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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2562 

วันจันทรท์ี่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. EED101 
ทักษะการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 

6200312601  ผศ.ดร.วันทนีย์ 
4455 ผศ.ดร.วันทนีย์ บางเสน 

6200315301  ผศ.ดร.วันทนีย์ 

6200315801  ผศ.นันทวัน 4441 ผศ.นันทวนั+ผศ.ดร.พอเจตน ์
6200317101  ผศ.ทรงพล 4442 ผศ.ทรงพล  ศุขสเุมฆ 

 
 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2562 

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

13.00 – 15.00 น. AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน 

6200325201  ดร.สรรเสริญ 

4441 
ดร.สรรเสริญ+ 
น.ส.ปิยนันต ์

6200326301  ดร.สรรเสริญ 

6200328701  ดร.สรรเสริญ 

6200327001  ผศ.ดร.ธัญญภัสร์ 
4431 ผศ.ดร.ธัญญภัสร์+ 

ผศ.ดร.อดิเรก 
6200327002  ผศ.ดร.ธัญญภัสร์ 4432 อ.สุวัชราพร+อ.สุทธิษา 

6200336201  ผศ.ดร.ธัญญภัสร์ 
432 

(ในเมือง) 
อ.สุปภาดา+ผศ.วินยั 

6200336202  ผศ.ดร.ธัญญภัสร์ 
433 

(ในเมือง) 
อ.ธานินทร์+ดร.ฉตัรชัย 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2562 

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

13.00 – 15.00 น. AGE212 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

6100316101  อ.สุจรรยา 4431 อ.ธนเทพ+ดร.ศิรินทร 
6100316102  อ.สุจรรยา 4432 อ.สุทธิษา+อ.ชาญณรงค ์
6100321801  อ.สุจรรยา 

4441 
Mr.Xiaoxin She + 
Miss. Jiaoyue Zhao 

6100324401  อ.สุจรรยา 

6100325201  อ.สุจรรยา 

6200320101  อ.สุจรรยา 

4442 อ.สุจรรยา+อ.สปุภาดา 
6200321701  อ.สุจรรยา 

6200325901  อ.สุจรรยา 

6200328701  อ.สุจรรยา 

6200353402  อ.สุจรรยา 

 
ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 

ภาคเรียนที่  2/2562 
วันจันท์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

เวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. ECI101 การพัฒนาหลักสูตร 

6200312001  รศ.ดร.ทิพย์วิมล 4431 รศ.ดร.ทพิย์วิมล วังแก้วหิรญั 

6200313701 
 ดร.พรทิพย ์
 ผศ.ดร.พอเจตน์ 

4432 ดร.ฉัตรชัย+ดร.คทาวุธ 

6200316101  ผศ.วินัย 4441 ผศ.วินัย  จันทรวงศ ์

6100311601 
 ดร.เยาวนาตร 
ดร.สุพัฒน์ 

4442 ดร.สุพัฒน์  เศรษฐคมกลุ 

6100312001  ดร.ศิรินทร 4443 ดร.ศิรินทร  มีขอบทอง 
6100312002  ดร.ศิรินทร 4452 อ.ชาญณรงค์+อ.วชิรพงศ ์

6100313701 
 ดร.เยาวนาตร 
ดร.พรทิพย์ 

4461 ดร.พรทิพย์ อ.+ 
ผศ.ทรงพล 

6100313702 
 ดร.เยาวนาตร 
ดร.สุพัฒน์ 

4462 อ.วิทยา + อ.ณัฐกานต ์
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2562 

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

ECI101 การพัฒนาหลักสูตร 

6200311601 ผศ.ดร.พอเจตน์ 4433 อ.สุปภาดา+อ.สุจรรยา 
6100317101  อ.ประภาพร 3332 อ.ประภาพร ชนะจีนะศักดิ ์
6100317102  ดร.ศิรินทร 3341 อ.ธานินทร์+ดร.จติติพร 
6100315801  ผศ.ดร.พอเจตน์ 

