ตารางสอบปลายภาค วิชาศึกษาทั่วไป/วิชาเลือกเสรีของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาหรับนักศึกษาทุกคณะ/ทุกชั้นปี ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 9-22 เมษายน 2562
วันสอบ
อ. 9 เม.ย. 2562
พ. 10 เม.ย. 2562
พฤ. 11 เม.ย. 2562

เวลาสอบ

รายวิชาที่สอบ

ห้องสอบ

รายชื่อกรรมการคุมสอบ

09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.
09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.
09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น. 1503 102 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและ CLB 5202 (250 คน) 1. ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
ความงาม (วิชาศึกษาทั่วไป) (352 คน) CLB 5203 (102 คน) 2. ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล

วันหยุด 12-16 เมษายน 2562
พ. 17 เม.ย. 2562

09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.
17.00-20.00 น. 1503 512 สมุนไพรกับการใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
(วิชาเลือกเสรี) (100 คน)
1503 104 นามันหอมระเหยเพื่อ
สุขภาพ (วิชาเลือกเสรี) (19 คน)
1503 200 การดูแลสุขภาพตนเอง
แบบองค์รวม
(วิชาเลือกเสรี) (41 คน)
พฤ. 18 เม.ย. 2562 09.00–12.00 น. 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย
(วิชาศึกษาทั่วไป) (151 คน)
1503 100 ยาในชีวิตประจาวัน
(วิชาศึกษาทั่วไป) (138 คน)
1507 100 สังคมกับสุขภาพ
(วิชาศึกษาทั่วไป) (44 คน)
13.00–16.00 น.
ศ. 19 เม.ย. 2562 09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.
เสาร์.
09.00–12.00 น.
20 เม.ย. 2562
13.00–16.00 น.
อาทิตย์
09.00–12.00 น.
21 เม.ย. 2562
13.00–16.00 น. 1013 001 การดูแลสุขภาพและ
ทักษะชีวิต (วิชาศึกษาทั่วไป)
(268 คน)
จ. 22 เม.ย. 2562 **9.00–11.00 น. 1505 201 เภสัชวิทยาสาหรับ
พยาบาล (89 คน)
13.00–16.00 น.
-

CLB 5203

1. ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
2. รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

CLB 5203

1.
2.
1.
2.

CLB 5104

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
ผศ.ดร.กุสมุ า จิตแสง
ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์

ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
ดร.ฐิตเิ ดช ลือตระกูล
CLB 5204 (88 คน)
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
CLB 5104 (50 คน
รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ
CLB 4105
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
CLB 5201 (218 คน) 1. ผศ.ทวนธน บุญลือ
CLB 5105 (50 คน) 2. ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
CLB 5203 (101 คน)
CLB 5104 (50คน)

ศรีพานิช
-

1.
2.
1.
2.
1.
2.

1. อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
2. ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
-

ตารางสอบปลายภาค ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-22 เมษายน 2562
วันสอบ

เวลาสอบ

รายวิชาที่สอบ

09.00–12.00 น. 1421 103 ภาษาอังกฤษพืนฐาน 2 (123 คน)
**13.00-15.00 น. 1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ (6 คน)
13.00–16.00 น. 1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (3 คน)
1441 100 มนุษย์กับสังคม (47 คน)
พ. 10 เม.ย. 2562 09.00–12.00 น. 1102 102 เคมี 2 (131 คน)
13.00–16.00 น.
พฤ. 11 เม.ย. 2562 **09.00–11.00 น. 1435 100 ดนตรีกับชีวิต (6 คน)
13.00–16.00 น.
-

ห้องสอบ

รายชื่อกรรมการคุมสอบ

-

-

-

-

อ. 9 เม.ย. 2562

วันหยุด 12-16 เมษายน 2562
พ. 17 เม.ย. 2562

09.00–12.00 น. 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
(129 คน)
13.00–16.00 น. 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม (14 คน)
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (6 คน)
พฤ. 18 เม.ย. 2562 09.00–12.00 น. 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
(15 คน)
13.00–16.00 น. 1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีและ
อณูชีววิทยา 1 (126 คน)
ศ. 19 เม.ย. 2562 09.00–12.00 น. 1101 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์ (7 คน)
1100 128 เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
(2 คน)
1103 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในชีวิตประจาวัน (6 คน)
1100 133 รังสีในชีวิตประจาวัน (77 คน)
2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับกลุ่มประเทศอาเซียน (6 คน)
13.00-16.00 น. 1100 108 กลและของเล่นวิทยาศาสตร์
(10 คน)
เสาร์
09.00–12.00 น. 1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับ
20 เม.ย. 2562
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (3 คน)
13.00-16.00 น. 1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน (95 คน)
อาทิตย์
09.00–12.00 น. 1100 141,1101 141 วิทยาศาสตร์ใน
21 เม.ย. 2562
ชีวิตประจาวัน (13 คน)
13.00-16.00 น.
จ. 22 เม.ย. 2562 09.00–12.00 น. 2300 111 สันติวิธีในสังคม (7 คน)
1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์
(24 คน)
13.00-16.00 น. 1502 232 หลักการทางานของเซลล์และ
เนือเยื่อ (126 คน)

ศรีพานิช

1. ดร.ธนวดี ปรีเปรม
2. ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

ศรีพานิช

1. ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
2. ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

-

ศรีพานิช

-

1. ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
2. ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์

