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รหสัวิชา ช่ือวิชา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรยีนชัน้เรยีน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) จ. (5-7) 29601614N-46/1 Mr.Patrick -

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) จ. (5-7) 29601614N-46/2 Mr.Patrick -

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ1550103 3(3-0-6) อ. (3-4) 29408604N-46/1 Mr.Patrick -

พฤ. (8-9) 29408604N-46/1 Mr.Patrick

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ1550103 3(3-0-6) อ. (3-4) 29408604N-46/2 Mr.Patrick -

พฤ. (8-9) 29408604N-46/2 Mr.Patrick

วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 29601614N-46/1 อ. ดร.กติตนินัท์ -

วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 29601614N-46/2 อ.ทพิยว์รรณ -

คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 3(3-0-6) จ. (1-2) 29408604N-46/1 อ. ดร.อสิราภรณ์ -

อ. (6-7) 29408604N-46/1 อ. ดร.อสิราภรณ์

คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 3(3-0-6) จ. (3-4) 29408604N-46/2 อ. ดร.อสิราภรณ์ -

อ. (8-9) 29408604N-46/2 อ. ดร.อสิราภรณ์

การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 2(1-2-3) จ. (6-9) 29409594N-46/1 อ. ดร.ชยัยา -

จ. (6-9) 29409594N-46/1 อ.พ.ต.อ.หญงิกรร

จ. (6-9) 29409594N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (6-9) 29409594N-46/1 อ.ประเสรฐิ

จ. (6-9) 29409594N-46/1 อ.วโิรจน์

จ. (6-9) 29409594N-46/1 อ.เผ่า อนนัจิว๋

ศ. (8-9) 29409594N-46/1 อ. ดร.ชยัยา

ศ. (8-9) 29409594N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ

ศ. (8-9) 29409594N-46/1 อ.ประเสรฐิ

ศ. (8-9) 29409594N-46/1 อ.วโิรจน์

ศ. (8-9) 29409594N-46/1 อ.เผ่า อนนัจิว๋

ศ. (8-9) 29409594N-46/1 อ.พ.ต.อ.หญงิกรร

การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 2(1-2-3) จ. (6-9) 29409594N-46/2 อ. ดร.ชยัยา -

จ. (6-9) 29409594N-46/2 อ.พ.ต.อ.หญงิกรร

จ. (6-9) 29409594N-46/2 อ.วโิรจน์

จ. (6-9) 29409594N-46/2 อ.ประเสรฐิ

จ. (6-9) 29409594N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (6-9) 29409594N-46/2 อ.เผ่า อนนัจิว๋

ศ. (8-9) 29409594N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ

ศ. (8-9) 29409594N-46/2 อ. ดร.ชยัยา

ศ. (8-9) 29409594N-46/2 อ.ประเสรฐิ

ศ. (8-9) 29409594N-46/2 อ.เผ่า อนนัจิว๋

ศ. (8-9) 29409594N-46/2 อ.วโิรจน์

ศ. (8-9) 29409594N-46/2 อ.พ.ต.อ.หญงิกรร

ชวีเคมี8011004 2(2-0-4) พฤ. (8-9) 29601614N-46/1 ผศ. ดร.บษุกร -

ชวีเคมี8011004 2(2-0-4) พฤ. (8-9) 29601614N-46/2 ผศ. ดร.บษุกร -

การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 2(2-0-4) พ. (1-2) 29601614N-46/1 อ.มนชยา สมจรติ -
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พ. (1-2) 29601614N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูรคิ

พ. (1-2) 29601614N-46/1 อ.เพญ็พโยม

การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 2(2-0-4) พ. (1-2) 29601614N-46/2 อ.มนชยา สมจรติ -

พ. (1-2) 29601614N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูรคิ

พ. (1-2) 29601614N-46/2 อ.เพญ็พโยม

มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 29601614N-46/1 อ. ดร.นาํพชิญ์ -

