ตารางสอบปลายภาค วิชาศึกษาทั่วไป/วิชาเลือกเสรีของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สําหรับนักศึกษาทุกคณะ/ทุกชั้นปี ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 15 - 25 ตุลาคม 2562
วัน
อัง คาร
15 ต.ค.
2562
พุธ
16 ต.ค.
2562

พฤหัส
17 ต.ค.
2562

ศุก ร์
18 ต.ค.
2562
จันทร์
21 ต.ค.
2562

อัง คาร
22 ต.ค.
2562

พฤหัส 24
ต.ค. 2562
ศุก ร์ 25
ต.ค. 2562

เวลาสอบ

รายวิชาที่สอบ

ห้องสอบ

09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.
17.00 - 18.00 น.
17.00 - 20.00 น.
09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.
17.00 - 20.00 น.
09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.
PH 305-306
17.00 - 20.00 น. 1503 104 น้ํามันหอมระเหยเพื่อสุข ภาพ
(วิช าเลือ กเสรี) (88 คน)
1503 200 การดูแ ลสุข ภาพตนเองแบบองค์รวม(วิช า ศรีพานิช
เลือ กเสรี) (153 คน)
1503 512 สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจําวัน
ศรีพานิช
(วิช าเลือ กเสรี) (94 คน)

รายชื่อกรรมการคุมสอบ
1. รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
2. ดร.กุส ุมา จิตแสง
1. ผศ.ดร.บัญชา ยิ่ง งาม
2. ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
1. ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวน
2. รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

09.00–12.00 น.

-

-

-

13.00–16.00 น.

-

-

-

17.00 - 20.00 น.

-

-

-

วันเสาร์
วันอาทิตย์
09.00–12.00 น.

-

-

-

13.00–16.00 น.

-

-

-

1502 100 การดูแ ลสุข ภาพตามวัย
(วิช าศึก ษาทั่วไป) (87)
09.00–12.00 น.
1503 100 ยาในชีวิตประจําวัน
(วิช าศึก ษาทั่วไป) ( 80 )
1503 102 สมุนไพรเพื่อสุข ภาพและความงาม
13.00–16.00 น.
(วิช าศึก ษาทั่วไป) (161)
17.00 - 20.00 น.
วันหยุด-วันปิยมหาราช
09.00–12.00 น.
-

CLB 5101
CLB 5102
CLB 5202
-

1. ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
2. ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
1. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
2. รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิช าติ
1. ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
2. ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
-

-

-

13.00–16.00 น.

-

-

-

09.00–12.00 น.

-

-

-

13.00–16.00 น.

-

-

-

ตารางสอบปลายภาค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 15 - 25 ตุลาคม 2562
วัน

เวลาสอบ

รายวิชาที่สอบ

1421 102 ภาษาอัง กฤษพื้นฐาน 1 (131 คน)
1432 101 วัฒนธรรมไทย (55 คน)
13.00–16.00 น. 1432 102 วัฒนธรรมอีส าน (55 คน)
1441 100 มนุษย์ก ับสัง คม (8 คน)
17.00 - 18.00 น. 1439 100 การออกกําลัง กาย (1ชั่วโมง)
1439 104 กีฬาเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพ
17.00 - 20.00 น.
ทางกาย
09.00–12.00 น. 1102 100 เคมี 1 (138 คน)
13.00–16.00 น. 1411 101 ภาษาไทยเพื่อ การสื่อสาร (138 คน)
17.00 - 20.00 น.
09.00–12.00 น. 1449 100 มนุษย์ก ับการท่องเที่ยว (7 คน)
1104 113 คณิตศาสตร์แ ละคอมพิวเตอร์
13.00–16.00 น.
ในชีวิตประจําวัน (138 คน)
1503 104 น้ํามันหอมระเหยเพื่อสุข ภาพ
17.00 - 20.00 น.
(8 คน)
1103 128 การจัดการเครื่องใช้ ไฟฟ้า
09.00–12.00 น. ในชีวิตประจําวัน -5
1100 148 ชีวิตกับจุล ินทรีย์ (1 คน)
13.00–16.00 น.
17.00 - 20.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09.00–12.00 น.

ห้องสอบ

รายชื่อกรรมการคุมสอบ

-

-

09.00–12.00 น.

อัง คาร
15 ต.ค.
2562

พุธ
16 ต.ค.
2562
พฤหัส
17 ต.ค.
2562

ศุก ร์
18 ต.ค.
2562

จันทร์
21 ต.ค.
2562

13.00–16.00 น.

