจนา พิบูลย์
NURSING ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา

พจนารถ สารพัด
พรพรรณ สุดใจ

0 2 72 กลางภาค ศ. 26 ส.ค. 65 09.00-10.00 น. N 511 ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
กาญจนา พิบูลย์
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา
พจนารถ สารพัด
พรพรรณ สุดใจ

0 3 71 กลางภาค ศ. 26 ส.ค. 65 09.00-10.00 น. N 512 ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
กาญจนา พิบูลย์
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา
พจนารถ สารพัด
พรพรรณ สุดใจ

0 1 72 ปลายภาค ศ. 28 ต.ค. 65 09.00-10.00 น. N แคแสด ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
กาญจนา พิบูลย์
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา
พจนารถ สารพัด
พรพรรณ สุดใจ

0 2 72 ปลายภาค ศ. 28 ต.ค. 65 09.00-10.00 น. N แคแสด ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
กาญจนา พิบูลย์
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา
พจนารถ สารพัด
พรพรรณ สุดใจ

ตารางการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  หมวดวิชาเฉพาะ  (ภาคปกติ) ช้ันปีท่ี 1 (รหัส 65)
การสอบกลางภาค ระหว่างวันท่ี 20-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และ การสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 22-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รายวิชา กลุ่ม           ก าหนดเวลาสอบ

ฝ่ายจดัการศกึษาปรญิญาตรี update : 27/10/2022 เวลา 11:05 น.



2

หน่วยกิต ปีหลักสูตร ปีการศึกษา สาขาวิชา จ านวน ประเภท ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท่ีเข้าศึกษา บรรยาย LAB นิสิต การสอบ วันสอบ เวลาสอบ

10710164 จิตวิทยาส าหรับการพยาบาล 1 (1-0-2) 2564 2564 พยาบาลศาสตร์ 0 3 71 ปลายภาค ศ. 28 ต.ค. 65 09.00-10.00 น. N แคแสด ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
PSYCHOLOGY FOR กาญจนา พิบูลย์
NURSING ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา

พจนารถ สารพัด
พรพรรณ สุดใจ

ตารางการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  หมวดวิชาเฉพาะ  (ภาคปกติ) ช้ันปีท่ี 1 (รหัส 65)
การสอบกลางภาค ระหว่างวันท่ี 20-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และ การสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 22-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รายวิชา กลุ่ม           ก าหนดเวลาสอบ

ฝ่ายจดัการศกึษาปรญิญาตรี update : 27/10/2022 เวลา 11:05 น.
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หน่วยกิต ปีหลักสูตร ปีการศึกษา สาขาวิชา จ านวน ประเภท ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท่ีเข้าศึกษา บรรยาย LAB นิสิต การสอบ วันสอบ เวลาสอบ

10720464 พยาธิสรีรวิทยาส าหรับการพยาบาล 2 (2-0-4) 2564 2564 พยาบาลศาสตร์ 0 1 52 กลางภาค อ. 23 ส.ค. 65 09.00-11.00 น. N 309 ยุพิน ถนัดวณิชย์
PATHOPHYSILOGY FOR พรพรรณ ศรีโสภา
NURSING สิริพิมพ์ ชูปาน

ณชนก เอียดสุย
นนทกร ด านงค์

0 2 50 กลางภาค อ. 23 ส.ค. 65 09.00-11.00 น. N 308 ยุพิน ถนัดวณิชย์
พรพรรณ ศรีโสภา
สิริพิมพ์ ชูปาน
ณชนก เอียดสุย
นนทกร ด านงค์

0 3 53 กลางภาค อ. 23 ส.ค. 65 09.00-11.00 น. N 309 ยุพิน ถนัดวณิชย์
พรพรรณ ศรีโสภา
สิริพิมพ์ ชูปาน
ณชนก เอียดสุย
นนทกร ด านงค์

0 1 52 กลางภาค (คร้ังท่ี 2) อา. 25 ก.ย. 65 09.00-11.00 น. N 309 สายฝน ม่วงคุ้ม
ปณิชา พลพินิจ
สาวิตรี วงศ์อินจันทร์
อาทิตยา อติวิชญานนท์

0 2 50 กลางภาค (คร้ังท่ี 2) อา. 25 ก.ย. 65 09.00-11.00 น. N 308 สายฝน ม่วงคุ้ม
ปณิชา พลพินิจ
สาวิตรี วงศ์อินจันทร์
อาทิตยา อติวิชญานนท์