พฤ. (1-3) 29601614N-46/1 อ.สายหยุด พลิกึ

มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 29601614N-46/2 อ. ดร.นาํพชิญ์ -

พฤ. (1-3) 29601614N-46/2 อ.สายหยุด พลิกึ

การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษย์8011102 2(2-0-4) จ. (1-2) 29601614N-46/1 อ.ลออ -

จ. (1-2) 29601614N-46/1 อ. ดร.มกุขด์า

จ. (1-2) 29601614N-46/1 อ.กลัยา แกว้สม

การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษย์8011102 2(2-0-4) จ. (1-2) 29601614N-46/2 อ.ลออ -

จ. (1-2) 29601614N-46/2 อ. ดร.มกุขด์า

จ. (1-2) 29601614N-46/2 อ.กลัยา แกว้สม

กายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 3(2-2-5) อ. (3-4) 29601614N-46/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง -

อ. (3-4) 29601614N-46/1 อ.สรศกัดิ์

อ. (6-7) 29601614N-46/1 อ.สรศกัดิ์

อ. (6-7) 29601614N-46/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง

กายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 3(2-2-5) อ. (3-4) 29601614N-46/2 อ.วรฏัฐา เหมทอง -

อ. (3-4) 29601614N-46/2 อ.สรศกัดิ์

อ. (8-9) 29601614N-46/2 อ.วรฏัฐา เหมทอง

อ. (8-9) 29601614N-46/2 อ.สรศกัดิ์

สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 3(2-2-5) ศ. (1-4) 29601614N-46/1 อ.ศิรจิติร -

สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 3(2-2-5) ศ. (1-2) 29601614N-46/2 อ.ศิรจิติร -

ศ. (6-7) 29601614N-46/2 อ.ศิรจิติร

ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 2(2-0-4) พฤ. (1-3) 29408604N-46/1 อ.ประเสรฐิ -

พฤ. (1-3) 29408604N-46/1 อ.มนชยา สมจรติ

ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 2(2-0-4) พฤ. (1-3) 29408604N-46/2 อ.ประเสรฐิ -

พฤ. (1-3) 29408604N-46/2 อ.มนชยา สมจรติ

การพยาบาลเดก็และวยัรุ่น 18012301 2(2-0-4) พ. (1-4) 29408604N-46/1 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา -

พ. (1-4) 29408604N-46/1 อ.วรรณไพร

พ. (1-4) 29408604N-46/1 อ.ศิรนิทรณ์า

พฤ. (6-7) 29408604N-46/1 อ.ศิรนิทรณ์า

พฤ. (6-7) 29408604N-46/1 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

พฤ. (6-7) 29408604N-46/1 อ.วรรณไพร

การพยาบาลเดก็และวยัรุ่น 18012301 2(2-0-4) พ. (1-4) 29408604N-46/2 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา -

พ. (1-4) 29408604N-46/2 อ.วรรณไพร

พ. (1-4) 29408604N-46/2 อ.ศิรนิทรณ์า
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พฤ. (6-7) 29408604N-46/2 อ.ศิรนิทรณ์า

พฤ. (6-7) 29408604N-46/2 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

พฤ. (6-7) 29408604N-46/2 อ.วรรณไพร

การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 3(3-0-6) จ. (6-9) 29408604N-46/1 อ.เพญ็พโยม -

จ. (6-9) 29408604N-46/1 อ.จนิตนา

การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 3(3-0-6) จ. (6-9) 29408604N-46/2 อ.เพญ็พโยม -

จ. (6-9) 29408604N-46/2 อ.จนิตนา

ปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 2(0-8) จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.จติรรดา -

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.จนิตนา

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.วาสนา

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.กนิษฐ

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.วโิรจน์

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.วยิดา

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.เพญ็พโยม

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.สายหยุด พลิกึ

จ. (0-00) .NC.604N-46/1 อ.ทนิกร บวัชู

ปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 2(0-8) จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.จติรรดา -