1100 147 สิ่ง แวดล้อมกับชีวิต (3 คน)

1200 108 อาหารเพื่อชีวิต (18 คน)
1903 101 ทัก ษะชีวิตและสุข ภาพวัยรุ่น (48 คน)
อัง คาร
22 ต.ค. **13.00–15.00 น. 1501 100 นิเทศเภสัช ศาสต์
(13.00-15.00 น.) (138 คน)
2562
17.00 - 20.00 น.
วันหยุด-วันปิยมหาราช
09.00–12.00 น.
พฤหัส 24
ต.ค. 2562 13.00–16.00 น. 1903 102 พฤติก รรมทางเพศและ
ความปลอดภัยทางเพศ (58 คน)
09.00–12.00 น. 2300 114 พลเมืองศึก ษา (11 คน)
ศุก ร์ 25
ต.ค. 2562 13.00–16.00 น. 1445 100 พลวัตสัง คมไทย (1 คน)

PH 305-306

1. รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
2. ดร.กุส ุมา จิตแสง

-

-

-

-

-

-

09.00–12.00 น.

ศรีพานิช
-

1. ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณ วราดิศัย
2. ผศ.จีริส ุดา คําสีเขียว
-

ตารางสอบปลายภาค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 15 - 25 ตุลาคม 2562
วัน

เวลาสอบ

อัง คาร
15 ต.ค.
2562

09.00–12.00 น.

พุธ
16 ต.ค.
2562

09.00–12.00 น. 1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (5 คน)
13.00–16.00 น.
17.00 - 20.00 น. 1432 100 มนุษย์ก ับอารยธรรม (13 คน)
09.00–12.00 น. 1449 100 มนุษย์ก ับการท่องเที่ยว (6 คน)
1503 201 เคมีพื้นฐานสําหรับเภสัช ศาสตร์ (136 คน) ศรีพานิช
13.00–16.00 น.

พฤหัส
17 ต.ค.
2562

ศุก ร์
18 ต.ค.
2562

จันทร์
21 ต.ค.
2562
อัง คาร
22 ต.ค.
2562

พฤหัส 24
ต.ค. 2562
ศุก ร์ 25
ต.ค. 2562

13.00–16.00 น.

รายวิชาที่สอบ
1501 101 สถิติเบื้องต้นสําหรับเภสัช ศาสตร์
(123 คน)
-

ห้องสอบ
ศรีพานิช
-

1703 110 ทัก ษะชีวิตทางการเงิน (6 คน)
1503 104 น้ํามันหอมระเหยเพื่อสุข ภาพ (1 คน)
09.00–12.00 น. 1100 133 รัง สีในชีวิตประจําวัน (3 คน)
1502 224 กายวิภาคศาสตร์
ศรีพานิช
13.00–16.00 น.
และสรีรวิทยา 1 (131 คน)
1100 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
17.00 - 20.00 น.
(8 คน)
เสาร์
อาทิตย์
1421 307 ภาษาอัง กฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ส ุข ภาพ
09.00–12.00 น.
(7 คน)
13.00–16.00 น. 1421 208 ภาษาอัง กฤษเชิง วิช าการ (111 คน)
1200 108 อาหารเพื่อชีวิต (18 คน)
09.00–12.00 น. 1903 101 ทัก ษะชีวิตและสุข ภาพวัยรุ่น (48 คน)

รายชื่อกรรมการคุมสอบ
1. ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
2. รศ.ดร.ธีราพร ชนะกิจ
-

1. ผศ.ดร.ปรีช า บุญจูง
2. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร

17.00 - 20.00 น.

1502 225 ปฏิบัติก ารกายวิภาคศาสตร์
labชั้น 3
และสรีรวิทยา 1 (124 คน)
17.00 - 20.00 น.
วันหยุด-วันปิยมหาราช
1502 222 ชีวเคมีแ ละอณูช ีววิทยา 2 (129 คน)
ศรีพานิช
09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.

09.00–12.00 น.

1502 223 ปฏิบัติก ารชีวเคมีแ ละ
อณูช ีววิทยา 2 (117 คน)
-

13.00–16.00 น.

1445 100 พลวัตสัง คมไทย (5 คน)

13.00–16.00 น.

ศรีพานิช
-

1. ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
2. ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์

1. ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
2. ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
1. ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
2. ดร.ธนวดี ปรีเปรม
1. ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
3. ดร.จุฑ ามาศ หงษ์ทอง

ตารางสอบปลายภาค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 15 - 25 ตุลาคม 2562
วัน

เวลาสอบ

รายวิชาที่สอบ
1505 300 เภสัช วิทยา 1 (102 คน)

อัง คาร
15 ต.ค.
2562

09.00–12.00 น.