0 3 53 กลางภาค (คร้ังท่ี 2) อา. 25 ก.ย. 65 09.00-11.00 น. N 309 สายฝน ม่วงคุ้ม
ปณิชา พลพินิจ
สาวิตรี วงศ์อินจันทร์
อาทิตยา อติวิชญานนท์

ตารางการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  หมวดวิชาเฉพาะ  (ภาคปกติ) ช้ันปีท่ี 2 (รหัส 64)
การสอบกลางภาค ระหว่างวันท่ี 20-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และ การสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 22-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รายวิชา กลุ่ม           ก าหนดเวลาสอบ

ฝ่ายจดัการศกึษาปรญิญาตรี update : 27/10/2022 เวลา 11:05 น.



4

หน่วยกิต ปีหลักสูตร ปีการศึกษา สาขาวิชา จ านวน ประเภท ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท่ีเข้าศึกษา บรรยาย LAB นิสิต การสอบ วันสอบ เวลาสอบ

10720464 พยาธิสรีรวิทยาส าหรับการพยาบาล 2 (2-0-4) 2564 2564 พยาบาลศาสตร์ 0 1 52 ปลายภาค พ. 26 ต.ค. 65 09.00-11.00 น. N 309 ศิริยุพา สน่ันเรืองศักด์ิ
PATHOPHYSILOGY FOR ชนัดดา แนบเกสร
NURSING วารี กังใจ

วณิตา ขวัญส าราญ
วะนิดา น้อยมนตรี

0 2 50 ปลายภาค พ. 26 ต.ค. 65 09.00-11.00 น. N 308 ศิริยุพา สน่ันเรืองศักด์ิ
ชนัดดา แนบเกสร
วารี กังใจ
วณิตา ขวัญส าราญ
วะนิดา น้อยมนตรี

0 3 53 ปลายภาค พ. 26 ต.ค. 65 09.00-11.00 น. N 309 ศิริยุพา สน่ันเรืองศักด์ิ
ชนัดดา แนบเกสร
วารี กังใจ
วณิตา ขวัญส าราญ
วะนิดา น้อยมนตรี

79223564 เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 3 (3-0-6) 2564 2564 พยาบาลศาสตร์ 0 1 52 กลางภาค พฤ. 25 ส.ค. 65 09.00-12.00 น. P 20301 ตรวจสอบจาก reg
PRINCIPLE OF PHAMACOLOGY 0 2 50 กลางภาค พฤ. 25 ส.ค. 65 09.00-12.00 น. P 20301 ตรวจสอบจาก reg

0 3 53 กลางภาค พฤ. 25 ส.ค. 65 09.00-12.00 น. P 20301 ตรวจสอบจาก reg
0 1 52 ปลายภาค พฤ. 27 ต.ค. 65 09.00-12.00 น. Arr ตรวจสอบจาก reg
0 2 50 ปลายภาค พฤ. 27 ต.ค. 65 09.00-12.00 น. Arr ตรวจสอบจาก reg
0 3 53 ปลายภาค พฤ. 27 ต.ค. 65 09.00-12.00 น. Arr ตรวจสอบจาก reg

ตารางการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  หมวดวิชาเฉพาะ  (ภาคปกติ) ช้ันปีท่ี 2 (รหัส 64)
การสอบกลางภาค ระหว่างวันท่ี 20-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และ การสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 22-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รายวิชา กลุ่ม           ก าหนดเวลาสอบ

ฝ่ายจดัการศกึษาปรญิญาตรี update : 27/10/2022 เวลา 11:05 น.
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หน่วยกิต ปีหลักสูตร ปีการศึกษา สาขาวิชา จ านวน ประเภท ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท่ีเข้าศึกษา บรรยาย LAB นิสิต การสอบ วันสอบ เวลาสอบ

10720564 โภชนบ าบัดส าหรับพยาบาล 1 (1-0-2) 2564 2564 พยาบาลศาสตร์ 0 1 52 กลางภาค
DIET THERAPY FOR NURSING 0 2 50

0 3 53
0 1 52 ปลายภาค พฤ. 27 ต.ค. 65 15.00-16.00 น. N 309 ปาจรา โพธิหัง

สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
ภาคิณี เดชชัยยศ
ชลาลัย เปียงใจ
จตุรดา จริยารัตนกูล
วริษา กันบัวลา
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา

0 2 50 ปลายภาค พฤ. 27 ต.ค. 65 15.00-16.00 น. N 308 ปาจรา โพธิหัง
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
ภาคิณี เดชชัยยศ
ชลาลัย เปียงใจ
จตุรดา จริยารัตนกูล
วริษา กันบัวลา
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา

0 3 53 ปลายภาค พฤ. 27 ต.ค. 65 15.00-16.00 น. N 309 ปาจรา โพธิหัง
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
ภาคิณี เดชชัยยศ
ชลาลัย เปียงใจ
จตุรดา จริยารัตนกูล
วริษา กันบัวลา
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา

จัดสอบในช่ัวโมงเรียน

ตารางการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  หมวดวิชาเฉพาะ  (ภาคปกติ) ช้ันปีท่ี 2 (รหัส 64)
การสอบกลางภาค ระหว่างวันท่ี 20-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และ การสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 22-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รายวิชา กลุ่ม           ก าหนดเวลาสอบ

ฝ่ายจดัการศกึษาปรญิญาตรี update : 27/10/2022 เวลา 11:05 น.
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หน่วยกิต ปีหลักสูตร ปีการศึกษา สาขาวิชา จ านวน ประเภท ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท่ีเข้าศึกษา บรรยาย LAB นิสิต การสอบ วันสอบ เวลาสอบ

10720364 กระบวนการพยาบาล 2 (1-2-3) 2564 2564 พยาบาลศาสตร์ 01+02 78 กลางภาค จ. 22 ส.ค. 65 09.00-11.00 น. N 409 สหัทยา รัตนจรณะ
และการประเมินภาวะสุขภาพ ศศิธร กรุณา
NURSING PROCESS AND 02+03 77 กลางภาค จ. 22 ส.ค. 65 09.00-11.00 น. N 410 พจนารถ สารพัด
HEALTH ASSESSMENT ปุณฑรี พิกุลณี

0 1 52 ปลายภาค อ. 25 ต.ค. 65 08.00-12.00 น. N 2401 ธนวรรณ อาษารัฐ
วิจิตรา สาลีงาม
ตระกูลวงศ์ ฦาชา
สหัทยา รัตนจรณะ
ปุณฑรี พิกุลณี
วิชชาภรณ์ คิดส าโรง
ศศิธร กรุณา
จตุรดา จริยารัตนกูล
ชลาลัย เปียงใจ

0 2 50 ปลายภาค อ. 25 ต.ค. 65 08.00-12.00 น. N 2401 ธนวรรณ อาษารัฐ
วิจิตรา สาลีงาม
ตระกูลวงศ์ ฦาชา
สหัทยา รัตนจรณะ
ปุณฑรี พิกุลณี
วิชชาภรณ์ คิดส าโรง
ศศิธร กรุณา
จตุรดา จริยารัตนกูล
ชลาลัย เปียงใจ

          ก าหนดเวลาสอบ

ตารางการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  หมวดวิชาเฉพาะ  (ภาคปกติ) ช้ันปีท่ี 2 (รหัส 64)
การสอบกลางภาค ระหว่างวันท่ี 20-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และ การสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 22-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รายวิชา กลุ่ม

ฝ่ายจดัการศกึษาปรญิญาตรี update : 27/10/2022 เวลา 11:05 น.
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หน่วยกิต ปีหลักสูตร ปีการศึกษา สาขาวิชา จ านวน ประเภท ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท่ีเข้าศึกษา บรรยาย LAB นิสิต การสอบ วันสอบ เวลาสอบ

10720364 กระบวนการพยาบาล 2 (1-2-3) 2564 2564 พยาบาลศาสตร์ 0 3 53 ปลายภาค อ. 25 ต.ค. 65 08.00-12.00 น. N 2401 ธนวรรณ อาษารัฐ
และการประเมินภาวะสุขภาพ วิจิตรา สาลีงาม
NURSING PROCESS AND ตระกูลวงศ์ ฦาชา
HEALTH ASSESSMENT สหัทยา รัตนจรณะ

ปุณฑรี พิกุลณี
วิชชาภรณ์ คิดส าโรง
ศศิธร กรุณา
จตุรดา จริยารัตนกูล
ชลาลัย เปียงใจ

