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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2565 

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. EED101 ทักษะการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 

6500315801  ผศ.น ้ำตำล 11213 ผศ.น ้ำตำล  กิตติกูล 
6500317101  ผศ.นันทวัน 11214 ผศ.นันทวัน  ค ้ำสุรยิำ 
6500317102  ผศ.นันทวัน 11215 อ.จิรัชญำ  โคศลิำ 

13.00 - 15.00 น. EED201 
 กำรใช้ภำษำอังกฤษเพื อกำร
สื อสำร 

6400315301  ผศ.ดร.นพมำศ 
4455 ผศ.ดร.นพมำศ  หงษำชำต ิ

6400317101  ผศ.ดร.นพมำศ 
6500315801  ผศ.น ้ำตำล 11213 ผศ.น ้ำตำล  กิตติกูล 

 
 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2565 

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

13.00 – 15.00 น. EED102 ภำษำไทยเพื อกำรสื อสำร 

6500315301 อ.ว่ำที  รต.กีรต ิ 11213 อ.ว่ำที  รต.กีรติ  นันทพงษ ์
6500315801 อ.ดร.ประกอบกูล 11214 อ.ดร.ประกอบกูล  นำคพิทกัษ ์

6500317101 อ.สิรพัชญ ์ 11215 อ.สิรพัชญ ์ หำญนอก 
6500317102 อ.ศุภณัฐ 11216 อ.ศุภณัฐ  เทียนทอง 

 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2565 

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

13.00 – 15.00 น. EED104  พลเมืองที เข้มแข็ง 

6500311601 
 ผศ.ประมวล 
อ.วชิรพงศ์ 

11213 ผศ.ประมวล  น้อยทรง 

6500311602 
 ผศ.ประมวล 
 อ.วชิรพงศ์ 

11214 อ.เตชินี  ทิมเจริญ 

6500312001 
รศ.ดร.วิภำภรณ์ 
อ.ศิตภัทร 

11215 อ.ดร.วิทยำ  เต่ำสำ 

6500312002 
 รศ.ดร.วิภำภรณ์ 
อ.ศิตภัทร 

11216 รศ.ดร.วิภำภรณ์  บุญยงค ์

6500312601  อ.วชิรพงศ์ 11319 อ.วชิรพงศ์  นันทพงษ์ 
6500312602  อ.ศิตภัทร 11320 อ.ศิตภัทร  ศิริฉตัรเดชำ 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2565 

วันพฤหัสบดีที ่16 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

AGE123  จิตวิทยำกับกำรพัฒนำตน 6500326902 อ.ปิยะฉัตร 4432 อ.ปิยะฉัตร  เอื อชินกุล 

GEN321  ภำษำจีนเพื อกำรสื อสำร 

6400320101 อ.สุจรรยำ 4441 อ.สุจรรยำ  ธิมำทำน 
6400321201 อ.สุจรรยำ 4442 อ.สุปภำดำ  อินทรบงกต 
6400321202 อ.ชนิกำนต ์ 4443 อ.ชนิกำนต์ รัตนชัยไพศำลกุล 
6400321203 อ.สุจรรยำ 4452 อ.ดร.สุวัชรำพร  สวยอำรมณ ์
6400335001 อ.สุจรรยำ 

432 อ.ดร.หนึ งฤทัย  เมฆวทัต 
6400349101 อ.สุจรรยำ 

6400366601 อ.สุจรรยำ 
433 อ.ชำญณรงค์  ค้ำเพชร 

6400366602 อ.สุจรรยำ 

6500349001 อ.Jiaoyue 434 อ.Jiaoyue Zhao 

13.00 – 15.00 น. GEN411 กำรคิดเชิงระบบ 

6400324401 
อ.ปิยะฉัตร 
ผศ.ดร.รุ้งรวี 
อ.ดร.สุวัชรำพร 

4432 
ผศ.ดร.รุ้งรว ี อ้ำนำจตระกลู 

 

6400353401 
อ.ปิยะฉัตร 
ผศ.ดร.รุ้งรวี 
อ.ดร.สุวัชรำพร 

4441 
อ.ดร.สุวัชรำพร + อ.ปิยะฉัตร 

 
6400353601 

อ.ดร.สุวัชรำพร 
ผศ.ดร.รุ้งรวี 
อ.ปิยะฉัตร 

 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2565 

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 
EED205 

ทักษะในศตวรรษที  21 เพื อชีวิต
และอำชีพ 

6400311601 ผศ.ดร.วรำภรณ์ 11213 ผศ.ดร.วรำภรณ์ สินถำวร 
6400312001 ผศ.ดร.ดรัณภพ 11214 ผศ.ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด 
6400312601 ผศ.ดร.กฤษฎำ 11215 ผศ.ดร.กฤษฎำ  พลอยศร ี
6400316101 ผศ.สุชิน 11216 ผศ.สุชิน  นิธิไชโย 

GEN111  รำชนครินทร์กับกำรพัฒนำท้องถิ น 6500330201 อ.วัชร ี 432 อ.วัชรี  ปั้นนิยม 

13.00 – 15.00 น. 

