
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

รายวิชา วันเวลา ห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

๔๑๗๑102 
ระบบสุขภาพ 

หมู่เรียน ๕7/38(66 คน) 

24 พ.ย. 57 
๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 

ห้องเรียน 
NU ๓๑๓ 

อาจารย์มาลินี จ าเนียร 
อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย 
 

4172109 
เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล 
หมู่เรียน ๕6/50(45 คน) 

24 พ.ย. 57 
0๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 

ห้องเรียน 
501 

อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล 
อาจารย์วริยา จันทร์ข า 

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
4171104 

โภชนาการและสุขภาพ 
หมู่เรียน ๕7/38(66 คน) 

25 พ.ย. 57 
๙.๐๐ -๑๑.๐๐ น. 

ห้องเรียน 
๓๑๓ 

อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ 
อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล 

1500133  
ภาษาอังกฤษส าหรับ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

หมู่เรียน ๕6/50 (45 คน) 

25 พ.ย. 57 
๙.๐๐ -๑๑.๐๐ น. 

 

ห้องเรียน 
501 

อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์ 
อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย 

วันพุธที่  26 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
4171106  

จิตวิทยาพัฒนาการ  
หมู่เรียน ๕6/50(45 คน) 

26 พ.ย. 57 
๙.๐๐ -๑๑.๐๐ น.  

ห้องเรียน 
501 

อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา 
อาจารย์พรพรรณ สุดใจ 
 

วันพฤหัสที่  27 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
4172203  

การพยาบาลพื้นฐาน 
หมู่เรียน ๕6/50 (45 คน) 

27 พ.ย. 57 
๙.๐๐ -๑๑.๐๐ น.  

ห้องเรียน 
501 

อาจารย์เสาวรี เอี่ยมลออ 
พจอ.หญิงสีนวลรัตนวิจิตร 

4173703 
การพยาบาลผู้ใหญ ่2 

หมู่เรียน ๕5/56 (49 คน) 

27 พ.ย. 57 
๙.๐๐ -๑0.3๐ น. 

ห้องเรียน 
313 

อาจารย์สุภวรรณ สายสุด 
อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์ 
 

4174403  
การรักษาโรคเบื้องต้น  

หมู่เรียน ๕4/51 (40คน) 

27 พ.ย. 57 
๙.๐๐ -๑0.15 น. 

ห้องเรียน 
503 

อาจารย์วิไล ตาปะสี 
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์ 

4072509 
การปฐมพยาบาลและ  
การพยาบาลพื้นฐาน 

หมู่เรียน 56/31 (40 คน) 

27 พ.ย. 57 
13.๐๐ -๑5.๐๐ น. 

 

ห้องเรียน 
501 

 

อาจารย์ณิชกุลพิชาญ 
อาจารย์พรพรรณสุดใจ 
 



รายวิชา วันเวลา ห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 
4072509 

การปฐมพยาบาลและ 
การพยาบาลพื้นฐาน 

หมู่เรียน 56/32 (40 คน) 

27 พ.ย. 57 
13.๐๐ -๑5.๐๐ น. 

 
 

ห้องเรียน 
503 

อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล 
อาจารย์เสาวรี เอี่ยมลออ 
 

วันศุกร์ที่  28 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
4172204 

การประเมินภาวะสุขภาพ  
หมู่เรียน ๕6/50 (45 คน) 

28 พ.ย. 57 
๙.๐๐ -๑๑.๐๐ น. 

ห้องเรียน 
501 

อาจารย์ ดร.ธีรนันท์  วรรณศิริ 
อาจารย์นงนุช  เชาวน์ศิลป์ 

4173503 
การพยาบาลมารดา ทารกและ 

การผดุงครรภ์ 3 
หมู่เรียน ๕5/56 (49 คน) 

28 พ.ย. 57 
๙.๐๐ -๑๑.๐๐ น. 

 
 

ห้องเรียน 
313 

อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ 
อาจารย์สุจินดา ตรีเนตร 

4172202  
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

การพยาบาล 
หมู่เรียน ๕5/56 (49 คน) 

28 พ.ย. 57 
6.30 -75.๐๐ น. 

 
 

ห้องเรียน 
313 

อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ 
อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล 

4174801  
ภาวะผู้น าและการบริหาร 

การจัดการทางคลินิก 
หมู่เรียน ๕4/51 (40คน) 

28 พ.ย. 57 
๙.๐๐ -๑0.15 น. 

ห้องเรียน 
503 

อาจารย์สุคนธา  ยางสวย 
อาจารย์ณิชกุล  พิชาชาญ 
 

4073158 
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1 
หมู่เรียน 55/40 (40 คน) 

28 พ.ย. 57 
13.๐๐ -๑5.๐๐ น. 

 

ห้องเรียน 
501 

 

อาจารย์มาลินี จ าเนียร 
อาจารย์วิไล ตาปะส ี

4073158 
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1 
หมู่เรียน 55/41 (40 คน) 

28 พ.ย. 57 
13.๐๐ -๑5.๐๐ น. 

 

ห้องเรียน 
503 

ผศ.ดร.พิมสุภาว์  จันทนะโสตถิ์ 
อาจารย์เอมวดี  เกียรติศิริ 

 