10720664 การพยาบาลพ้ืนฐาน 1 2 (1-2-3) 2564 2564 พยาบาลศาสตร์ 01+02 78 กลางภาค พ. 24 ส.ค. 65 09.00-11.00 น. N 409 ชรัญญากร วิริยะ
FUNDAMENTAL NURSING I บุญญาภา โพธ์ิเกษม

อาทิตยา อติวิชญานนท์

ด ารงค์ศักด์ิ สงเอียด
เชษฐกิตต์ิ บุณพสิษฐโศธิน

สราวลี สุนทรวิจิตร
กัญญ์กุลณัช รามศิริ
จิราพร มิตรมาตย์

02+03 77 กลางภาค พ. 24 ส.ค. 65 09.00-11.00 น. N 410 ชรัญญากร วิริยะ
บุญญาภา โพธ์ิเกษม
อาทิตยา อติวิชญานนท์

ด ารงค์ศักด์ิ สงเอียด
เชษฐกิตต์ิ บุณพสิษฐโศธิน

สราวลี สุนทรวิจิตร
กัญญ์กุลณัช รามศิริ
จิราพร มิตรมาตย์

ตารางการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  หมวดวิชาเฉพาะ  (ภาคปกติ) ช้ันปีท่ี 2 (รหัส 64)
การสอบกลางภาค ระหว่างวันท่ี 20-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และ การสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 22-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รายวิชา กลุ่ม           ก าหนดเวลาสอบ

ฝ่ายจดัการศกึษาปรญิญาตรี update : 27/10/2022 เวลา 11:05 น.
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หน่วยกิต ปีหลักสูตร ปีการศึกษา สาขาวิชา จ านวน ประเภท ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท่ีเข้าศึกษา บรรยาย LAB นิสิต การสอบ วันสอบ เวลาสอบ

10720664 การพยาบาลพ้ืนฐาน 1 2 (1-2-3) 2564 2564 พยาบาลศาสตร์ 0 1 52 ปลายภาค อ. 25 ต.ค. 65 13.00-17.00 น. N 2401 ชรัญญากร วิริยะ
FUNDAMENTAL NURSING I บุญญาภา โพธ์ิเกษม

อาทิตยา อติวิชญานนท์

ด ารงค์ศักด์ิ สงเอียด
เชษฐกิตต์ิ บุณพสิษฐโศธิน

กัญญ์กุลณัช รามศิริ
0 2 50 ปลายภาค อ. 25 ต.ค. 65 13.00-17.00 น. N 2401 ชรัญญากร วิริยะ

บุญญาภา โพธ์ิเกษม
อาทิตยา อติวิชญานนท์

ด ารงค์ศักด์ิ สงเอียด
เชษฐกิตต์ิ บุณพสิษฐโศธิน

กัญญ์กุลณัช รามศิริ
จิราพร มิตรมาตย์

0 3 53 ปลายภาค อ. 25 ต.ค. 65 13.00-17.00 น. N 2401 ชรัญญากร วิริยะ
บุญญาภา โพธ์ิเกษม
อาทิตยา อติวิชญานนท์

ด ารงค์ศักด์ิ สงเอียด
เชษฐกิตต์ิ บุณพสิษฐโศธิน

กัญญ์กุลณัช รามศิริ
จิราพร มิตรมาตย์

ตารางการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  หมวดวิชาเฉพาะ  (ภาคปกติ) ช้ันปีท่ี 2 (รหัส 64)
การสอบกลางภาค ระหว่างวันท่ี 20-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และ การสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 22-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รายวิชา กลุ่ม           ก าหนดเวลาสอบ

ฝ่ายจดัการศกึษาปรญิญาตรี update : 27/10/2022 เวลา 11:05 น.
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หน่วยกิต ปีหลักสูตร ปีการศึกษา สาขาวิชา จ านวน ประเภท ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท่ีเข้าศึกษา บรรยาย LAB นิสิต การสอบ วันสอบ เวลาสอบ

10120164 การพยาบาลชุมชน 1 2 (2-0-4) 2564 2564 พยาบาลศาสตร์ 01+02+03 155 กลางภาค ส. 23 ก.ค. 65 09.00-10.30 น. N แคแสด อโนชา ทัศนาธนชัย
COMMUNITY NURSING I อัจฉริยาพร เดชโยธิน