EED202 กำรคิดเชิงเหตุผล 6400315301 
ผศ.ดร.จิรำภรณ์ 
อ.ปรำรถนำ 

11213 ผศ.ดร.จิรำภรณ์  พจนำอำรียว์งศ์ 

6400317101 
ผศ.ดร.จิรำภรณ์ 
อ.ภำสกรณ ์

11214 อ.ภำสกรณ์  ยอดสอน 

GEN121 ควำมรักแห่งชีวิต 6500327001 
ผศ.ดร.จิรำภรณ์ 
อ.ดร.สุวัชรำพร 

4432 อ.ดร.สุวัชรำพร สวยอำรมณ ์
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2565 

วันจันทรท์ี่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EET201 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำง
กำรศึกษำ 

6100312001  ผศ.สุชิน 4432 ผศ.สุชิน  นิธิไชโย 

EEN204 กำรแปลส้ำหรบัครภูำษำอังกฤษ 6400315301  ผศ.ทรงพล 11213 ผศ.ทรงพล  ศุขสเุมฆ 

EEC104 
กำรพัฒนำสุขภำวะและควำม
ปลอดภัยส้ำหรับเด็กปฐมวัย 

6500311601  อ.สุรสำ 
4455  อ.สุรสำ +อ.ศติภัทร   

6500311602  อ.สุรสำ 

ECN104 กำรฟังและกำรพูดภำษำจีน 2 6500315801  อ.ชนิกำนต ์ 11216 อ.ชนิกำนต์  รัตนชัยไพศำลกุล 

ECE104 ขั นตอนวิธีและกำรเขียนโปรแกรม 
6500312601  ผศ.ดร.ณัฐที 

11319 ผศ.ดร.ณัฐที  ปิ่นทอง 
6500312602  ผศ.ดร.ณัฐที 

EGS103 ดำรำศำสตร์และอวกำศ 6500316101  อ.ดร.คทำวุธ 11321 อ.ดร.คทำวุธ กุลศริิรัตน ์

EMA101 
ภำษำอังกฤษส้ำหรับกำรจัดกำร
เรียนรูค้ณติศำสตร ์

6500312001 
อ.ดร.เกษมพัฒน์ 
อ.ภำสกรณ ์

11322 
 

อ.เกษมพัฒน์  พูลสวัสดิ ์

6500312002 
อ.เกษมพัฒน ์
อ.ภำสกรณ ์

11418 อ.ภำสกรณ์  ยอดสอน 

ECE401 
วิทยำกำรกำรจดักำรเรียนรู้ทำง
คอมพิวเตอร ์

6200312601  อ.ดร.พงศธร 4442 อ.ดร.พงศธร  ปำล ี

EGS401 
สมัมนำวิทยำศำสตร์และกำร
สอนวิทยำศำสตร ์

6200316101  อ.ดร.ธำรทิพย ์ 4443 อ.ดร.ธำรทิพย์  ขุนทอง 

13.00 – 15.00 น. 

EMA401 กำรจัดกำรเรยีนรูส้ะเต็มศึกษำ 6200312001  อ.ดร.คทำวุธ 4432 อ.ดร.คทำวุธ กุลศริิรัตน ์

EEC402 
กำรจัดประสบกำรณ์เพื อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้สำ้หรับเด็ก
กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 

6200311601  อ.ดร.จิตติพร 4441 อ.ดร.จิตติพร  บ่มไล ่

EET201 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื อกำรสื อสำร
กำรศึกษำและกำรเรียนรู ้

6400311601  ผศ.ดร.วรำภรณ์ 11213  ผศ.ดร.วรำภรณ ์ สินถำวร 
6400312001  ผศ.ดร.ดรัณภพ 11214  ผศ.ดร.ดรณัภพ  เพียรจัด 
6400312601  ผศ.ดร.กฤษฎำ 11215  ผศ.ดร.กฤษฎำ  พลอยศร ี
6400316101  ผศ.สุชิน 11216 ผศ.สุชิน  นิธิไชโย 