13.00–16.00 น.
พุธ
16 ต.ค.
2562
พฤหัส
17 ต.ค.
2562
ศุก ร์
18 ต.ค.
2562

จันทร์
21 ต.ค.
2562
อัง คาร
22 ต.ค.
2562

09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.

1505 301 สัมมนาเภสัช วิทยา (98 คน)

ศรีพานิช

1503 328 เภสัช เคมีวิเคราะห์ 2 (107 คน)

ศรีพานิช

1503 329 ปฏิบัติก ารเภสัช เคมีวิเคราะห์ 2 (107 คน) ศรีพานิช

1504 300 เทคโนโลยีเภสัช กรรม 1
09.00–12.00 น.
(108 คน)
1504 301 ปฏิบัติก ารเทคโนโลยีเภสัช กรรม 1
13.00–16.00 น.
(108 คน)
17.00 - 20.00 น.
เสาร์
อาทิตย์
1503 310 เภสัช เวท (120 คน)
09.00–12.00 น.

09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.
17.00 - 20.00 น.

PH 306
PH306

17.00 - 20.00 น.
09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.
17.00 - 20.00 น.

13.00–16.00 น.

ห้องสอบ

1503 311 ปฏิบัติก ารเภสัช เวท (116 คน)
-

ศรีพานิช
lab ชั้น 3
ศรีพานิช
ศรีพานิช
-

วันหยุด-ปิยมหาราช
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัช ภัณ ฑ์
ศรีพานิช
พฤหัส 24 09.00–11.00 น.
(09.00-11.00 น) (115 คน)
ต.ค. 2562
13.00–16.00 น.
09.00–12.00 น.
ศุก ร์ 25
ต.ค. 2562 13.00–16.00 น.
-

รายชื่อกรรมการคุมสอบ
1. ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
2. อยู่ระหว่างหากรรมการเพิ่ม
3. อาจารย์ณ รงค์ช ัย จัก ษุพา
4. อยู่ระหว่างหากรรมการเพิ่ม
1. อาจารย์ณ รงค์ช ัย จัก ษุพา
2. ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
1. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
2. ผศ.ทรงพร จึง มั่นคง
1. ผศ.ทรงพร จึง มั่นคง
2. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
1. อาจารย์จินตนา นภาพร
2. ผศ.ดร.ชลลัดดา พิช ญาจิตติพงษ์
1. ผศ.ดร.ชลลัดดา พิช ญาจิตติพงษ์
2. อาจารย์จินตนา นภาพร
1. ผศ.ดร.ทวีศัก ดิ์ จึง วัฒนตระกูล
2. ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
1. ผศ.ดร.ทวีศัก ดิ์ จึง วัฒนตระกูล
2. ดร.กุส ุมา จิตแสง
1. ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติก ุล
2. ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
-

ตารางสอบปลายภาค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 15 - 25 ตุลาคม 2562
วัน

เวลาสอบ

อัง คาร
15 ต.ค.
2562

09.00–12.00 น.

พุธ
16 ต.ค.
2562
พฤหัส
17 ต.ค.
2562
ศุก ร์
18 ต.ค.
2562

จันทร์
21 ต.ค.
2562

อัง คาร
22 ต.ค.
2562

พฤหัส 24
ต.ค. 2562

13.00–16.00 น.

รายวิชาที่สอบ
1506 423 เภสัช บําบัด 1 (112 คน)

09.00–12.00 น.

ห้องสอบ
ศรีพานิช

1506 321 ทัก ษะการสื่อสารและจิตวิทยา
13.00–15.00 น.
ทางเภสัช กรรม (13.00 - 15.00 น.) (120 คน)
17.00 - 20.00 น.
OSPE 1506 423 เภสัช บําบัด 1 (112 คน)
09.00–12.00 น.

ศรีพานิช

1507 402 เภสัช กรรมชุมชน
(13.00 - 15.00 น.) (108 คน)
17.00 - 20.00 น.
1503 323 เภสัช เคมี 1 (143 คน)
09.00–12.00 น.

ศรีพานิช

13.00–15.00 น.

13.00–16.00 น.
17.00 - 20.00 น.

-

เสาร์
อาทิตย์
1503 513 สมุนไพรในระบบสาธารณสุข
09.00–11.00 น.
(09.00 -11.00 น.) (106 คน)
1501 401 หลัก วิธีวิจัยทางเภสัช ศาสตร์
(121 คน)
13.00–16.00 น.

09.00–12.00 น.