วรรณรัตน์ ลาวัง
0 1 52 ปลายภาค จ. 22 ส.ค. 65 13.00-14.30 น. N 408 อโนชา ทัศนาธนชัย

อัจฉริยาพร เดชโยธิน
วรรณรัตน์ ลาวัง

0 2 52 ปลายภาค จ. 22 ส.ค. 65 13.00-14.30 น. N 409 อโนชา ทัศนาธนชัย
อัจฉริยาพร เดชโยธิน
วรรณรัตน์ ลาวัง

 0 3 51 ปลายภาค จ. 22 ส.ค. 65 13.00-14.30 น. N 410 อโนชา ทัศนาธนชัย
อัจฉริยาพร เดชโยธิน
วรรณรัตน์ ลาวัง

10820164 การพยาบาลสุขภาพเด็กและวัยรุ่น 1 1 (1-0-2) 2564 2564 พยาบาลศาสตร์ 0 1 52 กลางภาค

NURSING CARE FOR CHILD 0 2 50
AND ADOLESCENT HEALTH I 0 3 53

01+02 78 ปลายภาค ส. 22 ต.ค. 65 09.00-11.00 น. N 409 ศิริยุพา สน่ันเรืองศักด์ิ
สาวิตรี วงศ์อินจันทร์
ชลาลัย เปียงใจ
จิราพร มิตรมาตย์

02+03 77 ปลายภาค ส. 22 ต.ค. 65 09.00-11.00 น. N 410 ศิริยุพา สน่ันเรืองศักด์ิ
สาวิตรี วงศ์อินจันทร์
ชลาลัย เปียงใจ
จิราพร มิตรมาตย์

จัดสอบในช่ัวโมงเรียน

ตารางการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  หมวดวิชาเฉพาะ  (ภาคปกติ) ช้ันปีท่ี 2 (รหัส 64)
การสอบกลางภาค ระหว่างวันท่ี 20-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และ การสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 22-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รายวิชา กลุ่ม           ก าหนดเวลาสอบ

ฝ่ายจดัการศกึษาปรญิญาตรี update : 27/10/2022 เวลา 11:05 น.
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หน่วยกิต ปีหลักสูตร ปีการศึกษา สาขาวิชา จ านวน ประเภท ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท่ีเข้าศึกษา บรรยาย LAB นิสิต การสอบ วันสอบ เวลาสอบ

10120764 การพยาบาลอาชีวอนามัย 2 (1-2-3) 2564 2564 พยาบาลศาสตร์ 0 1 52 กลางภาค

OCCUPATIONAL NURSING 0 2 50
0 3 53

01+02+03 155 ปลายภาค ศ. 28 ต.ค. 65 14.00-15.30 น. N แคแสด ปาจรา โพธิหัง
กัญญ์กุลณัฐ รามศิริ
นิสากร กรุงไกรเพชร
สุธารัตน์ ช านาญช่าง
ชรัญญากร วิริยะ
อโนชา ทัศนาธนชัย
วิจิตรา สาลีลาม
อัจฉริยาพร เดชโยธิน

กลุ่ม           ก าหนดเวลาสอบ

ตารางการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  หมวดวิชาเฉพาะ  (ภาคปกติ) ช้ันปีท่ี 2 (รหัส 64)
การสอบกลางภาค ระหว่างวันท่ี 20-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และ การสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 22-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รายวิชา

จัดสอบในช่ัวโมงเรียน

ฝ่ายจดัการศกึษาปรญิญาตรี update : 27/10/2022 เวลา 11:05 น.
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หน่วยกิต ปีหลักสูตร ปีการศึกษา สาขาวิชา จ านวน ประเภท ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท่ีเข้าศึกษา บรรยาย LAB นิสิต การสอบ วันสอบ เวลาสอบ

10230159 การพยาบาลมารดา-ทารก 3 (3-0-6) 2559 2563 พยาบาลศาสตร์ 0 1 44 กลางภาค

และการผดุงครรภ์ 1 0 2 54

MATERNITY NURSING AND 0 3 47

MIDWIFERY I 0 1 44 ปลายภาค พ. 26 ต.ค. 65 09.00-11.00 น.  N แคแสด ศิรินภา แก้วพวง
0 2 54 สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
0 3 47 วรรณทนา ศุภสีมานนท์