3331 
ผศ.ดร.พอเจตน์+ 

ดร.อ านาจ ECI201 
หลักสตูรและการพัฒนา
หลักสตูร 

5700315801 ผศ.ดร.พอเจตน์ 

ECE104 
ขั้นตอนวิธีและการเขียน
โปรแกรม 

6200312601 ผศ.ดร.ทัศนีย์ 
3323 ผศ.ดร.ทัศนีย์+ 

ผศ.ดร.พจนีย ์

EEC305 
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

6000311601  อ.สุรสา 
4455 อ.สุรสา+อ.พจนีย ์

6000311602  อ.สุรสา 

ESC309 พุทธศิลป์ 5900317101  อ.เอกชัย 3333 อ.เอกชัย+อ.ธนเทพ 

ECE306 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์
6000312601  อ.พงศธร 2232 อ.พงศธร+อ.สุวัชราพร 
6000312602  ผศ.ดร.อดิเรก 2233 ผศ.ดร.อดเิรก+ดร.จติติมา 

EET308 
หลักการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

6000313701 
 อ.พิภัทรา 
 อ.วัชรพงษ ์

2234 อ.พิภัทรา+น.ส.ปยินันต ์

6000313702  อ.วัชรพงษ ์ 2235 อ.วัชรพงษ์+นายจีระ 

13.00 – 15.00 น. 

EEC407 
กระบวนการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ส าหรับเดก็ปฐมวัย 2 

5900311601  ผศ.กันยา 
4455 ผศ.กันยา+ดร.จติติมา 

5900311602  ผศ.กันยา 

EEN308  การเขียนเชิงวิชาการ 5900315302  ผศ.ทรงพล 4431 ผศ.ทรงพล ศุขสุเมฆ 

ECI301 
 การจัดการเรียนรู้และการ
จัดการช้ันเรียน 

6000312602 
ดร.ศิริลักษณ์ 
ดร.สุพัฒน์ 

4432 ดร.สุพัฒน์+ผศ.ดร.อดเิรก 

6000315301 
รศ.ดร.ทิพย์วิมล 

 อ.ประภาพร 
4441 

รศ.ดร.ทิพย์วิมล+ 
ผศ.ดร.ทัศนีย ์

6000315302 
 อ.ประภาพร 
 ดร.พรทิพย ์

4452 อ.ประภาพร+ดร.พรทิพย์ อ. 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2562 

วันจันทรท์ี่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

13.00 – 15.00 น. 

ECI301 
การจัดการเรยีนรู้และการ
จัดการช้ันเรียน 

6000316102 
 ดร.ศิริลักษณ์ 
 ผศ.ดร.พอเจตน์ 

4442 ดร.ศิรินทร+อ.พงศธร 

6100315801  ดร.ศิริลักษณ์ 
 ผศ.ดร.พอเจตน์ 

4443 
ผศ.ดร.พอเจตน์+ 

ดร.ฉัตรชัย ECI301 หลักการจดัการเรียนรู ้ 5700315801 

EEC104 
การพัฒนาสุขภาวะและความ
ปลอดภัย 

6200311601 ผศ.กันยา 4433 ดร.อ านาจ+ผศ.ดร.พจนีย ์

EEC204 การศึกษาระดับบริบาล 
6100311601  ผศ.กันยา 

3335 ดร.จิตติพร+อ.ชาญณรงค ์
6100311602  ผศ.กันยา 

ESC105 
ประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้

6200317101  อ.ธนเทพ 4462 
อ.ธนเทพ+อ.ณัฐกานต ์

EMA101 
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
จัดการเรียนรู้คณติศาสตร ์

6200312001 
ผศ.ดร.จารุวรรณ 
อ.สุวิชา 

3341 
ผศ.ดร.จารุวรรณ+ 

อ.สุวิชา 

EEN105 
วรรณกรรมเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ 

6200315301 ดร.เกษมพัฒน ์ 3342 
ดร.เกษมพัฒน์+ 

อ.วชิรพงศ์ 
EGS103 ดาราศาสตร์และอวกาศ 6200316101  ดร.คทาวุธ 3343 ดร.คทาวุธ+อ.วิทยา 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2562 

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 09.50 น. ETH311 
กระบวนการเรียนรู้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์จากสารทีไ่ดร้ับ 

6000315501  ดร.ประกอบกูล 
4431 ดร.ประกอบกูล+ 

ดร.พรทิพย์ ค. 

6000315502  ดร.ประกอบกูล 
4432 ดร.จิตติพร+ 

ผศ.ดร.จิราภรณ ์

08.30 – 10.30 น. 

