
 

 
 

คําสั่งคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ท่ี  228 / 2565 

เรื่อง  แตงตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2565 

-------------------------- 

  

       เพ่ือใหการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2565  ดําเนินไปดวยความ

เรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 มาตรา 74 วรรคหก และมาตรา 87 แหงพระราชบญัญตัิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 ประกอบกับคําส่ังมหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ี 3001/2563   ลงวันที่ 5 

ตุลาคม 2563   คณะเภสัชศาสตรจึงแตงตั้งบุคคลผูมีรายชื่อดังตอไปนี้เปนกรรมการคุมสอบ           

(โดยกรรมการทุกทานมีหนาท่ีรับขอสอบท่ีหนวยหลักสูตรฯ งานบริการการศึกษาฯ) ใหมาปฏิบัติงาน

ตามตารางและใหนักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามขอบังคับฯ วาดวยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2564  

         

  "นักศึกษาท่ีถูกกลาวหาวากระทําการทุจริตในการสอบ ใหดําเนินการทาง

วินัยนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยวินัยและการดําเนินการทางวินัย

นักศึกษา  หากผลการสอบสวนปรากฏวากระทําการทุจริตในการสอบ  ใหลงโทษ

ระดับตั้งแตพักการศึกษามีกําหนด 1 ภาคการศึกษาปกติ  จนถึงลบช่ือออกจากการ

เปนนักศึกษา  และใหไดรับอักษรลําดับข้ัน F ในกระบวนวิชาท่ีมีลําดับข้ัน  หรือ U 

ในกระบวนวิชาท่ีไมมีลําดับข้ัน  ของกระบวนวิชาท่ีกระทําการทุจริตในการสอบจาก

อาจารยผูสอน  ภาควิชา/สํานักวิชา  หรือคณะของกระบวนวิชาน้ัน"  

  



2 

 

ท้ังน้ี ใหกรรมการคุมสอบปฏิบัติหนาท่ีตามขอปฏิบัติในการคุมสอบของกรรมการคุมสอบ ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

และประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งท่ี 6/2559 เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 ไดกําหนดแนวปฏิบัติ ดังน้ี.- 

1. มาเซ็นช่ือและรับขอสอบท่ีหนวยหลักสูตร ทะเบียนฯ และถึงหองสอบกอนเวลาสอบอยางนอย 15 นาที  

2. ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย 

3. แจงใหนักศึกษาเขาหองสอบกอนถึงเวลาสอบ 5 นาที และนําหนังสือ / ตํารา / เอกสารตางๆ พรอมท้ังปดเครื่องมือ

สื่อสารทุกชนิดวางไวบริเวณดานหนาในช้ันเรียน 

4. แจงใหนักศึกษาผูเขาสอบนําเพียงอุปกรณเครื่องเขียน และอุปกรณท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือใชในการสอบเขาไปเทาน้ัน 

5. จับหมายเลขท่ีน่ังสอบใหนักศึกษาทีละคน  โดยไมอนุญาตใหนักศึกษาแลกท่ีน่ังสอบ 

6. ตรวจบัตรประจําตัวนักศึกษา และใหนักศึกษาลงช่ือในใบรายช่ือเขาหองสอบ หากนักศึกษาไมนําบัตรประจําตัวมา 

ใหบันทึกไวในใบเซ็นช่ือเขาสอบ 

7. แจงเวลาท่ีใชในการสอบ จํานวนชุด จํานวนหนาของขอสอบ และใหนักศึกษาตรวจสอบขอสอบกอนลงมือทํา

ขอสอบ หากมีขอสอบไมครบใหแจงขอเปลี่ยนขอสอบในขณะน้ันทันที 

8. กรณีท่ีนักศึกษาเขาหองสอบชากวาเวลาท่ีกําหนดไวในตารางสอบเกิน 15 นาที  ไมอนุญาตใหนักศึกษาเขาหองสอบ  

ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากคณบดีหรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย  เมื่อไดรับอนุญาตแลว ใหใชเวลา

ในการสอบตามเวลาท่ีเหลืออยูเทาน้ัน ไมอนุญาตใหตอเวลาในการสอบ 

9. กรณีนักศึกษาขออนุญาตเขาหองนํ้า  ตองมีกรรมการคุมสอบไปดวย  เพ่ือตรวจสอบสถานท่ีกอนและหลังใชงาน 

