
23/2/2021

วัน เวลา สอบ รหัสวิชา ช่ือวิชา
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ
อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ ชนิดข้อสอบ คะแนน ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้คุมสอบ

จ 1 มี.ค. 64 ภศ. 559 การสังเคราะห์ยา 7 ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระม่ันคง อ.ดร.ภญ.ภัทรพร ใจขาน อ.ดร.ภญ.อังศุมา พงษ์พิสุทธินันท์

09.00-11.00 น. PM 559 Drug Synthesis อ.ดร.ภญ.อังศุมา พงษ์พิสุทธินันท์ อ.ดร.ภญ.อังศุมา พงษ์พิสุทธินันท์

อ.ดร.ภญ.ภัทรพร ใจขาน

พ 3 มี.ค. 64 ภศ. 555 เวชส าอาง 12 ผศ.ดร.ภญ.เกศินี เนตรสมบูรณ์ ข้อเขียน 10 ผศ.ดร.ภญ.เกศินี เนตรสมบูรณ์ ผศ.ดร.ภญ.เกศินี เนตรสมบูรณ์

09.00-11.00 น. PM 555 Cosmeceuticals รศ.ดร.ภก.รัฐพล  อาษาสุจริต งานมอบหมาย 10 รศ.ดร.ภก.ปกรณ์ ไกรสิทธ์ิ

รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล ข้อเขียน 10

รศ.ดร.ภก.ปกรณ์ ไกรสิทธ์ิ งานมอบหมาย 10

อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา ข้อเขียน 15

พฤ 4 มี.ค. 64 ภศ. 532 วิศวเภสัชกรรม 1 12 อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา อัตนัย 8% อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา อ.ดร.ภญ.พนิตา สุวรรณน้อย

09.00-11.00 น. PM 532 Pharmaceutical Engineering 1 ภก.ปราโมทย์ ชลยุทธ์ (อ.พิเศษ) อัตนัย 16% อ.ดร.ภญ.พนิตา สุวรรณน้อย

อ.ดร.ภญ.พนิตา สุวรรณน้อย อัตนัย 16%

ผศ.ดร.วีระ โลหะ (อ.พิเศษ) อัตนัย 8%

พฤ 4 มี.ค. 64 ภศ. 533 การปฏิบัติในการผลิตท่ีดี 12 อ.ดร.ภญ.พนิตา สุวรรณน้อย งานมอบหมาย 9% อ.ดร.ภญ.พนิตา สุวรรณน้อย อ.ดร.ภญ.พนิตา สุวรรณน้อย

13.00-15.00 น. PM 533 Good Manufacturing Practice ภก.ปราโมทย์ ชลยุทธ์ (อ.พิเศษ) อัตนัย 18% อ.ดร.ภญ.สุภาวดี สืบศาสนา

อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา งานมอบหมาย 9%

ศ 5 มี.ค. 64 ภศ. 530 ประกันคุณภาพงานเภสัชกรรม 2 12 ภก.วีรยุทธ จิรรัศม์ิ (อ.พิเศษ) ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระม่ันคง ผศ.ดร.ภญ.ลลนา คงคาเนรมิตร

09.00-11.00 น. PM 530 Quality Assurance in Pharmacy 2 ผศ.ดร.ภญ.ลลนา คงคาเนรมิตร ผศ.ดร.ภญ.ลลนา คงคาเนรมิตร

ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระม่ันคง งานมอบหมาย

รศ.ดร.ภก.รัฐพล  อาษาสุจริต

อ.ดร.ภญ.สุภาวดี  สืบศาสนา

อ.ดร.ภญ.ศิริพร กิตติวิสุทธ์ิ

อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา

อ.ดร.ภญ.พนิตา สุวรรณน้อย

ศ 5 มี.ค. 64 ภศ. 552 เภสัชกรรมแผนไทย 9 รศ.ภญ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล รศ.ภญ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล อ.ดร.ภญ.อรภา สกุลพาณิชย์

13.00-15.00 น. PM 552 Traditional Thai Pharmacy อ.ดร.ภญ.สุภาวดี  สืบศาสนา อ.ดร.ภญ.อรภา สกุลพาณิชย์

อ.ดร.ภญ.อรภา สกุลพาณิชย์

อ.ดร.ภญ.ศิริพร กิตติวิสุทธ์ิ

ตารางสอบ Online บน Moodle กลางภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563
ส าหรับนักศึกษา ช้ันปีท่ี 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอบระหว่างวันท่ี 1 - 5 มีนาคม 2564

ช้ันปีท่ี 5 สายเภสัชกรรมอุตสาหการ

multiple choice short

 answer หรือ essay 

เเล้วให้ add file

23%

ให้นักศึกษา

สอบถาม

อาจารย์ผู้

ประสานงาน

รายวิชา/ผู้คุม

สอบ

อัตนัย หรือเติมค าส้ันๆ 

และ ปรนัย

ให้นักศึกษาสอบถามอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา/ผู้คุมสอบ
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ผู้เข้าสอบ
อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ ชนิดข้อสอบ คะแนน ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้คุมสอบ

ตารางสอบ Online บน Moodle กลางภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563
ส าหรับนักศึกษา ช้ันปีท่ี 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอบระหว่างวันท่ี 1 - 5 มีนาคม 2564

พ 24 ก.พ. 64 ภศ. 511 เภสัชบ าบัด 4 27 อ.ดร.ภก.วีรยุทธ์ แซ่ล้ิม (อ.พิเศษ) อ.ดร.ภญ.ปวลี เนียมถาวร อ.ดร.ภญ.ปวลี เนียมถาวร

13.00-15.30 น. PM 511 Pharmacotherapeutics 4 รศ.ดร.ภก.อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์

สอบย่อยคร้ังท่ี 2

(สอบนอกตาราง)

อ 2 มี.ค. 64 ภศ. 516 เภสัชบ าบัด 5 27 อ.ดร.ภญ.ปวลี เนียมถาวร อ.ภญ.กิตติยา จันทรธานีวัฒน์ อ.ภญ.กิตติยา จันทรธานีวัฒน์

13.00-16.00 น. PM 516 Pharmacotherapeutics 5 อ.ภญ.กิตติยา จันทรธานีวัฒน์ อ.ดร.ภญ.ปวลี เนียมถาวร

ภญ.จุฑารัตน์ วัชรสุวรรณเสรี (อ.พิเศษ)

อ.ภก.พีระพัฒน์ ทรัพย์พฤทธิกุล

รศ.ดร.ภก.อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา

ให้นักศึกษาสอบถามอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา/ผู้คุมสอบ
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