ECE311 การพัฒนาบทเรียนออนไลน ์
6000312601  ดร.จิตติมา 

4455 ดร.จิตติมา+ผศ.ดร.ณัฐที 
6000312602  ดร.จิตติมา 

EEN206 
โครงสร้างและการใช้
ภาษาอังกฤษ 2 

6100315301 อ.จิรัชญา 4452 อ.จิรัชญา  โคศลิา 

EET105 
เทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับ
ผู้เรยีนที่มีความต้องการพิเศษ 

6200313701 ผศ.สุชิน 4453 ผศ.สุชิน นิธิไชโย 

EET201 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

6100312001 ผศ.ดร.วราภรณ์ 3331 ผศ.ดร.วราภรณ์+อ.วรุตม ์
6100317101  ผศ.สุชิน 3332 อ.ณัฐกานต์+อ.ธิดารัตน ์
6100317102 ผศ.สุชิน 3342 รศ.ดร.กญัภร+ผศ.ดร.ทัศนีย ์

EEC103 
บุคลิกภาพครูปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21 

6200311601 อ.พจนีย ์ 4433 อ.พจนีย์+อ.สุรสา 

EGS104 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6200316101 อ.นิติพงษ์ 3341 อ.นิติพงษ์  ศิริวงศ์ 
13.00 – 14.20 น. 

EEC408 ศิลปะส าหรับครูปฐมวยั 
5900311601  ดร.จิตติพร 

3325 ดร.จิตติพร  บ่มไล ่
5900311602  ดร.จิตติพร 

13.00 – 15.00 น. 

EFA401 
การบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5900312001  ดร.พรทิพย ์

4455 
ดร.พรทิพย์ ค. 
ดร.ประกอบกูล 

5900316101  ดร.พรทิพย ์

5900317101  ดร.พรทิพย ์

5900317102  ดร.พรทิพย ์

ECE307 
การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

6000312601  ผศ.ดร.ณัฐที 4452 ผศ.ดร.ณัฐที+ดร.จติติมา 
6000312602  ผศ.ดร.ณัฐที 4453 อ.จิรัชญา  โคศลิา 

EMA203 
ความน่าจะเป็นและสถิติ
เบื้องต้นส าหรับคร ู

6100312001  ผศ.ดร.รุ้งรวี 4461 ผศ.ดร.รุ้งรวี  อ านาจตระกลู 
6100312002  ผศ.ดร.รุ้งรวี 4462 อ.วรุตม์  กิจเจริญ 

EET206 
โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร ์

6100313701  อ.ณัฐวุฒิ 3331 อ.ณัฐวุฒิ  แก้วศิริ 
6100313702  อ.ณัฐวุฒิ 3332 ผศ.ดร.วราภรณ์  สินถาวร 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2562 

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

13.00 – 15.00 น. 

EEC205 
ดนตรี เพลงและกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

6100311601  อ.สุรสา 

3345 อ.สุรสา+อ.พจนีย ์
6100311602  อ.สุรสา 

EEN307 วรรณกรรมภาษาอังกฤษ 
6000315301  ดร.เกษมพัฒน์ 4442 ดร.เกษมพัฒน์+ดร.ศริินทร 
6000315302  ดร.เกษมพัฒน์ 4443 รศ.ดร.กัญภร+อ.ประภาพร 

EEC306 
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

6000311601  อ.ธิดารัตน ์
3335 อ.ธิดารัตน์+อ.ณัฐกานต ์

6000311602  อ.ธิดารัตน ์

EEC105 
สื่อและของเล่นส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

6200311601 
 

ดร.จิตติพร 4431 ผศ.ดร.ทัศนีย์+อ.นิติพงษ ์

 
 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2562 

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EEC310 
ความคิดสร้างสรรคส์ าหรับ
เด็กปฐมวัย 

6000311601 อ.พจนีย ์
3335 อ.สุรสา+อ.พจนีย ์

6000311602 อ.พจนีย ์

EPG201 จิตวิทยาการศึกษา 

6100312601  ดร.สรรเสริญ 
4455 

ผศ.ดร.ธัญญภัสร์+ 
ดร.หนึ่งฤทัย 6100312602  ดร.สรรเสริญ 

6100315301  ผศ.ดร.จิราภรณ์ 
4431 ผศ.ดร.อังคณา+ 

ผศ.ดร.วันทนีย ์
6100315501  อ.สุวัชราพร 4441 อ.สุวัชราพร  สวยอารมณ ์
6100315502  อ.สุวัชราพร 4442 อ.สุทธิษา+อ.จิรัชญา 
6100315801  อ.ปิยะฉัตร 