10. ระหวางคุมสอบหามกรรมการคุมสอบอานหนังสือหรือทํากิจกรรมใดๆ หรือสงเสียงรบกวนผูเขาสอบ ควรควบคุม

การสอบอยางเขมงวดเพ่ือปองกันการทุจริตสอบ 

11. หากมีปญหาใดระหวางการสอบ ใหติดตออาจารยประจําวิชา ผูท่ีไดรับมอบหมายจากอาจารยประจําวิชา หรือหนวย

หลักสูตร ทะเบียนฯ ทันที 

12. กรณีท่ีพบนักศึกษาเขาสอบหลังจากเริ่มสอบไมแลว 15 นาที ใหนักศึกษามาติดตอท่ีหนวยหลักสูตร ทะเบียนฯ เพ่ือ

กรอกแบบฟอรมยินยอมรับสภาพกอนการเขาสอบ 

13. กรณีท่ีพบนักศึกษามีพฤติกรรมทุจริตในการสอบ ใหกรรมการคุมสอบอยางนอย 2 คน  รวบรวมพยานหลักฐานและ

ทําบันทึกรายงานการทุจริต โดยใหนักศึกษาลงลายมือช่ือ  และแจงรองคณบดีฝายวิชาการเพ่ือดําเนินการตอไป 

14. เมื่อสอบเสร็จตรวจนับกระดาษคําตอบและกระดาษขอสอบใหครบตามจํานวนผู เขาสอบ และรวบรวม

กระดาษคําตอบสงใหผูรับผิดชอบกระบวนวิชา หรือสงท่ีหนวยหลักสูตร ทะเบียนฯ (กรณีท่ีประสงคจะฝาก

กระดาษคําตอบไวท่ีหนวยหลักสูตร ทะเบียนฯ) กอนออกจากหองสอบใหตรวจสอบไมใหมีขอสอบตกคางอยูในหอง

สอบ และนํากระดาษขอสอบท้ังหมด พรอมแบบบันทึกกรรมการคุมสอบและแบบลงลายมือช่ือผูเขาสอบสงท่ีหนวย

หลักสูตร ทะเบียนฯ  

15. กรณีท่ีอาจารยมีความจําเปนไมสามารถคุมสอบได หรือตองการเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบไปจากประกาศ

แตงต้ังของคณะฯ ไมวากรณีใดๆ ใหเปนความรับผิดชอบของอาจารยท่ีไดรับแตงต้ังใหคุมสอบหรือหากรรมการ

คุมสอบแทน  ท้ังนี้ ใหมีการบันทึกอยางเปนลายลักษณอักษรตามแบบ “ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ” สง

ท่ีหนวยหลักสูตร ทะเบียนฯ   

16. กรณีฉุกเฉิน เปนเหตุใหไมส ามารถมาคุมสอบ ได ใหกรรมการคุมสอบแจงหัวหนาภาควิชา  เพ่ือจัดหา

กรรมการคุมสอบแทน 

17. กรณีพบปญหาอ่ืนในระหวางการสอบ ขอความกรุณาติดตอ หนวยหลักสูตร ทะเบียนฯ งานบริการการศึกษาฯ 

โทรศัพท 44322  

 



พบขอขัดของระหวางการสอบ Online ติดตอ หนวยหลักสูตรฯ 053-944320 /  053-944383

หรือเพจ : หนวยทะเบียนฯ คณะเภสัชศาสตร มช. 3

วัน-เวลา กระบวนวิชา รูปแบบการสอบ / จํานวน กรรมการคุมสอบ

หองสอบ

จันทร 19 ต.ค.2565

09.00-11.30 น. 461170 150 วรพรรณ วรพรรณ

(Sec.001) อําไพ 081-952-4708

50

(Sec.801)

13.00-15.30 น. 461170 199 เทพิน มธุกร

(Sec.002) มธุกร 086-6561528

หรือ Facebook : 

Num Mathukorn

อาทิตย 6 พ.ย.2565

13.00-15.00 น. 462130
Real Time Online ผาน 

CMU Exam Moodle

242 ภูริดา ภูริดา

ยาในชีวิตประจําวัน หองที่ 1 (Sec.001) MS Team

หองที่ 2 235 กรรณิกา wpurida@gmail.com

(Sec.002)

หองที่ 3 235 จักรพันธ ย.

