
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ตารางเรียนนักศึกษา ชั้นปีท่ี 1 รหัส 63 กลุ่ม 63100.171 พยาบาลศาสตร์ (Section 1)  

ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 5 เม.ย- 4 มิ.ย 64 (8 สัปดาห์) 

อ.ที่ปรึกษา ผศ.วิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ , อ.สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป, อ.รชยา ยิกุสังข์ 

 

วัน/เวลา 
 

08.00-09.00 น. 09.00-10.00 น. 10.00.-11.00 น. 11.00.-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น. 

 
วันจันทร์ 

 

 
ศึกษาด้วยตนเอง 

NURBN01 จิตวิทยาพัฒนาการ  
2(2-0-4) 

ห้องพุทธรักษา 
อ.มณฑา สายธารวาณิตร์กุล  

ผู้ประสาน 

ศึกษาด้วยตนเอง พักกลางวัน 
NURBN02 ชีวเคมี 2(1-2-3)  

ห้องพุทธรักษา 
อ.กัญญาภัค เทียนโชต ิ ผู้ประสาน       

ศึกษาด้วยตนเอง 

 
วันอังคาร 

 

 
ศึกษาด้วยตนเอง NURBN02 ชีวเคมี 2(1-2-3) ทดลอง 

ห้องพุทธรักษา 
อ.กญัญาภัค เทียนโชต ิ ผู้ประสาน       

พักกลางวัน 

NURBN01 จิตวิทยาพัฒนาการ  
2(2-0-4) 

ห้องพุทธรักษา 
อ.มณฑา สายธารวาณิตร์กุล  

ผู้ประสาน 

พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

 
วันพุธ 

 

 
ศึกษาด้วยตนเอง 

 NURBN02 ชีวเคมี 2(1-2-3)  ทดลอง 
ห้องพุทธรักษา 

อ.กัญญาภัค เทียนโชต ิ ผู้ประสาน       
พักกลางวัน 

เรียนเสริม ICT ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
อ.ณัฐชยา ไชยชนะ ผู้ประสาน       

 
วันพฤหัสบด ี

 

 
ศึกษาด้วยตนเอง 

NURBN03 โภชนาการและโภชนบำบัด 2(1-2-3) 
ห้องพุทธรักษา 

อ.อริศรา สุขศรี ผู้ประสาน 
พักกลางวัน ศึกษาด้วยตนเอง 

 
ศึกษาด้วยตนเอง 

 
วันศุกร์ 

 

 
ศึกษาด้วยตนเอง 

NURBN03 โภชนาการและโภชนบำบัด 2(1-2-3)ทดลอง 
ห้องพุทธรักษา 

อ.อริศรา สุขศรี ผู้ประสาน 
พักกลางวัน 

NURBN03 โภชนาการและโภชนบำบัด 2(1-2-3)ทดลอง 
ห้องพุทธรักษา 

อ.อริศรา สุขศรี ผู้ประสาน 

 
ศึกษาด้วยตนเอง 

หมายเหตุ หยุดราชการ วันที่ 6, 12-15 เมษายน 2564 , 4 ,10, 26พฤษภาคม 2564 , 3 มิถุนายน 2564 ( 9 วัน) 



คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ตารางเรียนนักศึกษา ชั้นปีท่ี 1 รหัส 63 กลุ่ม 63100.17/ พยาบาลศาสตร์ (Section 2)  

ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 5 เม.ย- 4 มิ.ย 64 (8 สัปดาห์) 

อ.ที่ปรึกษา ดร.นุชนาถ วิชิต, ดร.นิตยา ศรีสุข, อ.ณัฐชยา ไชยชนะ 

วัน/เวลา 
 

08.00-09.00 น. 09.00-10.00 น. 10.00.-11.00 น. 11.00.-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น. 

 
วันจันทร์ 

 

 
ศึกษาด้วยตนเอง 

NURBN01 จิตวิทยาพัฒนาการ 
 2(2-0-4) 

ห้องพุทธรักษา 
อ.มณฑา สายธารวาณิตร์กุล  

ผู้ประสาน 

ศึกษาด้วยตนเอง พักกลางวัน 
NURBN02 ชีวเคมี 2(1-2-3)  

ห้องพุทธรักษา 
อ.กัญญาภัค เทียนโชต ิ ผู้ประสาน       

ศึกษาด้วยตนเอง 

 
วันอังคาร 

 

 
 

ศึกษาด้วยตนเอง 
NURBN02 ชีวเคมี 2(1-2-3)  ทดลอง 

ห้องพุทธรักษา 
อ.กัญญาภัค เทียนโชต ิ ผู้ประสาน       

พักกลางวัน 

NURBN01 จิตวิทยาพัฒนาการ 
 2(2-0-4) 

ห้องพุทธรักษา 
อ.มณฑา สายธารวาณิตร์กุล  

ผู้ประสาน 

พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

 
วันพุธ 

 

 
ศึกษาด้วยตนเอง 

NURBN02 ชีวเคมี 2(1-2-3)  ทดลอง 
ห้องพุทธรักษา 

อ.กัญญาภัค เทียนโชติ  ผู้ประสาน       
พักกลางวัน 

เรียนเสริม ICT ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
อ.ณัฐชยา ไชยชนะ ผู้ประสาน       

 
วันพฤหัสบด ี

 

 
ศึกษาด้วยตนเอง 

NURBN03 โภชนาการและโภชนบำบัด 2(1-2-3) 
ห้องพุทธรักษา 

อ.อริศรา สุขศรี ผู้ประสาน 
พักกลางวัน ศึกษาด้วยตนเอง 

 
ศึกษาด้วยตนเอง 

 
วันศุกร์ 

 

 
ศึกษาด้วยตนเอง 

NURBN03 โภชนาการและโภชนบำบัด 2(1-2-3)ทดลอง 
ห้องพุทธรักษา 

อ.อริศรา สุขศรี ผู้ประสาน 
พักกลางวัน 

NURBN03 โภชนาการและโภชนบำบัด 2(1-2-3)ทดลอง 
ห้องพุทธรักษา 

อ.อริศรา สุขศรี ผู้ประสาน 

 
ศึกษาด้วยตนเอง 

หมายเหตุ หยุดราชการ วันที่ 6, 12-15 เมษายน 2564 , 4 ,10, 26พฤษภาคม 2564 , 3 มิถุนายน 2564 ( 9 วัน) 