4452 อ.ปิยะฉัตร+อ.กลุยารัตน ์
6100316101  อ.ปิยะฉัตร 

6100316102  ผศ.ดร.จิราภรณ์ 4443 
รศ.ดร.วิภาภรณ์+ 
Mr.Xiaoxin She 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2562 

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EGS404 
โปรแกรมประยุกต์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์

5900316101 ดร.คทาวุธ 4453 ดร.คทาวุธ+อ.วิทยา 

EMA204 
ภาษาอังกฤษส าหรับครู
คณิตศาสตร์ 1 

6100312001 อ.สุวิชา 
3345 ผศ.ดร.จารุวรรณ+อ.สุวิชา 

6100312002 ผศ.ดร.จารุวรรณ 

EEC106 
วรรณกรรมและนิทานส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

6200311601 ดร.จิตติพร 3331 
อ.ธนเทพ+  

Miss. Jiaoyue Zhao 

EEC207 
หนังสือและนิทานส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

6100311601  ดร.จิตติพร 
3332 

ดร.จิตติพร+ 
รศ.ดร.ทิพย์วิมล 6100311602  ดร.จิตติพร 

13.00 – 14.20 น. 

EEC206 
การจัดประสบการณ์
กลางแจ้งส าหรับเด็กปฐมวัย 

6100311601  อ.สุรสา 
4455 อ.สุรสา+อ.พจนีย ์

6100311602  อ.สุรสา 

EPG301 
การแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา 

6000311601  รศ.ดร.วิภาภรณ์ 4433 รศ.ดร.วิภาภรณ์  บุญยงค ์

6000311602  รศ.ดร.วิภาภรณ์ 
4441 Mr.Xiaoxin She + 

Miss. Jiaoyue Zhao 

6000312001  ผศ.ดร.จิราภรณ์ 
4431 ดร..หนึ่งฤทัย+ 

ผศ.ดร.อังคณา 

6000312002  ดร.สรรเสริญ 
4432 ดร.ประกอบกูล+ 

ผศ.ดร.วราภรณ ์
6000313701  รศ.ดร.วิภาภรณ์ 4442 อ.สุทธิษา+ดร.พรทิพย์ ค. 
6000313702  อ.ปิยะฉัตร 4443 อ.ปิยะฉัตร  เอื้อชินกุล 
6000317101  รศ.ดร.วิภาภรณ์ 4452 อ.สุวัชราพร  สวยอารมณ ์
6000317102  ผศ.ดร.จิราภรณ์ 4453 อ.กุลยารตัน์+ดร.อ านาจ 

13.00 – 15.00 น. 

EEN404 
การบูรณาการเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ 2 

5900315301  อ.จิรัชญา 4461 อ.จิรัชญา  โคศลิา 

5900315302  อ.จิรัชญา 
4462 ผศ.ดร.วันทนีย์+ 

รศ.ดร.ทิพย์วิมล 

ESC206 
การศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 

6100317101  อ.ธนเทพ 3331 อ.ธนเทพ+อ.ชาญณรงค ์
6100317102  อ.ธนเทพ 3332 อ.สุจรรยา+อ.สปุภาดา 

EFA101 
คุณธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นคร ู

6200312601  ผศ.ดร.พจนีย์ 

3335 ผศ.ดร.พจนีย์  มั่งคั่ง 
6200315301  ผศ.ดร.พจนีย์ 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2562 

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

13.00 – 15.00 น. 

ECE205 
จริยธรรมและกฎหมาย
ส าหรับครูคอมพิวเตอร ์

6100312601  ผศ.ดร.สายฝน 3341 ผศ.ดร.สายฝน+ดร.อ านาจ 
6100312602  ผศ.ดร.สายฝน 3342 อ.พงศธร+ผศ.ดร.อดิเรก 

EPG101 จิตวิทยาส าหรับคร ู

6200311601 รศ.ดร.วิภาภรณ์ 3343 
ผศ.ดร.พอเจตน์+ 

อ.ประภาพร 
6200312001 ผศ.ดร.จิราภรณ์ 3351 อ.วิทยา+อ.นิติพงษ ์
6200313701 ผศ.ดร.ธัญญภัสร์ 3352 ผศ.ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน ์
6200316101 ดร.สรรเสริญ 3353 ดร.คทาวุธ กุลศริิรตัน ์

