
 

Update 17/5/2559  
 

ตารางเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร 1PH/59 (ป1) 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 

 
ระดับชั้น 

เวลา 
8.30-9.00 น. 9.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

จันทร 
Home Room 

 
PH 102 ชีววิทยาทั่วไป (3) 

อ.พรวิภา เย็นใจ 
PH 106 การสาธารณสุขทั่วไป (3) 

อ.เสถียร โยวะผุย / staffs 

อังคาร 
Home Room 

 
GE 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (3) 

อาจารยสถาบันภาษา 
GT 103 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (3) 

อ.ดาราวัลย เกตุวัลย 

พุธ 
Home Room 

 
GA 101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (3) 

รศ.เชาวยุทธ พรพิมลเทพ 
กิจกรรมนักศึกษา 

พฤหัสบดี 
Home Room 

 
PH 105 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร (3) 

รศ.ดร.รุงโรจน พุมร้ิว 
GS 101 จิตวิทยาทั่วไป (3) 

อ.ดร.ษากุล สินไชย 

รวม 21(19-4-40) 
 
ลงชื่อ.....................................................            ลงชื่อ............................................................    ลงชื่อ

.................................................                   (คณบดี)           (ผูอํานวยการ
สํานักวิชาการ)             (รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 

 
 
 

จํานวนนักศึกษา 76 คน 



 

Update 17/5/2559  
 

 
ตารางเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร 1PH/58 (ป2) 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 
 

 ระดับชั้น 
เวลา 

8.30-9.00 น. 9.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

จันทร 
Home Room 

 
PH 208 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา (3) 

อ.ดวงพร แหลงหลา 
PH 208 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา LAB  

อ.ดวงพร แหลงหลา 

อังคาร 
Home Room 

 
PH 103 ชีวสถิติ (3) 
อ.อุไรรัตน สิงหนาท 

 PH 204 เคมีในงานสาธารณสุข (3) 
อ.จํารูญ จิรัฏฐิติ / อ.สีอําพัน อยูคงคราม 

พุธ 
Home Room 

 
PH 206 ฟสิกสในการดํารงชีวิต (2) 

อ.เสถียร โยวะผุย 
PH 205 ชีวเคมี (3) 
อ.ดร.ษากุล สินไชย 

พฤหัสบดี 
Home Room 

 
 PH 209 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา LAB 

รศ.ดร.สพ.ญ.พักตรพิมล มหรรณพ 
PH 209 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา LAB 

รศ.ดร.สพ.ญ.พักตรพิมล มหรรณพ 

ศุกร 
  PH 209 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (3) 

รศ.ดร.สพ.ญ.พักตรพิมล มหรรณพ 
PH 209 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (3) 
รศ.ดร.สพ.ญ.พักตรพิมล มหรรณพ 

 
รวม 17(14-6-31) 

ลงชื่อ.....................................................            ลงชื่อ............................................................    ลงชื่อ
.................................................                   (คณบดี)           (ผูอํานวยการ
สํานักวิชาการ)             (รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 

จํานวนนักศึกษา 64 คน 



 

Update 17/5/2559  
 

                              
 
 

ตารางเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร 1PH/57 (ป3) 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 

 
ระดับชั้น 

เวลา 
8.30-9.00 น. 9.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

จันทร 
Home Room 

 
 PH 326 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข (2) 

อ.ครรชิต สกุลแกว 
PH 212 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพสาธารณสุข (3) 

รศ.ระวิวรรณ แสงฉาย/ staffs 

อังคาร 
Home Room 

 
PH 328 กฎหมายสาธารณสุข (3) 

ผศ.ลํ้าศักดิ์ ชวนิชย / อ.วาทิน หนูเกื้อ 
PH 445 การอนามัยเจริญพันธ (3) 

อ.ดร.ษากุล สินไชย 

พุธ 

Home Room 
 

PH 315 การจัดการบรรเทาสาธารณภัย 
(3) 

อ.ดวงพร แหลงหลา / อ.บุญชวย ศิริ
เล้ียง 

กิจกรรมนักศึกษา 

พฤหัสบดี 
Home Room 

 
PH 314 โรคติดเชื้อ (3) 

อ.เสถียร โยวะผุย 
PH 329 ประชากรศาสตรในงานสาธารณสุข (2) 

รศ.ดร.รุงโรจน พุมร้ิว 
รวม 19(16-6-35) 

 

จํานวนนักศึกษา 75 คน 



 

Update 17/5/2559  
 

ลงชื่อ.....................................................            ลงชื่อ............................................................    ลงชื่อ
.................................................                   (คณบดี)           (ผูอํานวยการ
สํานักวิชาการ)             (รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 

 
 
 

ตารางเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร 1PH/56 (ป4)                                                                                                                                    
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 

 
ระดับชั้น 

เวลา 
8.30-9.00 น. 9.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

จันทร 
Home Room 

 
PH 421 การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศตอสุขภาพ (3) 
อ. สายใจ พินิจเวชการ /อ.วาที่ ร.ต. อภิศักดิ์ พันธุ

ประภา  

PH 332 การสงเสริมสุขภาพ (3) 
อ.ดร.ชุติวรรณ ภัทรานุรักษกุล 

อังคาร 
Home Room 

 
PH 319 สัมมนาสาธารณสุข (1) 
อ.ดร.ชุติวรรณ ภัทรานุรักษกุล 

PH 422 จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข (2) 
อ.อุไรรัตน สิงหนาท 

พุธ 
Home Room 

 
PH 434 การบริหารงานสาธารณสุข (3) 

อ.ครรชิต สกุลแกว 
กิจกรรมนักศึกษา  

พฤหัสบดี 
Home Room 

 
PH 435 การจัดการขยะมูลฝอย (3) 

ผศ.ลํ้าศักดิ์ ชวนิชย / ผศ.อุดมศักดิ์ คงเมือง 
PH 436 การศึกษาเฉพาะเรื่อง (3) 
รศ.ระวิวรรณ แสงฉาย / staffs 

รวม 18(15-6-36) 

จํานวนนักศึกษา 48 คน 



 

Update 17/5/2559  
 

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

.................................................                   (คณบดี)           (ผูอํานวยการ
สํานักวิชาการ)             (รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 

 