ตติรัตน์ เตชะศักด์ิศรี
ปวีณา ติวาสิริพงศ์
อารียา สมรูป

10330159 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 2 (2-0-4) 2559 2563 พยาบาลศาสตร์ 0 1 44 กลางภาค อ. 13 ก.ย. 65 10.00-11.00 น. N 309 อาทิตยา อติวิชญานนท์

ADULT NURSING I พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักด์ิ

สิริวรรณ นิรมาล
นนทกร ด านงค์
ดารัสนี โพธารส

0 2 53 กลางภาค ศ. 22 ก.ค. 65 10.00-11.00 น. N 409 อาทิตยา อติวิชญานนท์

พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักด์ิ

สิริวรรณ นิรมาล
นนทกร ด านงค์
ดารัสนี โพธารส

0 3 47 กลางภาค พฤ. 11 ส.ค. 65 10.00-11.00 น. N 2201/1 อาทิตยา อติวิชญานนท์

พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักด์ิ

สิริวรรณ นิรมาล
นนทกร ด านงค์
ดารัสนี โพธารส

          ก าหนดเวลาสอบ

จัดสอบในช่ัวโมงเรียน

ตารางการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  หมวดวิชาเฉพาะ  (ภาคปกติ) ช้ันปีท่ี 3 (รหัส 63)
การสอบกลางภาค ระหว่างวันท่ี 20-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และ การสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 22-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รายวิชา กลุ่ม
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หน่วยกิต ปีหลักสูตร ปีการศึกษา สาขาวิชา จ านวน ประเภท ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท่ีเข้าศึกษา บรรยาย LAB นิสิต การสอบ วันสอบ เวลาสอบ

10330159 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 2 (2-0-4) 2559 2563 พยาบาลศาสตร์ 0 1 44 ปลายภาค อา. 25 ก.ย. 65 14.00-15.00 น. N 308 อาทิตยา อติวิชญานนท์

ADULT NURSING I พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักด์ิ

สิริวรรณ นิรมาล
นนทกร ด านงค์
ดารัสนี โพธารส

0 2 53 ปลายภาค อา. 31 ก.ค. 65 14.00-15.00 น. N 409 อาทิตยา อติวิชญานนท์

พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักด์ิ

สิริวรรณ นิรมาล
นนทกร ด านงค์
ดารัสนี โพธารส

0 3 47 ปลายภาค อา. 21 ส.ค. 65 14.00-15.00 น. N 308 อาทิตยา อติวิชญานนท์

พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักด์ิ

สิริวรรณ นิรมาล
นนทกร ด านงค์
ดารัสนี โพธารส

10330259 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 3 (3-0-6) 2559 2563 พยาบาลศาสตร์ 0 1 44 กลางภาค

ADULT NURSING II 0 2 53
0 3 47

0 1 44 ปลายภาค พฤ. 27 ต.ค. 65 09.00-11.00 น. N แคแสด สายฝน ม่วงคุ้ม
0 2 53 ปลายภาค พฤ. 27 ต.ค. 65 09.00-11.00 น. N แคแสด สุวรรณี มหากายนันท์
0 3 47 ปลายภาค พฤ. 27 ต.ค. 65 09.00-11.00 น. N แคแสด ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส

วิภา วิเสโส
กัญญารัตน์ ป้อมสุวรรณ

ตารางการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  หมวดวิชาเฉพาะ  (ภาคปกติ) ช้ันปีท่ี 3 (รหัส 63)
การสอบกลางภาค ระหว่างวันท่ี 20-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และ การสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 22-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รายวิชา กลุ่ม           ก าหนดเวลาสอบ

จัดสอบในช่ัวโมงเรียน
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หน่วยกิต ปีหลักสูตร ปีการศึกษา สาขาวิชา จ านวน ประเภท ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท่ีเข้าศึกษา บรรยาย LAB นิสิต การสอบ วันสอบ เวลาสอบ

10730559 การวิจัยและการสืบค้น 3 (3-0-6) 2559 2563 พยาบาลศาสตร์ 0 1 44 กลางภาค ศ. 30 ก.ย. 65 09.00-10.30 น. N 309 โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม

ทางการพยาบาล เชษฐกิตต์ิ บุณพสิษฐโศธิน

NURSING RESEARCH 0 2 53 กลางภาค อ. 2 ส.ค. 65 09.00-10.30 น. N 309 ภรณี พวงแก้ว
AND INQUIRY โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม

0 3 47 กลางภาค พ. 31 ส.ค. 65 09.00-10.30 น. N แคแสด ด ารงค์ศักด์ิ สงเอียด
บุญญาภา โพธ์ิเกษม

0 1 44 ปลายภาค อ. 25 ต.ค. 65 09.00-10.30 น. N แคแสด โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม
0 2 53 ปลายภาค อ. 25 ต.ค. 65 09.00-10.30 น. N แคแสด ภรณี พวงแก้ว

ด ารงค์ศักด์ิ สงเอียด
0 3 47 ปลายภาค อ. 25 ต.ค. 65 09.00-10.30 น. N แคแสด บุญญาภา โพธ์ิเกษม

เชษฐกิตต์ิ บุณพสิษฐโศธิน

10630259 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 2 (2-0-4) 2559 2563 พยาบาลศาสตร์ 0 1 44 กลางภาค พฤ. 22 ก.ย. 65 13.00-14.30 น. N 209 ดวงใจ วัฒนสินธ์ุ
MENTAL HEALTH AND ภาคิณี เดชชัยยศ
PSYCHIATRIC NURSING II 0 2 53 กลางภาค ส. 6 ส.ค. 65 09.00-10.30 น. N 309 พิชามญช์ุ อินทะพุฒ

ดวงใจ วัฒนสินธ์ุ
0 3 47 กลางภาค ศ. 2 ก.ย. 65 08.00-09.30 น. N 511 ธนวรรณ อาษารัฐ

สาวิตรี หลักทอง
0 1 44 ปลายภาค ส. 15 ต.ค. 65 09.00-10.30 น. N 209 ภาคิณี เดชชัยยศ

สราวลี สุนทรวิจิตร
0 2 53 ปลายภาค ส. 20 ส.ค. 65 09.00-10.30 น. N 309 พิชามญช์ุ อินทะพุฒ

ธนวรรณ อาษารัฐ
0 3 47 ปลายภาค ส. 17 ก.ย. 65 09.00-10.30 น. N 511 พิชามญช์ุ อินทะพุฒ

สาวิตรี หลักทอง

รายวิชา กลุ่ม           ก าหนดเวลาสอบ

ตารางการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  หมวดวิชาเฉพาะ  (ภาคปกติ) ช้ันปีท่ี 3 (รหัส 63)
การสอบกลางภาค ระหว่างวันท่ี 20-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และ การสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 22-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565
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หน่วยกิต ปีหลักสูตร ปีการศึกษา สาขาวิชา จ านวน ประเภท ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท่ีเข้าศึกษา บรรยาย LAB นิสิต การสอบ วันสอบ เวลาสอบ

10830259 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3 (3-0-6) 2559 2563 พยาบาลศาสตร์ 0 1 44 กลางภาค ส. 22 ต.ค. 65 13.00-15.00 น. N 209 ชลาลัย เปียงใจ
ท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบน 0 2 53 กลางภาค ส. 22 ต.ค. 65 13.00-15.00 น. N 209 วณิตา ขวัญส าราญ
NURSING CARE FOR CHILDREN 0 3 47 กลางภาค ส. 22 ต.ค. 65 13.00-15.00 น. N 209 นฤมล ธีระรังสิกุล
AND ADOLESCENTS IN สาวิตรี วงศ์อินจันทร์
HEALTH DEVIATION 0 1 44 ปลายภาค ศ. 28 ต.ค. 65 09.00-11.00 น. N 309 ชลาลัย เปียงใจ

0 2 53 ปลายภาค ศ. 28 ต.ค. 65 09.00-11.00 น. N 309 วณิตา ขวัญส าราญ
0 3 47 ปลายภาค ศ. 28 ต.ค. 65 09.00-11.00 น. N 308 นฤมล ธีระรังสิกุล

สาวิตรี วงศ์อินจันทร์

ตารางการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  หมวดวิชาเฉพาะ  (ภาคปกติ) ช้ันปีท่ี 3 (รหัส 63)
การสอบกลางภาค ระหว่างวันท่ี 20-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และ การสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 22-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รายวิชา กลุ่ม           ก าหนดเวลาสอบ

ฝ่ายจดัการศกึษาปรญิญาตรี update : 27/10/2022 เวลา 11:05 น.