(Sec.003)

หองที่ 4 12 ณัฐพงศ

(Sec.801)

เครื่องสําอางใน

ชีวิตประจําวัน

เครื่องสําอางใน

ชีวิตประจําวัน

กระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE)

Real Time Online ผาน 

CMU Exam Moodle

Real Time Online ผาน 

CMU Exam Moodle

หรือ Facebook: 

Teay Worrapan 

Poomanee

การติดตอ กรณีเกิด

ขอขัดของระหวางการ

สอบ online



พบขอขัดของระหวางการสอบ Online ติดตอ หนวยหลักสูตรฯ 053-944320 /  053-944383

หรือเพจ : หนวยทะเบียนฯ คณะเภสัชศาสตร มช. 4

วัน-เวลา กระบวนวิชา รูปแบบการสอบ / จํานวน

หองสอบ

กรรมการคุมสอบ

พุธ 19 ต.ค.2565

08.30-11.30 น. 463558 จัดสอบที่คณะฯ 58 นราวดี นรากร

ปฏิบัติการ ชั้น 3 (601010018-149, บัณฑิตาภรณ เมธิศ

อาคาร 5 (รานยา) 611010007-162) เดือนกาญจน แจมจันทร

ชุลีกร สมชาย

วิธู ยงยุทธ ช.

กษิรวรรษ สุเทพ

จักรพันธ ย.

ภัทรพันธ

จันทร 24 ต.ค.2565

09.00-12.00 น. 464444 จัดสอบที่คณะฯ (รอบที่ 1) ชิดชนก

พวงคราม 38 ศิริตรี

(601010077,

611010033-150,

(ปฏิบัติการ) 621010003-82)

13.00-16.00 น. 464444 พวงคราม (รอบที่ 2) พักตรวิภา

37 ปยะเมธ

(621010084-170)

(ปฏิบัติการ)

09.00-12.00 น. 463503 จัดสอบที่คณะฯ 66 จักรพันธ จ.

หลักการทางพฤกษเคมี กระถินณรงค (591010008, นิสิต

02-002 591010031,

601010003-102,

611010001-160)

หมายเหต ุ:  นักศึกษาที่เขาสอบกระบวนวิชา 464444 รอบที่ 2 พรอมกันที่หองผักเสี้ยว (212) เวลา 11.30 น.

หมายเหตุ : นักศึกษาที่เขาสอบกระบวนวิชา 463558 พรอมกันที่หองปฏิบัติการชั้น 3 อาคาร 5 (รานยา) เวลา 08.30 น

กระบวนวิชาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร

การเตรียมยาใน

โรงพยาบาล

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ

เบื้องตนทางบริบาลเภสัช

กรรม

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ

เบื้องตนทางบริบาลเภสัช

กรรม



พบขอขัดของระหวางการสอบ Online ติดตอ หนวยหลักสูตรฯ 053-944320 /  053-944383

หรือเพจ : หนวยทะเบียนฯ คณะเภสัชศาสตร มช. 5

วัน-เวลา กระบวนวิชา รูปแบบการสอบ / จํานวน กรรมการคุมสอบ

หองสอบ

การติดตอ กรณีเกิด

ขอขัดของระหวางการ

สอบ online

จันทร 24 ต.ค.2565

09.00-12.00 น. 466300 จัดสอบที่คณะฯ 47 วรรณกมล

พุทธชาด (611010163, ชบาไพร

621010001-164,

631010001-56)

พุทธรักษา 40 ปาจรีย

(631010057-116) ดุจฤดี

ปฏิบัติการ ชั้น 5 40 กรรณิกา

(631010119-172) วสันต

13.00-16.00 น. 463558 จัดสอบที่คณะฯ 58 จันทรนภัสสร

การเตรียมยาใน

โรงพยาบาล

ผักแวน 401 (601010018-149, ชุดา

(บรรยาย) 611010007-162)

13.00-16.00 น. 464443 จัดสอบที่คณะฯ 64 ยงยุทธ

กระถินณรงค (601010120, หทัยกาญจน

02-002 611010037-123,

621010002-167)

อังคาร 25 ต.ค.2565

09.00-12.00 น. 464502 จัดสอบที่คณะฯ 33 โชคชัย

ยาใหม ผักเสี้ยว 212 (591010008, ทรงวุฒิ

591010031,

601010003-102,

611010001-68)

ผักหวาน 308 33 จันทรนภัสสร

(611010071-160) วสันต

09.00-12.00 น. 465351 จัดสอบที่คณะฯ 44 กษิรวรรษ

พวงคราม (621010001-164, รังษินี

631010001-55)