ESC105 
ประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

6500317101  อ.ธนเทพ 11319 อ.ธนเทพ  ศิริพัลลภ 
6500317102  อ.ธนเทพ 11320 อ.ศิตภัทร  ศิริฉตัรเดชำ 

EMA201 พัฒนำกำรทำงคณิตศำสตร ์ 6100312001  อ.วรุตม ์ 4443 อ.วรุตม์  กิจเจริญ 
ECN201 ภำษำจีนระดับกลำง 6400315801  อ.ชนิกำนต ์ 11321 อ.ชนิกำนต ์ รัตนชัยไพศำลกุล 

ECE402 
วิจัยและพัฒนำโครงงำนทำง
คอมพิวเตอร ์

6200312601  อ.ดร.จิตติมำ 4452 อ.ดร.จิตติมำ  ปัญญำพิสิทธ์ิ 

ECE105 
วิทยำกำรค้ำนวณและ
คณิตศำสตร์คอมพิวเตอร ์

6500312601  ผศ.ดร.ทัศนีย์ 11322 ผศ.ดร.ทัศนีย์  รอดมั นคง 
6500312602  ผศ.ดร.ทัศนีย์ 11418 อ.ดร.พงศธร  ปำล ี

EGS104 วิทยำศำสตร์สิ งแวดล้อม 6500316101  อ.นิติพงษ์ 11419 อ.นิติพงษ ์ ศิริวงศ ์

EEC105 
สื อและของเล่นส้ำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

6500311601  อ.ดร.จิตติพร 
4455 อ.ดร.จิตติพร+อ.สุรสำ 

6500311602  อ.ดร.จิตติพร 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2565 

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EMA201 
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื อกำรจดักำร
เรียนรูค้ณติศำสตร ์

6400312001 อ.วรุตม์ 11213 อ.วรุตม์  กิจเจริญ 

ESC202 เศรษฐศำสตรเ์บื องต้น 6400317101 อ.ศิตภัทร 11214 อ.ศิตภัทร  ศิริฉตัรเดชำ 

ECE106 
โปรแกรมส้ำเร็จรูปเพื อ
กำรศึกษำ 

6500312601 
อ.ดร.จิตติมำ 
ผศ.ดร.สำยฝน 

11215 อ.ดร.จิตติมำ ปญัญำพสิิทธ์ิ 

6500312602 
อ.ดร.จิตติมำ 
ผศ.ดร.สำยฝน 

11216 ผศ.ดร.สำยฝน  เสกขุนทด 

EEN207 
กำรเขียนเรียงควำม
ภำษำอังกฤษ 

6400315301  ผศ.ทรงพล 11319 ผศ.ทรงพล  ศุขสเุมฆ 

ECN202 กำรอ่ำนภำษำจีน 1 6400315801  อ.สุปภำดำ 11320 อ.สุปภำดำ  + อ.Xiaoxin She 

EGS203 ฟิสิกส์สำ้หรับครู 2 6400316101  อ.ดร.คทำวุธ 11321 อ.ดร.คทำวุธ  กุลศิรริัตน ์

EEC106 
วรรณกรรมและนิทำนส้ำหรับ
เด็กปฐมวัย 

6500311601  อ.ปรีชำ 11322 อ.ปรีชำ  ปั้นเกิด 
6500311602  อ.ปรีชำ 11418 อ.พจนีย์  เชื อบัณฑิต 

ECE403 
วิทยำกำรก้ำวหน้ำทำง
คอมพิวเตอร ์

6200312601  ผศ.ดร.อดิเรก 4441 ผศ.ดร.อดิเรก เยำว์วงค ์

EEC403 
สัมมนำปญัหำและแนวโนม้ใน
กำรพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัยใน
อนำคต 

6200311601  อ.ธิดำรัตน ์ 4442 อ.ธิดำรัตน์  อธิปัญจพงษ์  

13.00 – 15.00 น. 

ECN203 กำรเขียนภำษำจีน 6400315801  อ.Jiaoyue 11213 
อ.Jiaoyue  Zhao + 

อ.Xiaoxin She 

EMA403 กำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร ์ 6200312001 

อ.ปรำรถนำ 
ผศ.ภควดี 
อ.ภำสกรณ ์
ผศ.วรำกรณ์ 

4432 
ผศ.วรำกรณ ์+ ผศ.ภควด ี

 