15

หน่วยกิต ปีหลักสูตร ปีการศึกษา สาขาวิชา จ านวน ประเภท ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท่ีเข้าศึกษา บรรยาย LAB นิสิต การสอบ วันสอบ เวลาสอบ

10140259 การพยาบาลชุมชน 2 2 (2-0-4) 2559 2562 พยาบาลศาสตร์ 01+02 77 กลางภาค จ. 31 ต.ค. 65 09.00-11.00 น. N 209 สุธารัตน์ ช านาญช่าง
COMMUNITY NURSING II กัญญ์กุลณัช รามศิริ

ชรัญญากร วิริยะ
02+03 76 กลางภาค จ. 31 ต.ค. 65 09.00-11.00 น. N 309 สุธารัตน์ ช านาญช่าง

กัญญ์กุลณัช รามศิริ
ชรัญญากร วิริยะ

01+03 77 ปลายภาค ศ. 4 พ.ย. 65 09.00-11.00 น. N 209 สุธารัตน์ ช านาญช่าง
กัญญ์กุลณัช รามศิริ
ชรัญญากร วิริยะ

02+03 76 ปลายภาค ศ. 4 พ.ย. 65 09.00-11.00 น. N 309 สุธารัตน์ ช านาญช่าง
กัญญ์กุลณัช รามศิริ
ชรัญญากร วิริยะ

10140359 การพยาบาลชุมชน 3 2 (2-0-4) 2559 2562 พยาบาลศาสตร์ 01+02 77 ปลายภาค พฤ. 3 พ.ย. 65 13.00-15.00 น. N 209 ตระกูลวงศ์ ฦาชา
COMMUNITY NURSING III วรรณรัตน์ ลาวัง

พรนภา หอมสินธ์ุ
วิจิตรา สาลีงาม
ปาจรา โพธิหัง

02+03 76 ปลายภาค พฤ. 3 พ.ย. 65 13.00-15.00 น. N 309 ตระกูลวงศ์ ฦาชา
วรรณรัตน์ ลาวัง
พรนภา หอมสินธ์ุ
วิจิตรา สาลีงาม
ปาจรา โพธิหัง

รายวิชา

ตารางการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  หมวดวิชาเฉพาะ  (ภาคปกติ) ช้ันปีท่ี 4 (รหัส 62)

กลุ่ม           ก าหนดเวลาสอบ

การสอบกลางภาค ระหว่างวันท่ี 20-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และ การสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 22-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ฝ่ายจดัการศกึษาปรญิญาตรี update : 27/10/2022 เวลา 11:05 น.
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หน่วยกิต ปีหลักสูตร ปีการศึกษา สาขาวิชา จ านวน ประเภท ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท่ีเข้าศึกษา บรรยาย LAB นิสิต การสอบ วันสอบ เวลาสอบ

10430259 กฎหมาย จริยธรรม และวิชาชีพ 2 (2-0-4) 2559 2562 พยาบาลศาสตร์ 0 1 48 กลางภาค จ. 31 ต.ค. 65 14.00-15.00 น. N 209 ด ารงค์ศักด์ิ สงเอียด
การพยาบาล 2 อาภา หวังสุขไพศาล
LAW, ETHICS AND บุญญาภา โพธ์ิเกษม
PROFESSIONAL NURSING II ภรณี พวงแก้ว

สิริพิมพ์ ชูปาน
01+02 77 ปลายภาค ศ. 4 พ.ย. 65 14.00-16.00 น. N 209 ด ารงค์ศักด์ิ สงเอียด

อาภา หวังสุขไพศาล
บุญญาภา โพธ์ิเกษม
ภรณี พวงแก้ว
สิริพิมพ์ ชูปาน

02+03 76 ปลายภาค ศ. 4 พ.ย. 65 14.00-16.00 น. N 309 ด ารงค์ศักด์ิ สงเอียด
อาภา หวังสุขไพศาล
บุญญาภา โพธ์ิเกษม
ภรณี พวงแก้ว
สิริพิมพ์ ชูปาน

การสอบกลางภาค ระหว่างวันท่ี 20-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และ การสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 22-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565
รายวิชา กลุ่ม           ก าหนดเวลาสอบ

ตารางการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  หมวดวิชาเฉพาะ  (ภาคปกติ) ช้ันปีท่ี 4 (รหัส 62)

ฝ่ายจดัการศกึษาปรญิญาตรี update : 27/10/2022 เวลา 11:05 น.


