
23/2/2021

วัน เวลา สอบ รหัสวิชา ช่ือวิชา
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ
อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ ชนิดข้อสอบ คะแนน ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้คุมสอบ

จ 8 มี.ค. 64 ภศ. 210  หลักการพ้ืนฐานทางโภชนศาสตร์ 73 อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์ อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์ อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์

09.00-10.00 น. PM 210  Principles of Nutrition ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง

ศ 12 มีค. 64 ภศ. 232 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 74 รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล รศ.ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุจริต รศ.ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุจริต

09.00-12.00 น. PM 232 Pharmaceutical Technology 1 รศ.ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุจริต รศ.ดร.ภก.ปกรณ์ ไกรสิทธ์ิ

รศ.ดร.ภก.ปกรณ์ ไกรสิทธ์ิ

ผศ.ดร.ภญ.ลลนา คงคาเนรมิตร

ส 13 มี.ค. 64 ภศ. 230 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1 73 รศ.ดร.ภญ.จินดา หวังบุญสกุล ปรนัย รศ.ดร.ภก.นมนต์ หิรัญ รศ.ดร.ภก.นมนต์ หิรัญ

09.00-11.00 น. PM 230  Pharmaceutical Quality Control 1 อ.ดร.ภญ.อังศุมา พงษ์พิสุทธินันท์ ปรนัย อ.ดร.ภญ.ภัทรพร ใจขาน

อ.ดร.ภญ.สุภาวดี  สืบศาสนา ปรนัย

ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระม่ันคง ปรนัย/อัตนัย

ส 13 มี.ค. 64 ภศ. 231 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1 73 รศ.ดร.ภญ.จินดา หวังบุญสกุล อ.ดร.ภญ.อังศุมา พงษ์พิสุทธินันท์ อ.ดร.ภญ.อังศุมา พงษ์พิสุทธินันท์

13.00-15.00 น. PM 231  Laboratory in Pharmaceutical Quality Control 1 อ.ดร.ภญ.อังศุมา พงษ์พิสุทธินันท์

อ.ดร.ภญ.สุภาวดี  สืบศาสนา

อ.ดร.ภญ.ศิริพร กิตติวิสุทธ์ิ

อ.ดร.ภญ.ภัทรพร ใจขาน

อ.ดร.ภญ.สุภัทรา แสงมาลี

ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระม่ันคง

รศ.ดร.ภก.นมนต์ หิรัญ

รศ.ดร.ภญ.สุรัตนา อ านวยผล

อ.ดร.ภญ.อรภา สกุลพาณิชย์

หมายเหตุ MD 043 พ 17 มี.ค. 64 เวลา 08.30-10.00 น.

วิชาคณะแพทย์ MD 045 พ 10 มี.ค. 64 เวลา 10.30-11.30 น.

MD 037  พฤ 11 มี.ค. 64 เวลา 09.00-11.00 น

MD 044 อ 9 มี.ค. 64 เวลา 13.00-15.30 น./ เวลา 15.30-16.30 น.

ตารางสอบ Online บน Moodle กลางภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

สอบระหว่างวันท่ี 8 - 14 มีนาคม 2564

ส าหรับนักศึกษา ช้ันปีท่ี 2-4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คะแนนดิบ 70 คะแนน (40% 

ของรายวิชา)

ปรนัย
ให้นักศึกษาสอบถามอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชา/ผู้คุมสอบ

ให้นักศึกษาสอบถามอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา/ผู้คุม

สอบ

ช้ันปีท่ี 2

ให้นักศึกษาสอบถามอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา/ผู้คุม

สอบ

งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มธ. 1



23/2/2021

วัน เวลา สอบ รหัสวิชา ช่ือวิชา
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ
อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ ชนิดข้อสอบ คะแนน ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้คุมสอบ

จ 8 มีค. 64 ภศ. 341 เคมีของยา 2 52 รศ.ดร.ภก.นมนต์ หิรัญ ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระม่ันคง ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระม่ันคง

09.00-12.00 น. PM 341 Medicinal Chemistry 2 อ.ดร.ภญ.อังศุมา พงษ์พิสุทธินันท์ อ.ดร.ภญ.อังศุมา พงษ์พิสุทธินันท์