พุทธชาด 44 ไชยวัฒน

(631010056-120) ปวิตราภรณ

พุทธรักษา 38 เฉลิมพงษ

(631010125-172) วิภาวดี

พื้นฐานการบริบาลทาง

เภสัชกรรม

นิติเภสัชกรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

เภสัชกรรม

การควบคุมคุณภาพ

เภสัชภัณฑ 1



พบขอขัดของระหวางการสอบ Online ติดตอ หนวยหลักสูตรฯ 053-944320 /  053-944383

หรือเพจ : หนวยทะเบียนฯ คณะเภสัชศาสตร มช. 6

วัน-เวลา กระบวนวิชา รูปแบบการสอบ / จํานวน กรรมการคุมสอบ

หองสอบ

การติดตอ กรณีเกิด

ขอขัดของระหวางการ

สอบ online

อังคาร 25 ต.ค.2565

13.00-16.00 น. 464401 จัดสอบที่คณะฯ 55 วันชนะ

ผักแวน 401 (581010007, หทัยกาญจน

601010077, 601010120,

611010010-150,

621010002-49)

ผักหวาน 308 44 มันติวีร

(621010051-113) นันทวรรณ

ผักเสี้ยว 212 44 บราลี

(621010114-170) พักตรวิภา

13.00-16.00 น. 464501 จัดสอบที่คณะฯ 57 ณัฐพงศ

กระถินณรงค (601010018-149, สุรพล

02-002 611010007-162)

พุธ 26 ต.ค.2565

09.00-11.00 น. 463545 จัดสอบที่คณะฯ 64 สมจริง

กระถินณรงค (601010003-102, ปฐมวรรษ

02-002 611010001-160)

(บรรยาย)

13.00-16.00 น. 463504 จัดสอบที่คณะฯ 58 อําไพ

เภสัชภัณฑธรรมชาติ กระถินณรงค (601010018-49 เอกลักษณ

02-002 611010007-162)

13.00-16.00 น. 464441 จัดสอบที่คณะฯ 50 ชิดชนก

เภสัชระบาดวิทยา 1 พวงคราม (581010007, ปยะเมธ

601010077, 601010120,

611010010-150,

621010002-44)

พุทธชาด 50 เพ็ญกาญจน

(621010045-115) ดุจฤดี

ปฏิบัติการ ชั้น 5 42 สุรพล

(621010117-170) อัญชลี

สารสนเทศและการให

คําปรึกษาทางเภสัชกรรม

เครื่องมือที่ใชในการสกัดและ

วิเคราะหทางเภสัชศาสตร

หลักการทางบริบาล

เภสัชกรรม
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หรือเพจ : หนวยทะเบียนฯ คณะเภสัชศาสตร มช. 7

วัน-เวลา กระบวนวิชา รูปแบบการสอบ / จํานวน กรรมการคุมสอบ

หองสอบ

การติดตอ กรณีเกิด

ขอขัดของระหวางการ

สอบ online

พฤหัส 27 ต.ค.2565

09.00-12.00 น. 463556 จัดสอบที่คณะฯ 66 ฐกร

กระถินณรงค (591010031, รัตติรส

02-002 591010147,

601010003-102,

611010001-160)

09.00-12.00 น. 466302 จัดสอบที่คณะฯ 42 ชุลีกร

เภสัชบําบัด 1 พวงคราม (611010163, ภัทรพันธ

621010001-164,

631010001-48)

พุทธรักษา 42 ชบาไพร

(631010052-110) นันทวรรณ

พุทธชาด 43 บราลี

(631010112-172) วิธู

13.00-16.00 น. 463433 จัดสอบที่คณะฯ 45 ศิริวิภา

อินทรียเคมีทางยา 3 ผักเสี้ยว 212 (601010077, ทรงวุฒิ

601010099,

611010010-150,

621010002-40)

ผักหวาน 308 45 ดรุณี

(621010041-101) นพดล

ผักแวน 401 53 สุนทรา

(621010102-170) วรพรรณ

13.00-16.00 น. 464543 57 พักตรวิภา ศิริตรี 

(601010018-149, ศิริตรี โทร/ไลน

611010007-162) 089-7122469

464544

การบริหารจัดการ

โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ

การสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผล

Real Time Online ผาน

 CMU Exam Moodleบูรณาการบริบาลเภสัช

กรรมในชุมชน
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หรือเพจ : หนวยทะเบียนฯ คณะเภสัชศาสตร มช. 8

วัน-เวลา กระบวนวิชา รูปแบบการสอบ / จํานวน

หองสอบ

กรรมการคุมสอบ

ศุกร 28 ต.ค.2565

08.30-11.30 น. 465221 จัดสอบที่คณะฯ 48 ศิริวิภา

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 พวงคราม (611010025, กานตกมล

(บรรยาย) 631010008-155,

641010002-40)

ปฏิบัติการ ชั้น 5 40 ชุดา

(641010041-93) จักรพันธ จ.

