
 
ตารางเรียน  ชั้นปท่ี 1    ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2562 

 ( นักศึกษา กลุม  1N/62) 
 

เปดเรียน  3  มิถุนายน  2562  สอบกลางภาค  22 - 27 ก.ค.  2562       สอบปลายภาค  23 – 28 ก.ย. 2562 
 

         เวลา                          
วัน 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

วันจันทร GH101 จริยธรรมและทักษะชีวิต 
อ.ปุณณิภัสส (ประสานงาน) 

SELF  STUDY 

วันอังคาร  GA101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน GC 104 กีฬาเพ่ือสุขภาพ  
อ.สุชาติ (ประสานงาน) 

วันพุธ GS 101 จิตวิทยาทั่วไป 
อ.ชลธิชา (ประสานงาน) 

GE101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
อ.อุทัยวรรณ (ประสานงาน) 

วันพฤหัสบด ี SELF  STUDY GH 107 ภาวะผูนําและการจัดการสมัยใหม (รัฐศาสตร) 
อ.ภารดี (ประสานงาน) 

วันศุกร พบอาจารยที่ปรึกษา   SELF  STUDY 
วันเสาร หยุด หยุด 

วันอาทิตย หยุด หยุด 
  
 ลงช่ือ............................................................        ลงช่ือ............................................................        ลงช่ือ

............................................................       (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร)            (ผูอํานวยการสํานักวิชาการ) 
                     (รองอธิการบดีฝายวิชาการ)     

 
 
 
 



 
 

ตารางเรียน  ชั้นปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2562 
 ( นักศึกษา กลุม  1N/60 จํานวน  79  คน) 

เปดเรียน  3  มิถุนายน  2562  สอบกลางภาค  22 - 27 ก.ค.  2562       สอบปลายภาค  23 – 28 ก.ย. 2562 
         เวลา                          
วัน 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

วันจันทร HS207 พยาธิวิทยา 
อ.ทิพพาพรรณ (ประสานงาน) 

SELF  STUDY 

วันอังคาร SELF  STUDY SELF  STUDY 

วันพุธ 
GE201 การอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ 

อ.อุทัยวรรณ (ประสานงาน) 
SELF  STUDY 

วันพฤหัสบด ี
NS210 โภชนศาสตร 

อาจารยชลธิชา   ชลสวัสดิ์ 
NS208 การสรางเสริมสุขภาพ 
ดร.สุวิมล   แสนเวียงจันทร 

วันศุกร 
NS209 สารสนเทศและนวัตกรรมทางการพยาบาล 
(หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร) อ.ปาณิศา ไกรวงษ 

พบอาจารยที่ปรึกษา   
 

วันเสาร หยุด หยุด 
วันอาทิตย HS206 เภสัชวิทยา 

ดร.สุดรัก (ประสานงาน) 
SELF  STUDY 

 
  ลงช่ือ............................................................        ลงช่ือ............................................................        ลงช่ือ

............................................................       (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร)            (ผูอํานวยการสํานักวิชาการ) 
                     (รองอธิการบดีฝายวิชาการ)     

 
 
 

ตารางเรียน  ชั้นปท่ี 3    ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2562 



 ( นักศึกษา กลุม  1N/60  จํานวน  82  คน) 
เปดเรียน  3  มิถุนายน  2562  สอบกลางภาค  22 - 27 ก.ค.  2562       สอบปลายภาค  23 – 28 ก.ย. 2562 

 
          เวลา            วัน 09.00 – 11.00 น. 11.00 – 12.00 น. 13.00 – 15.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

วันจันทร  
        NS327ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1    ///    NS328 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก

และวัยรุน 
                           อาจารยคณติราพร  ประกอบกิจ                 ///      อาจารยวิวัน   ละมนเทียร 

วันอังคาร 
วันพุธ 

วันพฤหัสบด ี NS326 การพยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ  1 

อาจารยกรองแกว   ราษฎรดี 

SELF  STUDY 

วันศุกร NS323 ระบาดวิทยาและชีวสถิติ 
อ.วิไล ตะปาสี 

NS 320 การพยาบาลผูใหญ 2 
อ.อิศราภรณ 

วันเสาร หยุด หยุด 
วันอาทิตย หยุด หยุด 

 
 
  ลงช่ือ............................................................        ลงช่ือ............................................................        ลงช่ือ

............................................................       (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร)            (ผูอํานวยการสํานักวิชาการ) 
                     (รองอธิการบดีฝายวิชาการ)     

 
 
 
 
 

ตารางเรียน  ชั้นปท่ี 4    ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2562 
 ( นักศึกษา กลุม  1N/59  จํานวน  133  คน) 

เปดเรียน  3  มิถุนายน  2562  สอบกลางภาค  22 - 27 ก.ค.  2562       สอบปลายภาค  23 – 28 ก.ย. 2562 



 
                

เวลา               

วัน 

 
09.00 – 12.00 น. 

 
13.00 – 16.00 น. 

วันจันทร 
NS441 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน และการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน         

( 4 วัน/สัปดาห x 7 สัปดาห ) แบงเปน 3 sec 
อาจารยวิไล ตาปะสี 

วันอังคาร 
วันพุธ 

วันพฤหัสบด ี

วันศุกร 
NS439 ประเด็นและแนวโนมทางการพยาบาล 

อาจารยปุณณิภัสส  อริยะปรานต 
NS440 การบริหารการพยาบาล 
อาจารยสมฤดี  กีรตวณิชเสถียร  

วันเสาร NS438 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
อ.พรสุวรรณ จารุพันธ 

NS437 การพยาบาลผูปวยในภาวะวิกฤต 
อาจารยกนกวรรณ 

อาทิตย หยุด 

 
 
  ลงช่ือ............................................................        ลงช่ือ............................................................        ลงช่ือ

............................................................       (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร)            (ผูอํานวยการสํานักวิชาการ) 
                     (รองอธิการบดีฝายวิชาการ)    