อ.ดร.ภญ.ภัทรพร ใจขาน

อ 9 มีค. 64 ภศ. 342 เภสัชเวท 52 อ.ดร.ภญ.ศิริพร กิตติวิสุทธ์ิ ปรนัย 10.70% รศ.ดร.ภญ.สุรัตนา อ านวยผล อ.ดร.ภญ.สุภาวดี  สืบศาสนา

09.00-11.00 น. PM 342 Pharmacognosy รศ.ภญ.รุ่งระวี  เต็มศิริฤกษ์กุล ปรนัย 5.30% อ.ดร.ภญ.สุภาวดี  สืบศาสนา

รศ.ดร.ภญ.สุรัตนา อ านวยผล ปรนัย 10.70%

อ.ดร.ภญ.อรภา สกุลพาณิชย์ ปรนัย 16.30%

พ 10 มีค. 64 ภศ. 334 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 52 รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล ปรนัย 4% อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา

09.00-12.00 น. PM 334 Pharmaceutical Technology 3 ศ.ดร.ภก.ณรงค์ สาริสุต ปรนัย 2% อ.ดร.ภญ.พนิตา สุวรรณน้อย อ.ดร.ภญ.พนิตา สุวรรณน้อย

รศ.ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุจริต (จัดสอบแล้ว) 6%

อ.ดร.ภญ.พนิตา สุวรรณน้อย ปรนัย 12%

รศ.ดร.ภก.ปกรณ์ ไกรสิทธ์ิ ปรนัย 6%

อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา ปรนัย 4%

พ 10 มีค. 64 ภศ. 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท 52 อ.ดร.ภญ.สุภาวดี  สืบศาสนา รศ.ดร.ภญ.สุรัตนา อ านวยผล อ.ดร.ภญ.ศิริพร กิตติวิสุทธ์ิ

13.00-14.30 น. PM 343  Laboratory in Pharmacognosy รศ.ดร.ภญ.สุรัตนา อ านวยผล อ.ดร.ภญ.ศิริพร กิตติวิสุทธ์ิ

รศ.ภญ.รุ่งระวี  เต็มศิริฤกษ์กุล 

อ.ดร.ภญ.อรภา สกุลพาณิชย์

อ.ดร.ภญ.ศิริพร กิตติวิสุทธ์ิ

อ.ดร.ภญ.สุภัทรา แสงมาลี

ศ 12 มีค. 64 ภศ. 310 เภสัชกรรมชีวภาพและเภสัชจลนศาสตร์ 51 ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง

09.00-11.00 น. PM 310 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์ รศ.ดร.ภก.อุทัย สุวรรณกูฏ

ส 13 มีค. 64 ภศ. 372 บริหารเภสัชกิจ 52 ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์ Multiple Choices 13 อ.ดร.ภก.สุจินต์ นิทัศน์ปกรณ์ อ.ดร.ภก.สุจินต์ นิทัศน์ปกรณ์

09.00-11.00 น. PM 372 Pharmacy Administration  อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธ ารงค์ Multiple Choices 6.5 ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์

รศ.ดร.ภญ.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ Multiple Choices 19.5

อ.ดร.ภก.สุจินต์ นิทัศน์ปกรณ์ Multiple Choices 6.5

ส 13 มีค. 64 ภศ. 311 ปฏิบัติการเภสัชวิทยาส าหรับเภสัชกร 51 อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์ อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์ อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์

13.30-14.30 น. PM 311 Pharmacology Laboratory for Pharmacists ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง

อา 14 มีค. 64 ภศ. 312 พิษวิทยาทางการแพทย์ 52 ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง

09.00-11.00 น. PM 312 Medical Toxicology อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์ อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์

รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์

หมายเหตุ MD 056 พฤ 11 มี.ค. 64 เวลา 09.00-11.00 น.