EET208 
ระบบปฏิบตัิการและโปรแกรม
ประยุกตเ์พื่อการศึกษา 

6100313702  ผศ.สุชิน 3323 ผศ.สุชิน+ดร.กฤษฎา 

ESC406 สังคมวิทยาสารสนเทศ 
5900317101  อ.ภาคภูม ิ 3313 อ.ภาคภูมิ+ดร.สุพัฒน ์
5900317102  อ.ภาคภูม ิ 3314 รศ.ดร.กัญภร+ดร.ศิรินทร 

ECE405 
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

5900312601  ดร.จิตติมา 3333 ดร.จิตติมา ปญัญาพสิิทธ์ิ 

EGS202 อุตุนิยมวิทยา 
6100316101  ผศ.วินัย 

3345 ผศ.วินัย  จันทรวงศ ์
6100316102  ผศ.วินัย 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2562 

วันพฤหัสบดีที ่26 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

ERE401 การวิจัยทางการศึกษา 

5900312601 
 ดร.ปรญิญา 
 ผศ.ดร.อังคณา 4431 

Mr.Xiaoxin She + 
Miss. Jiaoyue Zhao 

5900315301 

ผศ.ดร.ศันสนีย์ 
อ.ชิษณุพงศ ์
ผศ.ดร.เลิศลกัษณ ์
ดร.หนึ่งฤทัย 

4432 ดร.หนึ่งฤทัย  เมฆวทตั 

5900315801 

อ.ชิษณุพงศ์ 
ผศ.ดร.เลิศ
ลักษณ ์
ดร.เดชา 
ผศ.ดร.อังคณา 

4441 ผศ.ดร.อังคณา  กุลนภาดล 

EEN208 
การอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห ์

6100315301 ผศ.ทรงพล 4442 ผศ.ทรงพล  ศุขสเุมฆ 

EMA303 
คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับ
ครู 2 

6000312001  อ.วรุตม ์ 4443 อ.วรุตม์  กิจเจริญ 
6000312002  อ.วรุตม ์ 4452 ผศ.ดร.วราภรณ์+อ.ปิยะฉตัร 

EGS406 ทักษะส าหรับครูวิทยาศาสตร ์ 5900316101 อ.กุลยารัตน ์ 4453 อ.กุลยารตัน์  ทัศม ี

EMA402 
บูรณาการการจัดการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร ์

5900312001 ผศ.ดร.ลินดา 3331 ผศ.ดร.ลินดา  นาคโปย 

EET301 
สื่อสารสนเทศและแหล่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ยีส่ิบเอด็ 

6000315501  อ.นวลปราง 4461 อ.นวลปราง+อ.สุจรรยา 
6000315502  อ.นวลปราง 4462 ผศ.ดร.ณัฐที+อ.พงศธร 

EEC103 
บุคลิกภาพครูปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21 

6200311601 
อ.พจนีย ์ 4453 

อ.สุรสา+อ.พจนีย ์

13.00 – 15.00 น. 

EET326 การถ่ายภาพสร้างสรรค ์
6100313701  ผศ.ดร.วราภรณ์ 

4431 ผศ.ดร.วราภรณ์  สินถาวร 
6100313702  ผศ.ดร.วราภรณ์ 

EGS204 
ภาษาอังกฤษส าหรับการสอน
วิทยาศาสตร ์

6100316101  อ.กุลยารัตน์ 4441 อ.กุลยารตัน์  ทัศม ี
6100316102  อ.กุลยารัตน ์ 4442 อ.วรุตม์+อ.ปิยะฉัตร 

EEC208 โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั 
6100311601  ดร.จิตติพร 

4432 Miss. Jiaoyue Zhao+ 
อ.สุจรรยา 

6100311602  ผศ.กันยา 4433 ผศ.กันยา ลมุพิกานนท์ 

ECE207 
การซ่อมบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์

6100312601 ผศ.ดร.ณัฐที 4443 ผศ.ดร.ณัฐที+อ.พงศธร 
6100312602 ผศ.ดร.ณัฐที 4452 ผศ.ดร.สายฝน+ผศ.ดร.อดิเรก 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 

ภาคเรียนที่  2/2562 
วันพฤหัสบดีที ่26 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

13.00 – 15.00 น. 

