
 

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
เร่ือง การสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ 

ประจําปี พ.ศ. 2557 
……………. 

 
  เพ่ือให้การสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2557 สําหรับนักศึกษาหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะพยาบาลศาสตร์ จึงกําหนดการปฏิบัติในการสอบ 
ดังตอ่ไปนี ้
 

1. กําหนดการสอบประจําปี พ.ศ. 2557  มีการสอบ 3 ครั้ง ดังน้ี 
1.1  การสอบครั้งที่ 1/2557 วันที่ 3 และ 4 กุมภาพันธ์ 2557 

                 1.2  การสอบครั้งที่ 2/2557 วันท่ี 2 และ 3 มิถุนายน 2557 
                      1.3  การสอบคร้ังที่ 3/2557 วันที ่6 และ 7 ตุลาคม 2557 

รายละเอียดตารางสอบ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 
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คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดล 
ตารางสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2557 
********** 

วัน/เวลาสอบ วิชาที่สอบ 
วันจันทร์ที่  3 กุมภาพันธ ์2557 และ 
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ ์2557 (สอบแกต้ัวคร้ังที ่1) 
                                        09.00-10.15 น. 
                                        10.45-12.00 น. 
 
                                        13.30-14.45 น. 
                                        15.15-16.00 น. 

 
 
  - การพยาบาลมารดาและทารก (75 ข้อ) 
  - การพยาบาลเด็กและวัยรุน่ (75 ข้อ) 
 
  - การพยาบาลผู้ใหญ่ (75 ขอ้) 
  - การพยาบาลผู้สูงอายุ (40 ข้อ) 

วันอังคารที ่ 4 กุมภาพันธ ์2557 และ 
วันอังคารที ่11 กุมภาพันธ ์2557 (สอบแก้ตัวครัง้ท่ี 1) 
                                        09.00-10.15 น. 
 
                                        10.45-12.00 น. 
 
                                        13.30-14.45 น. 
                                        15.15-16.00 น. 

 
 
  - การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาล 
    ข้ันต้น  (75 ข้อ)  
  - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ (75 ขอ้) 
 
  - การผดุงครรภ์ (75 ข้อ) 
  - กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอืน่ที่เก่ียวข้อง 
     (40 ข้อ) 

วันที่  17 - 21 กุมภาพันธ ์2557 
ส่งคะแนนสอบปากเปล่าวันที่ 21 กุมภาพันธ ์ 2557  
ก่อนเวลา  12.00  น. 

สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (สอบปากเปล่า) 
 

 
หมายเหตุ : ประกาศผลการสอบ เวลา 14.00 น.  
        - วันที่  7  และ 24 กุมภาพันธ์ 2557 
                 - วันที่  13  กุมภาพันธ์  2557 ประกาศผลการสอบ เวลา 15.00 น. 
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คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดล 
ตารางสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2557 
********** 

 
วัน/เวลาสอบ วิชาที่สอบ 

วันจันทร์ที่  2 มิถนุายน 2557  และ 
วันจันทร์ที่ 9  มิถนุายน 2557 (สอบแก้ตัวครั้งที ่1) 
                                        09.00-10.15 น. 
                                        10.45-12.00 น. 
 
                                        13.30-14.45 น. 
                                        15.15-16.00 น. 

 
 
  - การพยาบาลมารดาและทารก (75 ข้อ) 
  - การพยาบาลเด็กและวัยรุน่ (75 ข้อ) 
 
  - การพยาบาลผู้ใหญ่ (75 ขอ้) 
  - การพยาบาลผู้สูงอายุ (40 ข้อ) 

วันอังคารที ่3  มิถนุายน 2557   และ 
วันอังคารที ่ 10 มิถุนายน  2557 (สอบแก้ตัวครัง้ท่ี 1) 
                                        09.00-10.15 น. 
 
                                        10.45-12.00 น. 
 
                                        13.30-14.45 น. 
                                        15.15-16.00 น. 

 
 
  - การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาล 
    ข้ันต้น  (75 ข้อ)  
  - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ (75 ขอ้) 
 
  - การผดุงครรภ์ (75 ข้อ) 
  - กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอืน่ที่เก่ียวข้อง 
     (40 ข้อ) 

วันที่ 16 -20 มิถุนายน  2557 
ส่งคะแนนสอบปากเปล่าวันที่ 20 มิถุนายน 2557 
ก่อนเวลา  12.00  น. 

สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (สอบปากเปล่า) 
                         

 
หมายเหตุ : ประกาศผลการสอบ เวลา 14.00 น. 
        - วันที่  6 และ 13  มถุินายน 2557 
                     - วันที่   23  มิถุนายน 2557 
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คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดล 
ตารางสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

ครั้งท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2557 
********** 

 
วัน/เวลาสอบ วิชาที่สอบ 

วันจันทร์ที่ 6  ตุลาคม  2557  และ 
วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม  2557 (สอบแก้ตัวคร้ังที ่1) 
                                        09.00-10.15 น. 
                                        10.45-12.00 น. 
 
                                        13.30-14.45 น. 
                                        15.15-16.00 น. 

 
 
  - การพยาบาลมารดาและทารก (75 ข้อ) 
  - การพยาบาลเด็กและวัยรุน่ (75 ข้อ) 
 
  - การพยาบาลผู้ใหญ่ (75 ข้อ) 
  - การพยาบาลผู้สูงอายุ (40 ข้อ) 

วันอังคารที ่7  ตุลาคม  2557   และ 
วันอังคารที ่14  ตุลาคม  2557 (สอบแกตั้วคร้ังที ่1) 
                                        09.00-10.15 น. 
 
                                        10.45-12.00 น. 
 
                                        13.30-14.45 น. 
                                        15.15-16.00 น. 

 
 
  - การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาล 
    ข้ันต้น  (75 ข้อ)  
  - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ (75 ขอ้) 
 
  - การผดุงครรภ์ (75 ข้อ) 
  - กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอืน่ที่เก่ียวข้อง 
     (40 ข้อ) 

วันที ่20 - 24  ตุลาคม 2557 
ส่งคะแนนสอบปากเปล่าวันที่ 24 ตุลาคม 2557  ก่อน
เวลา  12.00  น. 

สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (สอบปากเปล่า) 
 
                         

 
หมายเหตุ : ประกาศผลการสอบ เวลา 14.00 น. 
        - วันที่  10 และ  17 ตลุาคม 2557  
                     - วันที่  27  ตุลาคม  2557 

 
 
 