ตารางสอบปลายภาค ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-22 เมษายน 2562
วันสอบ

เวลาสอบ

รายวิชาที่สอบ

09.00–12.00 น. 1421 307 ภาษาอังกฤษสาหรับสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (93 คน)
** 13.00-15.00 น. 1504 200 เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบืองต้น
(108 คน)
17.00-20.00 น. 1439 100 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
(3 คน)
พ. 10 เม.ย. 2562 09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.
พฤ. 11 เม.ย. 2562 09.00–12.00 น. 1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา
(128 คน)
13.00–16.00 น. 1503 231 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา
(113 คน)

ห้องสอบ

รายชื่อกรรมการคุมสอบ

ศรีพานิช

1. ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
2. ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล

อ. 9 เม.ย. 2562

ศรีพานิช
ศรีพานิช

1.
2.
1.
2.

ผศ.ดร.ศิรมิ า สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
ผศ.ดร.ศิรมิ า สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

วันหยุด 12-16 เมษายน 2562
พ. 17 เม.ย. 2562
พฤ. 18 เม.ย. 2562

ศ. 19 เม.ย. 2562

เสาร์
20 เม.ย. 2562
อาทิตย์
21 เม.ย. 2562
จ. 22 เม.ย. 2562

09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น. 2300 112 การบริการรัฐกิจกับสังคมไทย
(2 คน)
09.00–12.00 น. 1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์
ศรีพานิช
(115 คน)
13.00–16.00 น. 1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ Lab ชัน 3
(113 คน)
09.00–12.00 น. 1503 326 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1
ศรีพานิช
(110 คน)
13.00–16.00 น. 1503 327 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ศรีพานิช
(110 คน)
09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.
09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.
09.00–12.00 น. 1502 226 กายวิภาคศาสตร์และ
ศรีพานิช
สรีรวิทยา 2 (108 คน)
13.00–16.00 น. 1502 227 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
Lab ชัน 3
และสรีรวิทยา 2 (105 คน)

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

1.
2.
1.
2.

ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
ผศ.ดร.กุสมุ า จิตแสง
ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์

ตารางสอบปลายภาค ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-22 เมษายน 2562
วันสอบ

เวลาสอบ

รายวิชาที่สอบ

ห้องสอบ

อ. 9 เม.ย. 2562

09.00–12.00 น. 1503 321 เภสัชเคมีวิเคราะห์
(123 คน)
13.00–16.00 น. 1503 322 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์
(122 คน)
พ. 10 เม.ย. 2562 09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น. 1504 321 รูปแบบยาเตรียม 2
(116 คน)
พฤ. 11 เม.ย. 2562 09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น. 1503 220 เคมีทางยา
(127 คน)

ศรีพานิช
ศรีพานิช
ศรีพานิช
ศรีพานิช

รายชื่อกรรมการคุมสอบ
1.
2.
1.
2.

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
1. รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
2. ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
1. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
2. รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ

วันหยุด 12-16 เมษายน 2562
พ. 17 เม.ย. 2562

09.00–12.00 น.

1505 302 เภสัชวิทยา 2
(129 คน)
13.00–16.00 น. 1505 303 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2
(118 คน)
พฤ. 18 เม.ย. 2562 09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.
-

ศรีพานิช

ศ. 19 เม.ย. 2562

ศรีพานิช

09.00–12.00 น. 1503 310 เภสัชเวท
(112 คน)
13.00–16.00 น. 1503 311 ปฏิบัติการเภสัชเวท
(111 คน)

ศรีพานิช

1.
2.
1.
2.

ผศ.ดร.สมชาย สินชัยสุข
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
ผศ.ดร.สมชาย สินชัยสุข
-

1.
2.
1.
2.

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง

-

ศรีพานิช

ตารางสอบปลายภาค ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562
วันสอบ
จ. 1 เม.ย. 2562

เวลาสอบ
รายวิชาที่สอบ
09.00–12.00 น. 1507 403 ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์
และเภสัชเศรษฐศาสตร์ (114 คน)
13.00–16.00 น. 1506 516 บริการเภสัชสนเทศ
(107 คน)
อ. 2 เม.ย. 2562 09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น. 1506 424 เภสัชบาบัด 2
(110 คน)
พ. 3 เม.ย. 2562 09.00–12.00 น. 1507 300 การบริหารเภสัชกิจ
(114 คน)
13.00–16.00 น.
พฤ. 4 เม.ย. 2562 09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น. 1503 324 เภสัชเคมี 2
(128 คน)
ศ. 5 เม.ย. 2562 09.00–12.00 น. 1501 400 นิติเภสัชและจรรยาบรรณ
(108 คน)
13.00–16.00 น.
-

ห้องสอบ
ศรีพานิช
ศรีพานิช
ศรีพานิช
ศรีพานิช
ศรีพานิช
ศรีพานิช
-

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

รายชื่อกรรมการคุมสอบ
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
ดร.ศักดิส์ ิทธิ์ ศรีภา
รศ.ดร.ธีราพร ชนะกิจ
อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
ผศ.ทวนธน บุญลือ
ดร.ศักดิส์ ิทธิ์ ศรีภา
อาจารย์ดรุ งค์กร พลทม
รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ
ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง
อาจารย์ดรุ งค์กร พลทม
ดร.ศักดิส์ ิทธิ์ ศรีภา
-