1507 400 เภสัช สาธารณสุข (111 คน)

Lab ชั้น 3

ศรีพานิช
-

ศรีพานิช
PH 306
PH 305
ศรีพานิช

1506421 เภสัช กรรมโรงพยาบาล
ศรีพานิช
(13.00 - 15.00 น.) (119 คน)
17.00 - 20.00 น.
วันหยุด-ปิยมหาราช
09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.
09.00–12.00 น.

13.00–15.00 น.

ศุก ร์ 25
ต.ค. 2562 13.00–15.00 น. 1505 400 พิษวิทยาคลินิก
(13.00 - 15.00 น.) (121 คน)

ศรีพานิช

รายชื่อกรรมการคุมสอบ
1. ผศ.ทวนธน บุญลือ
2. ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
1. ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
2. ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิช ญากูล
1. ผศ.ทวนธน บุญลือ
2. ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
1. ผศ.จีริส ุดา คําสีเขียว
2. อาจารย์ประสิทธิช ัย พูล ผล
1. รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิช าติ
2. ผศ.ดร.ปรีช า บุญจูง
-

1. ผศ.ดร.ทวีศัก ดิ์ จึง วัฒนตระกูล
2. รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
1. ผศ.ดร.แสวง วัช ระธนกิจ
2. อยู่ระหว่างหากรรมการคุมสอบ
3. ดร.ศัก ดิ์ส ิทธิ์ ศรีภา
4. อยู่ระหว่างหากรรมการคุมสอบ
1. ดร.ศัก ดิ์ส ิทธิ์ ศรีภา
2. ผศ.ดร.แสวง วัช ระธนกิจ
1. รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
2. ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
1. ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
2. อาจารย์ณ รงค์ช ัย จัก ษุพา

ตารางสอบปลายภาค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 15 - 21 ตุลาคม 2562
วัน
อัง คาร
15 ต.ค.
2562

พุธ
16 ต.ค.
2562

พฤหัส
17 ต.ค.
2562
ศุก ร์
18 ต.ค.
2562

เวลาสอบ
09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.

09.00–12.00 น.

13.00–16.00 น.
17.00 - 20.00 น.
09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.
17.00 - 20.00 น.
09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.
17.00 - 20.00 น.

รายวิชาที่สอบ

ห้องสอบ

1506 514 เภสัช บําบัด 3 (111 คน)

ศรีพานิช

1504 400 การออกแบบและพัฒนาสูตรตํารับ
เภสัช ภัณ ฑ์ (14 คน)
1504 611 วิทยาการเครื่องสําอาง (15 คน)

ห้องไพโรจน์ฯ

1507 527 การให้คําปรึก ษาด้านยาด้วยภาษาอัง กฤษ
(10 คน)
1506 530 การบริบาลทางเภสัช กรรมในผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง (19 คน)
1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผ ลและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย (36 คน)
1507 521 การตลาดยา (22 คน)

PH 306

OSPE 1506 514 เภสัช บําบัด 3 (111 คน)

LAB ชั้น 3

1507 515 เวชศาสตร์ช ุมชน

ศรีพานิช

-

PH 306

ศรีพานิช
ศรีพานิช
ศรีพานิช

-

รายชื่อกรรมการคุมสอบ
1. อาจารย์ฑ ิภาดา สามสีทอง
2. อาจารย์วันนิศา ดงใต้
1. ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
2. รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
1. ดร.จินตนา นภาพร
2. ผศ.ดร.ชลลัดดา พิช ญาจิตติพงษ์
1. ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณ วราดิศัย
2. ผศ.ดร.แสวง วัช ระธนกิจ
1. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
2. ผศ.จีริส ุดา คําสีเขียว
1. อาจารย์ประสิทธิช ัย พูล ผล
2. ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
1. ดร.ศัก ดิ์ส ิทธิ์ ศรีภา
2. อาจารย์ศัก ดิ์ส กล ปรัส พันธ์
1. อาจารย์ฑ ิภาดา สามสีทอง
2. อาจารย์วันนิศา ดงใต้
1. ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิช ญากูล
2. ผศ. ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
-

เสาร์
อาทิตย์
09.00–12.00 น.

1503 514 เภสัช เคมีทางคลินิก (111 คน)

-

1. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
2. ผศ.ดร.ปรีช า บุญจูง
-

-

-

-

-

-

-

จันทร์
21 ต.ค.
2562
อัง คาร
22 ต.ค.
2562

09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.
17.00 - 20.00 น.

-

พฤหัส 24
ต.ค. 2562
ศุก ร์ 25
ต.ค. 2562

09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.
09.00–12.00 น.
13.00–16.00 น.

13.00–16.00 น.

ศรีพานิช

วันหยุด-ปิยมหาราช