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.ทนิกร บวัชู

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.จนิตนา

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.วาสนา

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.กนิษฐ

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.วโิรจน์

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.เพญ็พโยม

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.วยิดา

จ. (0-00) .NC.604N-46/2 อ.สายหยุด พลิกึ

ปฏบิตักิารพยาบาลเดก็และวยัรุ่น8012704 2(0-8) จ. (0-00) .NC.594N-46/1 อ.กาญจนา -

จ. (0-00) .NC.594N-46/1 อ.วรรณไพร

จ. (0-00) .NC.594N-46/1 อ.ศิรนิทรณ์า

จ. (0-00) .NC.594N-46/1 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

ปฏบิตักิารพยาบาลเดก็และวยัรุ่น8012704 2(0-8) จ. (0-00) .NC.594N-46/2 อ.กาญจนา -

จ. (0-00) .NC.594N-46/2 อ.วรรณไพร

จ. (0-00) .NC.594N-46/2 อ.ศิรนิทรณ์า

จ. (0-00) .NC.594N-46/2 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ ์28013202 3(3-0-6) อ. (1-3) 29409594N-46/1 อ.ธติพิร -

อ. (1-3) 29409594N-46/1 อ.ศิรจิติร

พฤ. (6-8) 29409594N-46/1 อ.ศิรจิติร

พฤ. (6-8) 29409594N-46/1 อ.ธติพิร

การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ ์28013202 3(3-0-6) อ. (1-3) 29409594N-46/2 อ.ธติพิร -

อ. (1-3) 29409594N-46/2 อ.ศิรจิติร
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พฤ. (6-8) 29409594N-46/2 อ.ศิรจิติร

พฤ. (6-8) 29409594N-46/2 อ.ธติพิร

การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 3(3-0-6) ศ. (6-9) 29408604N-46/1 อ.กนิษฐ -

ศ. (6-9) 29408604N-46/1 อ.อรุะณี

ศ. (6-9) 29408604N-46/1 อ. ดร.นาํพชิญ์

ศ. (6-9) 29408604N-46/1 อ.วโิรจน์

ศ. (6-9) 29408604N-46/1 อ.วยิดา

ศ. (6-9) 29408604N-46/1 อ.จติรรดา

การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 3(3-0-6) ศ. (6-9) 29408604N-46/2 อ.กนิษฐ -

ศ. (6-9) 29408604N-46/2 อ.อรุะณี

ศ. (6-9) 29408604N-46/2 อ. ดร.นาํพชิญ์

ศ. (6-9) 29408604N-46/2 อ.วโิรจน์

ศ. (6-9) 29408604N-46/2 อ.วยิดา

ศ. (6-9) 29408604N-46/2 อ.จติรรดา

การพยาบาลผูใ้หญ่  28013402 3(3-0-6) ศ. (1-4) 29408604N-46/1 อ.วาสนา -

ศ. (1-4) 29408604N-46/1 อ.วยิดา

ศ. (1-4) 29408604N-46/1 อ.เพญ็พโยม

ศ. (1-4) 29408604N-46/1 อ.สายหยุด พลิกึ

ศ. (1-4) 29408604N-46/1 อ.อรุะณี

การพยาบาลผูใ้หญ่  28013402 3(3-0-6) ศ. (1-4) 29408604N-46/2 อ.วาสนา -

ศ. (1-4) 29408604N-46/2 อ.วยิดา

ศ. (1-4) 29408604N-46/2 อ.สายหยุด พลิกึ

ศ. (1-4) 29408604N-46/2 อ.เพญ็พโยม

ศ. (1-4) 29408604N-46/2 อ.อรุะณี

การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร ์18013501 2(2-0-4) อ. (6-7) 29409594N-46/1 อ. ดร.มกุขด์า -

พ. (3-4) 29409594N-46/1 อ. ดร.มกุขด์า

การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร ์18013501 2(2-0-4) อ. (6-7) 29409594N-46/2 อ. ดร.มกุขด์า -