วิชาคณะแพทย์

ปรนัย
ให้นักศึกษาสอบถามอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชา/ผู้คุมสอบ

Note สอบผ่าน microsoft form และคุม

สอบผ่าน Zoom meeting

Note หัวข้อของ อ.รัฐพล จัดสอบไปแล้ว

ให้นักศึกษาสอบถามอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา/ผู้คุม
สอบ

ช้ันปีท่ี 3

จับคู่/อัตนัย/ปรนัย 

หรือถูกผิด
ให้นักศึกษาสอบถามอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชา/ผู้คุมสอบ

อัตนัย/ปรนัย 40%

อัตนัย/ปรนัย 40%

งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มธ. 2



23/2/2021

วัน เวลา สอบ รหัสวิชา ช่ือวิชา
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ
อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ ชนิดข้อสอบ คะแนน ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้คุมสอบ

จ 8 มี.ค. 64 ภศ. 433 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมยา 46 อ.ดร.ภญ.พนิตา สุวรรณน้อย ปรนัย 20 ผศ.ดร.ภญ.เกศินี เนตรสมบูรณ์ ผศ.ดร.ภญ.เกศินี เนตรสมบูรณ์

09.00-12.00 น. PM 433 Biotechnology in Pharmaceutical Industry อ.ดร.ภญ.วสุ วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์ (อ.พิเศษ) อันัย 15 ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระม่ันคง

ผศ.ดร.ภญ.เกศินี เนตรสมบูรณ์ อันัย 30

อ.ดร.ภญ.บุญฑริกา บุญญาภิวัฒน์  (อ.พิเศษ) อันัย 15

อ 9 มี.ค. 64 ภศ. 411  เภสัชบ าบัด 2 46 รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์ รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์ รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์

09.00-11.00 น. PM 411 Pharmacotherapeutics 2 รศ.ดร.ภก.อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา สูรพันธ์ุ

ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง

ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา สูรพันธ์ุ

อ.ดร.ภญ.ปวลี เนียมถาวร

พ 10 มี.ค. 64 ภศ. 423 การบริการยาฉีดผสมท่ีให้ทางหลอดเลือดด า 47 อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์ อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์ อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์

09.00-11.00 น. PM 423 Intravenous Admixture Service ภญ.นิรชร  คูชลธารา (อ.พิเศษ) ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง

พฤ 11 มี.ค. 64 ภศ. 414 เภสัชกรรมการจ่ายยา 2 (บรรยาย) 47 ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา สูรพันธ์ุ ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา สูรพันธ์ุ ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา สูรพันธ์ุ

09.00-12.00 น. PM 414 Dispensing Pharmacy 2 อ.ดร.ภญ.ปวลี เนียมถาวร อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์

อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์

ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์

รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์

ศ 12 มี.ค. 64 ภศ. 432 ระบบประกันคุณภาพงานเภสัชกรรม 1 45 ภญ.ฐิติมา ทองค า (อ.พิเศษ) อัตนัย 12.00% อ.ดร.ภญ.สุภาวดี สืบศาสนา อ.ดร.ภญ.สุภาวดี สืบศาสนา

09.00-11.00 น. PM 432  Quality Assurance in Pharmacy 1 ภก.วีรยุทธ จิรรัศม์ิ (อ.พิเศษ) อัตนัย 19.00% อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา

รศ.ดร.ภญ.จินดา หวังบุญสกุล อัตนัย 6.00%

ส 13 มี.ค. 64 ภศ. 421 สารสนเทศทางยาและการประเมินคุณค่าวรรณกรรม 45 อ.ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี อ.ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี อ.ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี

09.00-11.00 น. PM 421 Drug Information and Literature Evaluation อ.ดร.ภญ.ตวงรัตน์ โพธะ รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์

ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์

อา 14 มี.ค. 64 ภศ. 472 หน่วยเภสัชกรรมบริบาลปฐมภูมิ 45 รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์ ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา สูรพันธ์ุ ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา สูรพันธ์ุ

09.00-11.00 น. PM 472 Primary Care Unit Pharmacy ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา สูรพันธ์ุ อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธ ารงค์

อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธ ารงค์

อ.ดร.ภญ.ตวงรัตน์ โพธะ

อัตนัย/ปรนัย 42%

30%
ให้นักศึกษาสอบถาม

อาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา/ผู้คุมสอบ

ปรนัย 32%

ให้นักศึกษาสอบถามอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา/ผู้คุม

สอบ

ปรนัย (84 ข้อ) 46%

ช้ันปีท่ี 4

งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มธ. 3