EEC203 
กำรจัดกิจกรรมทำงภำษำและ
กำรสื อสำรส้ำหรับเด็กปฐมวยั 

6400311601  อ.ธิดำรัตน ์ 11214 อ.ธิดำรัตน์  อธิปัญจพงษ ์

EEC404 
กำรต่อยอดองค์ควำมรู้เพื อ
พัฒนำนวัตกรรม 

6200311601 
 อ.พจนยี ์
ผศ.ดร.อังคณำ 

4441 อ.พจนีย์ + ผศ.ดร.อังคณำ 

ECE203 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ 6400312601  ผศ.ดร.ณัฐที 11215 ผศ.ดร.ณัฐที  ปิ่นทอง 

EET305 
กำรวิจัยเทคโนโลยีและสื อสำร
กำรศึกษำ 

6300313701  อ.หนึ งฤทัย 4442 อ.ดร.หนึ งฤทัย  เมฆวทัต 

EGS204 ชีววิทยำส้ำหรับคร ู2 6400316101  อ.นิติพงษ์ 11216 อ.นิติพงษ์  ศิริวงศ ์
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2565 

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EGS205 
โครงงำนและกจิกรรมทำง
วิทยำศำสตร ์

6400316101  อ.ดร.อภิชำต ิ 11213 อ.ดร.อภิชำต ิ สังข์ทอง 

ESC206  กฎหมำยเบื องต้น 6400317101  อ.อภิชยั 11214 อ.อภิชัย  วิลำวรรณ 

EMA202 
 กำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ 

6400312001  อ.วรตุม ์ 11215 อ.วรุตม์  + ผศ.ดร.ลินดำ 

EEC204 
 กำรจัดกิจกรรมทักษะควำม
ฉลำดทำงอำรมณ์และสังคม
ส้ำหรับเด็กปฐมวยั 

6400311601 
อ.ดร.จิตติพร 
อ.ปรีชำ 

11216 อ.ดร.จิตติพร + อ.ปรีชำ 

ECE204 
 กำรพัฒนำและผลติสื อกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส ์

6400312601  อ.ดร.จิตติมำ 11319 อ.ดร.จิตติมำ  ปัญญำพิสิทธ์ิ 

EED103  ภำษำเพื อกำรสื อสำร 

6500315801 
อ.ดร.ประกอบกูล 
ผศ.ดร.นพมำศ 

11321 ผศ.ดร.นพมำศ  หงษำชำติ 

6500317101 
อ.ดร.ประกอบกูล 
อ.ว่ำที  ร.ต.กีรติ 

11322 อ.ดร.ประกอบกูล  นำคพิทักษ ์

6500317102 
อ.ดร.ประกอบกูล 
อ.ว่ำที  ร.ต.กีรติ 

11418 อ.ว่ำที  ร.ต.กีรติ  นันทพงษ ์

13.00 – 15.00 น. 

EGS206 
 กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ 

6400316101 อ.กุลยำรัตน ์ 11213 อ.กุลยำรตัน์  ทัศม ี

EEC205 
 กำรจัดกิจกรรมทำงศลิปะ
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

6400311601  อ.พจนยี ์ 11214 อ.พจนีย์  เชื อบัณฑิต 

EFA101 
 คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยำบรรณ และจิตวญิญำณ
ควำมเป็นคร ู

6500315301  ผศ.สุชิน 11215 ผศ.สุชิน  นิธิไชโย 
6500315801  รศ.ดร.กัญภร 11216 รศ.ดร.กัญภร + ผศ.ดร.สรรเสริญ 
6500317101  ผศ.สุชิน 11319 อ.วรุตม์  + ผศ.ดร.ลินดำ 
6500317102  อ.ดร.พัชรินทร์ 11320  อ.ดร.พัชรินทร์ +อ.ดร.อ้ำนำจ 

ECE205 
 ภำษำอังกฤษส้ำหรับครู
คอมพิวเตอร ์

6400312601  ผศ.ดร.ณัฐที 11419  ผศ.ดร.ณัฐที  ปิ่นทอง 

EET401 
 วิทยำกำรก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีและสื อสำรกำรศึกษำ 

6200313701 
อ.สุพัฒน์ 
อ.อภิรดี 

4432 
อ.สุพัฒน ์ สุขเกษม  
อ.อภิรดี  พุดเผือก 

EED203  วิธีวิทยำกำรจัดกำรเรียนรู ้
6400315301  อ.ประภำพร 11321 อ.ประภำพร  ชนะจีนะศักดิ ์
6400317101  อ.ดร.พรทิพย ์ 11322 อ.ดร.พรทิพย์  อ้นเกษม 

ECN206  ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 6400315801  อ.Jiaoyue 11418 อ.Jiaoyue  Zhao 

ESC401  หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยำ 6200317101 
ผศ.ประมวล 
อ.วชิรพงศ์ 