พ. (3-4) 29409594N-46/2 อ. ดร.มกุขด์า

การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 2(2-0-4) จ. (3-4) 29409594N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ -

จ. (3-4) 29409594N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูรคิ

จ. (3-4) 29409594N-46/1 อ.มนชยา สมจรติ

อ. (8-9) 29409594N-46/1 อ.มนชยา สมจรติ

อ. (8-9) 29409594N-46/1 อ. ดร.ภทัรา ซูรคิ

อ. (8-9) 29409594N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ

การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 2(2-0-4) จ. (3-4) 29409594N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ -

จ. (3-4) 29409594N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูรคิ

จ. (3-4) 29409594N-46/2 อ.มนชยา สมจรติ

อ. (8-9) 29409594N-46/2 อ.มนชยา สมจรติ

อ. (8-9) 29409594N-46/2 อ. ดร.ภทัรา ซูรคิ
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อ. (8-9) 29409594N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ

ปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 28014706 2(0-8) จ. (0-00) .NC.594N-46/1 อ.วยิดา -

จ. (0-00) .NC.594N-46/1 อ.สายหยุด พลิกึ

จ. (0-00) .NC.594N-46/1 อ.วาสนา

จ. (0-00) .NC.594N-46/1 อ.จติรรดา

จ. (0-00) .NC.594N-46/1 อ.กนิษฐ

จ. (0-00) .NC.594N-46/1 อ.เพญ็พโยม

จ. (0-00) .NC.594N-46/1 อ.อรุะณี

จ. (0-00) .NC.594N-46/1 อ.วโิรจน์

จ. (0-00) .NC.594N-46/1 อ.ประเสรฐิ

จ. (0-00) .NC.594N-46/1 อ.จนิตนา

ปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 28014706 2(0-8) จ. (0-00) .NC.594N-46/2 อ.วยิดา -

จ. (0-00) .NC.594N-46/2 อ.สายหยุด พลิกึ

จ. (0-00) .NC.594N-46/2 อ.วาสนา

จ. (0-00) .NC.594N-46/2 อ.จติรรดา

จ. (0-00) .NC.594N-46/2 อ.กนิษฐ

จ. (0-00) .NC.594N-46/2 อ.เพญ็พโยม

จ. (0-00) .NC.594N-46/2 อ.อรุะณี

จ. (0-00) .NC.594N-46/2 อ.วโิรจน์

จ. (0-00) .NC.594N-46/2 อ.ประเสรฐิ

จ. (0-00) .NC.594N-46/2 อ.จนิตนา

ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 2(0-8) จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.ประเสรฐิ -

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.พ.ต.อ.หญงิกรร

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.เผ่า อนนัจิว๋

ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 2(0-8) จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.ประเสรฐิ -

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.เผ่า อนนัจิว๋

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.พ.ต.อ.หญงิกรร

ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 2(0-8) จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.ทนิกร บวัชู -

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.สายหยุด พลิกึ

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.ณทักว ีศิรริตัน์

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ. ดร.นาํพชิญ์

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.วยิดา

ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 2(0-8) จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.ทนิกร บวัชู -

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.ณทักว ีศิรริตัน์

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.สายหยุด พลิกึ

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ. ดร.นาํพชิญ์

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.วยิดา
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ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 2(0-8) จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.เพญ็พโยม -

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ. ดร.นาํพชิญ์

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.ทนิกร บวัชู

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.สายหยุด พลิกึ

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.ประเสรฐิ

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.กาญจนา

จ. (0-00) .NC.584N-46/1 อ.จนิตนา

ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 2(0-8) จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.เพญ็พโยม -

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.ทนิกร บวัชู

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.สายหยุด พลิกึ

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.กาญจนา

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.ประเสรฐิ

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ.จนิตนา

จ. (0-00) .NC.584N-46/2 อ. ดร.นาํพชิญ์
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