
 

Update 16-2-59  9.39 น. 

ตารางเรียน 1PH/58 (ป1)  คณะสาธารณสุขศาสตร 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 

 

ระดับชั้น 
เวลา 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

จันทร 
 

GA 101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (3) 
รศ.เชาวยุทธ พรพิมลเทพ 

ES 101 เคมีทั่วไป (3) 
อ.จํารูญ จิรัฏฐิติ 

อังคาร 
 

GC 106 คอมพิวเตอรเบ้ืองตน (3) 
พล.อ.ชูเกียรติ มุงมิตร 

กิจกรรมนักศึกษา 

พุธ 
 

GE 201 การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 
(3) 

อ.ณัฐกร เดชา 

GH 113 สารสนเทศเพื่อการสืบคน (1) 
อ.สุจิตรา แรมี 

พฤหัสบดี 
GS 102 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง (3) 

อ.อภิชา จันทรแทน 

PH 101 สุขภาพจิต (2) 
รศ.ระวิวรรณ แสงฉาย 

18(16-4-34) 
 

ลงชื่อ..............................................................  ลงชื่อ............................................................  ลงชื่อ
............................................................ 

                        (คณบดี)       (ผูอํานวยการสํานักวิชาการ)                              (รอง
อธิการบดีฝายวิชาการ) 

 
 

จํานวนนักศึกษา 69 คน 



 

Update 16-2-59  9.39 น. 

 
 
 

ตารางเรียน 1PH/57 (ป2) คณะสาธารณสุขศาสตร 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 

ระดับชั้น 
เวลา 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

จันทร 
 

PH 210 ระบาดวิทยา (3) 
อ.เสถียร โยวะผุย 

PH 202 สังคมวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
สุขภาพ (3) 

รศ.ดร.รุงโรจน พุมริ้ว 

อังคาร 
 

PH 313 การปฐมพยาบาล (3) 
อ.ดวงพร แหลงหลา 

PH 124 โภชนวิทยา (3) 
อ.วาที่ ร.ต.อภิศักดิ์ พันธุประภา 

พุธ 
 

PH 209 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
(LAB) 

อ.เสถียร โยวะผุย 

PH 209 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (LAB) 
อ.เสถียร โยวะผุย 

พฤหัส 
PH 103 เภสัชวิทยา (3) 
รศ.ดร.กฤตกรณ ประทุมวงษ 

PH 327 อนามัยส่ิงแวดลอม (3) 
ผศ.ล้ําศักดิ์ ชวนิชย 

เสาร 
PH 209 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (3) 

อ.เสถียร โยวะผุย 
PH 209 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (3)  

อ.เสถียร โยวะผุย 

21(19-4-40) 
 

จํานวนนักศึกษา 80 คน 



 

Update 16-2-59  9.39 น. 

 
ลงชื่อ............................................................  ลงชื่อ............................................................  ลงชื่อ
............................................................         (คณบดี)             (ผูอํานวยการสํานักวิชาการ)                        
(รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 

 
 
 

ตารางเรียน 1PH/56 (ป3)  คณะสาธารณสุขศาสตร 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 

 
 

ระดับชั้น 
เวลา 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

จันทร 
 

PH 333 สารสนเทศในงานสาธารณสุข (3) 
อ.ดร.ชุติวรรณ ภัทรานุรักษกุล 

PH 331 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (3) 
อ.สายใจ พินิจเวชการ 

อังคาร 
 

PH 316 โรคไรเชื้อ (3) 
อ.เสถียร โยวะผุย 

PH 317 การประเมินและการคัดกรองสุขภาพ (3) 
อ.ดวงพร แหลงหลา 

พุธ 
 

PH 330 การจัดหานํ้าสะอาด (3) 
รศ.เชาวยุทธ พรพิมลเทพ 

PH 420 ระเบียบวิธีวิจัย (2) 
รศ.ดร.สพญ.พักตรพิมล มหรรณพ 

พฤหัสบดี 
 

PH 318 การศึกษาดูงาน (2) 
อ.จํารูญ จิรัฏฐิติ 

PH 318 การศึกษาดูงาน (2) 
อ.จํารูญ จิรัฏฐิติ 

17(14-12-31) 

จํานวนนักศึกษา 49 คน 



 

Update 16-2-59  9.39 น. 

 
 
ลงชื่อ............................................................  ลงชื่อ............................................................  ลงชื่อ
............................................................         (คณบดี)             (ผูอํานวยการสํานักวิชาการ)                        
(รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 

 
 
 
 

ตารางเรียน 1PH/55 (ป4) คณะสาธารณสุขศาสตร 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 

 
ระดับชั้น 

เวลา 
09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

จันทร 
 

PH 438 การควบคุมนํ้าเสีย (3) 
ผศ.อุดมศักดิ์ คงเมือง 

วิชาเลือก II (3) 
PH 443  การวางแผนและประเมินผล 

อ.สเถียร โยวะผุย 

อังคาร 
 

PH 437 การควบคุมมลพิษของอากาศ (3) 
อ.สายใจ พินิจเวชการ 

วิชาเลือก II (3) 
PH 440 การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม 

อ.จํารูญ จิรัฏฐิติ 

พุธ 
 

PH 439 ฝกปฏิบัติงานภาคสนาม (3) 
ผศ.ล้ําศักดิ์ ชวนิชย/Staffs 

PH 439 ฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 
ผศ.ล้ําศักดิ์ ชวนิชย/Staffs 

พฤหัสบดี PH 439 ฝกปฏิบัติงานภาคสนาม PH 439 ฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 

จํานวนนักศึกษา 60 คน 



 

Update 16-2-59  9.39 น. 

ผศ.ล้ําศักดิ ์ชวนิชย/Staffs ผศ.ล้ําศักดิ์ ชวนิชย/Staffs 
12(8-14-23 ) 

 
ลงชื่อ............................................................  ลงชื่อ............................................................  ลงชื่อ
............................................................ 
                   (คณบดี)                       (ผูอํานวยการสํานักวิชาการ)                         (รอง
อธิการบดีฝายวิชาการ) 

หมายเหตุ :วันท่ี 1-29 กุมภาพันธ 2559  ฝกปฏิบัติงานภาคสนามท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 10 แหงในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
นครปฐม               