ผักแวน 401 56 แทนพงศ

641010095-172) นิสิต

09.00-11.00 น. 463491 จัดสอบที่คณะฯ 67 ไชยวัฒน

กระถินณรงค (601010120, ผาณิต

02-002 611010010-105,

621010002-167)

(บรรยาย)

09.00-12.00 น. 461529 จัดสอบที่คณะฯ 48 ปรัชญา

พุทธชาด (611010001-147) สิริภัทร

09.00-12.00 น. 466303 จัดสอบที่คณะฯ 127 บัณฑิตาภรณ วรธิมา

ทักษะทางเภสัชบําบัด 1 ปฏิบัติการเภสัชเคมี ชั้น 2 (611010163 วิธู ภัทรพันธ

(ปฏิบัติการ) ปฏิบัติการเภสัชเคมี ชั้น 3 621010001-164, เดือนกาญจน มันติวีร

631010001-172) สุธินี จักรพันธ ย.

ชุลีกร เรวดี

อาคาร 3 บราลี โชคชัย

วรชยา ปาจรีย

นราวดี ธนรัตน

ชบาไพร สุเทพ

วรรณกมล กรรณิการ ก.

อรุณรัตน พรรณิกา

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ

ทางวิทยาศาสตรเภสัช

กรรม

การขึ้นทะเบียนยาและ

ผลิตภัณฑสุขภาพ

หมายเหต ุ: นักศึกษาที่เขาสอบกระบวนวิชา 466303 พรอมกันที่หองผักเสี้ยว 212 เวลา 08.30 น.

ปฏิบัติการบริบาลเภสัช-

กรรม ชั้น 3
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หรือเพจ : หนวยทะเบียนฯ คณะเภสัชศาสตร มช. 9

วัน-เวลา กระบวนวิชา รูปแบบการสอบ / จํานวน กรรมการคุมสอบ

หองสอบ

การติดตอ กรณีเกิด

ขอขัดของระหวางการ

สอบ online

ศุกร 28 ต.ค.2565

13.00-15.00 น. 466141 จัดสอบที่คณะฯ 41 ยงยุทธ

วิชาชีพเภสัชกรรม พุทธชาด (631010089, สุนีย

641010070, 641010094,

651010001-43)

ผักเสี้ยว 212 41 รัตนาภรณ

(651010044-87) อรอุษา

ผักหวาน 308 41 สมจริง

(651010088-133) วรินทร

ปฏิบัติการ ชั้น 5 41 บัณฑิตาภรณ

(651010134-180) อําไพ

13.00-16.00 น. 463491 จัดสอบที่คณะฯ 34 นพดล

พวงคราม (601010120, ปฐมวรรษ

611010010-105,

621010002-74)

(ปฏิบัติการ) พุทธรักษา 33 รังษินี

(621010075-167) ผาณิต

13.00-16.00 น. 464445 74 พักตรวิภา ศิริตรี 

เภสัชสาธารณสุขศาสตร (601010077, ศิริตรี โทร/ไลน

611010033-150, 089-7122469

621010003-170)

13.00-16.00 น. 464542 จัดสอบที่คณะฯ 56 อัญชลี

เภสัชเศรษฐศาสตร 2 ผักแวน 401 (601010018-149, สกนธ

611010007-162)

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ

ทางวิทยาศาสตรเภสัช

กรรม

Real Time Online ผาน

 CMU Exam Moodle
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หรือเพจ : หนวยทะเบียนฯ คณะเภสัชศาสตร มช. 10

วัน-เวลา กระบวนวิชา รูปแบบการสอบ / จํานวน

หองสอบ

กรรมการคุมสอบ

ศุกร 28 ต.ค.2565

13.00-17.00 น. 465221 จัดสอบที่คณะฯ 144 เทพิน อุมาพร

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 ปฏิบัติการ ชั้น 2 (611010025, เพ็ญศักดิ์ แจมจันทร

(ปฏิบัติการ) อาคาร 5 631010008-155, ศิริวิภา กรรณิการ พ.