EMR301 
การวัดและการประเมินผล
การเรยีนรู ้

6000311601 

 อ.ชิษณุพงศ์ 
 ผศ.ดร.เลิศลักษณ์ 
 ดร.หนึ่งฤทัย 
 ผศ.ดร.อังคณา 

4455 ดร.หนึ่งฤทัย  เมฆวทตั 

6100315801 

 ผศ.ดร.เลิศลักษณ์ 
 ดร.เดชา 
 อ.ฑิตยา 
 ดร.หนึ่งฤทัย 

6000313701 

ผศ.ดร.ศันสนีย์ 
ผศ.ดร.เลิศลักษณ์ 
อ.ฑิตยา 
ผศ.ดร.อังคณา 

4461 ผศ.ดร.อังคณา กุลนภาดล 

6000315501 
 อ.ฑิตยา 
 ผศ.ดร.อังคณา 

4462 อ.สุวัขราพร สวยอารมณ ์

ESC208 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชน
ท้องถิ่น 

6100317101  อ.ศิตภัทร 3341 ดร.กฤษฎา+อ.วิทยา 
6100317102  อ.ศิตภัทร 3342 อ.สุทธิษา+ Mr.Xiaoxin She 

EMA403 สัมมนาคณติศาสตร ์ 5900312001 
ผศ.ดร.เจริญ 
อ.ภควด ี

3332 ผศ.ดร.เจริญ+อ.ภควด ี
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2562 

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EET306 
กลยุทธ์การฝึกอบรม-สัมมนา
ทางการศึกษา 

6000313701  ผศ.ดร.วราภรณ์ 
4455 ผศ.ดร.ดรณัภพ+ดร.กฤษฎา 

6000313702  ผศ.ดร.วราภรณ์ 

EMA405 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสถิติ
ส าหรับครูคณิตศาสตร ์

6100312001  อ.วรุตม ์ 4441 อ.วรุตม์  กิจเจริญ 

6100312002  อ.วรุตม ์
4442 ผศ.ดร.ธัญญภัสร์+ 

รศ.ดร.วิภาภรณ ์

EEN304 การแปล 1 
6000315301 ผศ.ทรงพล 4443 ผศ.ทรงพล  ศุขสเุมฆ 
6000315302 ผศ.ทรงพล 4452 อ.จิรัชญา  โคศลิา 

EEN410 
การวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 

5900315301 
 ผศ.ทรงพล 
 รศ.ดร.ทิพย์วิมล 

4461 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ 

5900315302 
 ผศ.ทรงพล 
 รศ.ดร.ทพิยว์ิมล 4462 

ผศ.ดร.วันทนีย์+ 
อ.ชาญณรงค ์

EBI302 จุลชีววิทยา 5900316101 อ.นิติพงษ์ 4453 อ.นิติพงษ์ ศิริวงศ ์

ESC307 ประวัติศาสตร์เอเชีย 
6000317101  อ.ธนเทพ 3331 อ.ธนเทพ+อ.วชิรพงศ์ 

6000317102  อ.ธนเทพ 
3332 ดร.สรรเสริญ+ 

ผศ.ดร.จิราภรณ ์

ECE304 ระบบการสื่อสารข้อมลู 
6000312601  ผศ.ดร.อดิเรก 

4431 
ผศ.ดร.อดิเรก+ 
ผศ.ดร.สายฝน 6000312602  ผศ.ดร.อดิเรก 

EEC411 
การศึกษาส าหรับผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย 

6000311601 อ.สุรสา 
3335 อ.สุรสา+อ.พจนีย ์

6000311602 อ.สุรสา 

13.00 – 15.00 น. 

EEC209 
หลักสตูรมอนเทสเซริส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

6100311601  อ.พจนยี ์
3335 อ.สุรสา+อ.พจนีย ์

6100311602  อ.พจนยี ์

EEN305 การสอนภาษาอังกฤษ 
6000315301  อ.จิรัชญา 

4455 อ.จิรัชญา+ผศ.ดร.จิราภรณ ์
6000315302  อ.จิรัชญา 

EET307 
การออกแบบและการจัดการ
ฐานข้อมูลทางการศึกษา 

6000313701  ผศ.สุพรัตรา 4443 ผศ.สุพรัตรา+ดร.สรรเสรญิ 
6000313702  ผศ.สุพรัตรา 4452 ผศ.ดร.ดรณัภพ+ดร.กฤษฎา 

EEN405 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
5900315301  ผศ.ดร.วันทนีย์ 

4442 
ผศ.ดร.วันทนีย์+ 
ผศ.ดร.สายฝน 5900315302  ผศ.ดร.วันทนีย์ 

 
 