641010002-172) ทรงวุฒิ ประภาส

วิสินี นรากร

รัตติรส อัครพนธ

ศศิธร พิทยา

จุฑามาศ กฤษฎพลิศ

กานตกมล เมธิศ

เอกลักษณ ยงยุทธ ช.

วรพรรณ

วิภาวดี

ฐกร

แทนพงศ

กษิรวรรษ

เพ็ญนภา

สิริภัทร

หมายเหต ุ: นักศึกษาที่เขาสอบกระบวนวิชา 465221 เวลา 13.00 น.
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หรือเพจ : หนวยทะเบียนฯ คณะเภสัชศาสตร มช. 11

วัน-เวลา กระบวนวิชา รูปแบบการสอบ / จํานวน กรรมการคุมสอบ

หองสอบ

การติดตอ กรณีเกิด

ขอขัดของระหวางการ

สอบ online

จันทร 31 ต.ค.2565

09.00-11.00 น. 463311 จัดสอบที่คณะฯ 3 ดรุณี

ผักเสี้ยว 212 (611010150, สุนทรา

621010138, 621010143)

09.00-12.00 น. 465354 จัดสอบที่คณะฯ 40 ดรุณี

เคมีทางยา 1 ผักเสี้ยว 212 (611010025, สุนทรา

621010001-164,

631010001-48)

ผักหวาน 308 43 บุษบัน

(631010052-110) ปวิตราภรณ

ผักแวน 401 45 ปฐมวรรษ

(631010112-172) วิภาวดี

09.00-12.00 น. 461511 จัดสอบที่คณะฯ 2 มธุกร

พวงคราม (591010008, อรอนงค

591010147)

09.00-12.00 น. 463571 จัดสอบที่คณะฯ 31 มธุกร

พวงคราม (601010120 อรอนงค

611010011-71,

621010002-167)

13.00-15.00 น. 463455 จัดสอบที่คณะฯ 45 รัตติรส

เภสัชภัณฑ 5 ผักเสี้ยว 212 (601010036, เอกลักษณ

601010077,

611010010-150,

621010002-42)

ผักหวาน 308 45 ภูริวัฒน

(621010043-103) ผาณิต

ผักแวน 401 51 ฐกร

(621010105-170) วิสินี

13.00-16.00 น. 464541 จัดสอบที่คณะฯ 57 เพ็ญกาญจน

เภสัชระบาดวิทยา 2 กระถินณรงค (601010018-149, สุรพล

02-002 611010007-162)

เทคโนโลยีชีวภาพทาง

เภสัชศาสตร 1

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

สมุนไพร

การควบคุมคุณภาพ

อาหารและเครื่องสําอาง
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หรือเพจ : หนวยทะเบียนฯ คณะเภสัชศาสตร มช. 12

วัน-เวลา กระบวนวิชา รูปแบบการสอบ / จํานวน กรรมการคุมสอบ

หองสอบ

การติดตอ กรณีเกิด

ขอขัดของระหวางการ

สอบ online

อังคาร 1 พ.ย.2565

09.00-12.00 น. 464301 จัดสอบที่คณะฯ 1 บราลี

พุทธชาด 621010057 รัตนาภรณ

09.00-12.00 น. 466301 จัดสอบที่คณะฯ 46 บราลี

พุทธชาด (611010163, รัตนาภรณ

621010001-164,

631010001-57)

พวงคราม 46 ปาจรีย

(631010059-131) ชิดชนก

พุทธรักษา 32 โชคชัย

(631010132-172) วรพรรณ

09.00-12.00 น. 461526 จัดสอบที่คณะฯ 6 โชคชัย

พุทธรักษา (591010008 วรพรรณ

591010031

601010003-102)

09.00-12.00 น. 464413 จัดสอบที่คณะฯ 45 วรชยา

โรคและเภสัชบําบัด 3 ผักเสี้ยว 212 (581010007, นันทวรรณ

(บรรยาย) 601010077-120,

611010010-150,

621010002-38)

ผักหวาน 308 45 มันติวีร

(621010093-99) วรินทร

ผักแวน 401 53 อัญชลี

(621010101-170) ปยะเมธ

หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชจลนศาสตร

หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชจลนศาสตร

การพัฒนาผลิตภัณฑ

สุคนธบําบัด
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วัน-เวลา กระบวนวิชา รูปแบบการสอบ / จํานวน

หองสอบ

กรรมการคุมสอบ

อังคาร 1 พ.ย.2565

13.00-16.00 น. 464413 จัดสอบที่คณะฯ 45 ชุลีกร

โรคและเภสัชบําบัด 3 ผักเสี้ยว 212 (581010007, วรรณกมล

(ปฏิบัติการ) 601010077-120,

611010010-150,

621010002-38)

ผักหวาน 308 45 สุระรอง

(621010093-99) เรวดี

ผักแวน 401 53 อรุณรัตน

(621010101-170) วสันต

13.00-16.00 น. 464503 พุดซอน 1-3 58 มันติวีร จันทรนภัสสร

พวงคราม (601010018-149, ณัฐพงศ ภัทรพันธ

ประชุม 5 611010007-162) จักรพันธ ย. วรชยา

ปฏิบัติการบริบาลฯ ชั้น 3 วรธิมา ธนรัตน

(Acute care) สุธินี

พุธ 2 พ.ย.2565

09.00-12.00 น. 465323 จัดสอบที่คณะฯ 46 อรอนงค

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 ผักแวน 401 (611010141, สิริภัทร

621010001-164,

631010001-55)

ผักหวาน 308 45 กานตกมล

(631010056-125) ภูริวัฒน

ผักเสี้ยว 212 38 เพ็ญนภา

(631010125-170) ปรัชญา

09.00-12.00 น. 464503 พุดซอน 1-3 58 ภูขวัญ วิธู

พวงคราม (601010018-149, เดือนกาญจน เรวดี

ประชุม 5 611010007-162) อรุณรัตน วันชนะ

ปฏิบัติการบริบาลฯ ชั้น 3 นราวดี

(Ambulatory care) บัณฑิตาภรณ

หมายเหต ุ: นักศึกษาที่เขาสอบกระบวนวิชา 464503 พรอมกันที่หองพุทธชาด เวลา 08.30 น.

การเตรียมความพรอม

ทักษะทางบริบาลเภสัช

กรรมในโรงพยาบาล

หมายเหต ุ: นักศึกษาที่เขาสอบกระบวนวิชา 464503 พรอมกันที่หองพุทธชาด เวลา 12.30 น.

การเตรียมความพรอม

ทักษะทางบริบาลเภสัช

กรรมในโรงพยาบาล
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วัน-เวลา กระบวนวิชา รูปแบบการสอบ / จํานวน

หองสอบ

กรรมการคุมสอบ

พุธ 2 พ.ย.2565

13.00-16.00 น. 464503 พุดซอน 1-3 58 ภูขวัญ วิธู

พวงคราม (601010018-149, เดือนกาญจน เรวดี

ประชุม 5 611010007-162) อรุณรัตน วันชนะ

ปฏิบัติการบริบาลฯ ชั้น 3 นราวดี

(Ambulatory care) บัณฑิตาภรณ

13.00-16.00 น. 463402 จัดสอบที่คณะฯ 52 นิสิต

ยาจากธรรมชาติ ผักแวน 401 (601010077, 601010120, วิสินี

611010010-150,

621010002-49)

ผักหวาน 308 45 สุนีย

(621010051-113) จักรพันธ จ.

ผักเสี้ยว 212 45 ชุดา

(621010114-170) อรอุษา

พฤหัส 3 พ.ย.2565

09.00-12.00 น. 463507 จัดสอบที่คณะฯ 8 สุระรอง

กระถินณรงค (611010010 รัตติรส

02-002 621010018-134)

09.00-12.00 น. 464311 จัดสอบที่คณะฯ 2 สุระรอง

โรคและเภสัชบําบัด 1 กระถินณรงค (621010057, รัตติรส

(บรรยาย) 02-002 621010138)

09.00-12.00 น. 464510 จัดสอบที่คณะฯ 42 สุระรอง

กระถินณรงค (601010018-149, รัตติรส

02-002 611010007-162)

09.00-12.00 น. 462588 จัดสอบที่คณะฯ 5 สกนธ

พุดตาน (601010088 อัญชลี

611010074, 611010080,

621010074, 621010113)

13.00-15.00 น. 464311 จัดสอบที่คณะฯ 2 บัณฑิตาภรณ

โรคและเภสัชบําบัด 1 พุดซอน 1 (621010057,

(ปฏิบัติการ) 621010138)

การเลือกใชเภสัชภัณฑใน

รานยา

การผลิตสื่อสุขภาพในงาน

เภสัชกรรม

การเตรียมความพรอม

ทักษะทางบริบาลเภสัช

กรรมในโรงพยาบาล

หมายเหต ุ: นักศึกษาที่เขาสอบกระบวนวิชา 464503 พรอมกันที่หองพุทธชาด เวลา 12.30 น.

การวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑสุขภาพ
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หรือเพจ : หนวยทะเบียนฯ คณะเภสัชศาสตร มช. 15

วัน-เวลา กระบวนวิชา รูปแบบการสอบ / จํานวน กรรมการคุมสอบ

หองสอบ

การติดตอ กรณีเกิด

ขอขัดของระหวางการ

สอบ online

พฤหัส 3 พ.ย.2565

13.00-16.00 น. 462541 จัดสอบที่คณะฯ 6 ดุจฤดี

การจัดการรานยา พวงคราม (611010020-156) ภัทรพันธ

13.00-16.00 น. 464509 จัดสอบที่คณะฯ 10 ดุจฤดี

พวงคราม (611010013-145) ภัทรพันธ

วัน-เวลา กระบวนวิชา รูปแบบการสอบ / จํานวน กรรมการคุมสอบ

หองสอบ

จันทร 24 ต.ค.2565

09.00-12.00 น. 461702 จัดสอบที่คณะฯ 5 จักรพันธ จ.

กระถินณรงค (640831017, นิสิต

02-002 651031002-23)

อังคาร 25 ต.ค.2565

09.00-12.00 น. 461719 จัดสอบที่คณะฯ 2 เฉลิมพงษ

การคนพบ ออกแบบ

และพัฒนายา

พุทธรักษา (651031002, 

651031004)
วิภาวดี

09.00-12.00 น. 463705 จัดสอบที่คณะฯ 11 วรพรรณ

องคประกอบใน

ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

และเวชสําอาง

พุดซอน 1 (651031011-41) ปฐมวรรษ

พฤหัส 27 ต.ค.2565

13.00-16.00 น. 463702 จัดสอบที่คณะฯ 12 สุนทรา

การควบคุมคุณภาพ และการ

ประเมินผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางและเวชสําอาง

ผักแวน 401 (641031036,

651031011-41)

วรพรรณ

ระดับบัณฑิตศึกษา
การติดตอ กรณีเกิด

ขอขัดของระหวางการ

สอบ online

การใชเครื่องมือทาง

วิทยาศาสตรเภสัชกรรม

โรคและเภสัชบําบัดใน

ประชากรกลุมพิเศษ
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วัน-เวลา กระบวนวิชา รูปแบบการสอบ / จํานวน กรรมการคุมสอบ

หองสอบ

การติดตอ กรณีเกิด

ขอขัดของระหวางการ

สอบ online

ศุกร 28 ต.ค.2565

09.00-12.00 น. 461703 จัดสอบที่คณะฯ 4 ไชยวัฒน

กระถินณรงค (651031002-25) ผาณิต

02-002

13.00-16.00 น. 461703 จัดสอบที่คณะฯ 4 นพดล

ระเบียบวิธีวิจัยทาง

วิทยาศาสตรเภสัชกรรม 

(ปฏิบัติการ)

พวงคราม (651031002-25) ปฐมวรรษ

จันทร 31 ต.ค.2565

09.00-12.00 น. 461701 จัดสอบที่คณะฯ 4 บุษบัน

วิทยาการทางเภสัชศาสตร ผักหวาน 308 (651031002-25) ปวิตราภรณ

09.00-12.00 น. 463701 จัดสอบที่คณะฯ 12 มธุกร

พวงคราม (641031036, อรอนงค

651031011-41)

พุธ 2 พ.ย.2565

13.00-16.00 น. 461712 จัดสอบที่คณะฯ 2 สุนีย

เภสัชเวทขั้นสูง 1 ผักหวาน 308 (651031005, 651031025) จักรพันธ จ.

13.00-16.00 น. 463725 จัดสอบที่คณะฯ 11 นิสิต

เทคโนโลยีชีวภาพทาง

เครื่องสําอางและเวช

สําอาง

ผักแวน 401 (651031011-41) วิสินี

       ใหนักศึกษาเขาสอบตามวัน-เวลา  และสถานที่  ที่แจงไวขางตน

สั่ง  ณ  วันที่         กันยายน  พ.ศ.  2565

                 (รองศาสตราจารย ภก.โชคชัย วงศสินทรัพย)

               รองคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดี

คณะเภสัชศาสตร

ระเบียบวิธีวิจัยทาง

วิทยาศาสตรเภสัชกรรม 

การพัฒนาผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางและเวช
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