4441 ผศ.ประมวล + อ.วชิรพงศ ์
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2565 

วันพฤหัสบดีที ่23 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EEC206 
กำรมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชนในกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย 

6400311601  อ.สุรสำ 11213 อ.สุรสำ  จันทนำ 

EET402 
กลยุทธ์กำรฝึกอบรม สัมมนำ 
และกำรจัดนิทรรศกำร 

6200313701  ผศ.ดร.วรำภรณ ์ 4432 ผศ.ดร.วรำภรณ์  สินถำวร 

ECI101 กำรพัฒนำหลักสูตร 

6500311601 
อ.ดร.ธำรทิพย ์ 4455 อ.ดร.ธำรทิพย์  ขุนทอง 6500311602 

6500316101 
6500312001 รศ.ทิพย์วิมล 

อ.ประภำพร 
11214 อ.ประภำพร ชนะจีนะศักดิ ์

6100312001 

6500312002 
รศ.ทิพย์วิมล 
อ.ประภำพร 

11215 รศ.ดร.ทิพย์วิมล + อ.ปิยะฉัตร   

6500312601  ผศ.พอเจตน ์ 11216 ผศ.ดร.พอเจตน์  ธรรมศริิขวัญ 
6500312602  ผศ.พอเจตน ์ 11319 รศ.ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนรำโรจน ์

EMR201 
กำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู ้

6400315301  ผศ.ดร.อังคณำ 11320 ผศ.ดร.อังคณำ กุลนภำดล 

EMR201 
กำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู ้

6400317101  อ.หนึ งฤทัย 11321 อ.หนึ งฤทัย  เมฆวทตั 

ECE206 
กำรออกแบบคอมพิวเตอร์
กรำฟิก 

6400312601  อ.ดร.พงศธร 11322 อ.ดร.พงศธร  ปำล ี

ESC402 วัฒนธรรมสังคมดิจิทลั 6200317101  อ.ศิตภัทร 4442 อ.ศิตภัทร  ศิริฉัตรเดชำ 

13.00 - 15.00 น. 

EPG101 จิตวิทยำส้ำหรับคร ู 6500311601  ผศ.สรรเสรญิ 11213 ผศ.สรรเสรญิ  หุ่นแสน 
EPG101 จิตวิทยำส้ำหรับคร ู 6500311602  ผศ.ดร.จิรำภรณ ์ 11214 ผศ.ดร.จิรำภรณ์  พจนำอำรียว์งศ์ 

EPG101 จิตวิทยำส้ำหรับคร ู 6500312001  รศ.ดร.วภิำภรณ ์ 11215  รศ.ดร.วภิำภรณ ์ บุญยงค ์

EPG101 จิตวิทยำส้ำหรับคร ู 6500312602 
รศ.ดร.วิภำภรณ ์
รศ.ดร.ธัญญภัสร ์

11319 อ.ประภำพร  + รศ.ดร.ธญัญภัสร์ 

EPG101 จิตวิทยำส้ำหรับคร ู 6500316101  อ.ปิยะฉัตร 11320 อ.ปิยะฉัตร  เอื อชินกุล 
EET403 ธุรกิจสื อกำรศึกษำ 6200313701  ผศ.สุชิน 4432 ผศ.สุชิน  นิธิไชโย 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2565 

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EEN404 
กำรวิจัยเพื อพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษ 

6100315301  ผศ.ดร.นพมำศ 4432 ผศ.ดร.นพมำศ  หงษำชำต ิ

ECN401 กำรวิจัยทำงกำรสอนภำษำจีน 6200315801  ผศ.ดร.องัคณำ 4441 ผศ.ดร.อังคณำ  กุลนภำดล 
ESC404 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 6200317101  อ.ศิตภัทร 4442 อ.ศิตภัทร  ศิริฉตัรเดชำ 

EEN104 
สัทศำสตร์และสัทวิทยำส้ำหรับ
ครูภำษำอังกฤษ 

6500315301  อ.จิรัชญำ 11213 อ.จิรัชญำ  โคศลิำ 

13.00 – 15.00 น. 

ECN402  กำรแปลภำษำจีน 6200315801  อ.ชนิกำนต์ 4432 อ.ชนิกำนต์  รัตนชัยไพศำลกุล 

EFA201 
 กำรบริหำรกำรศึกษำและกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

6400311601  รศ.ดร.กญัภร 11213 ผศ.ดร.สรรเสรญิ  หุ่นแสน 

EFA201 
 กำรบริหำรกำรศึกษำและกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

6400312001  รศ.ดร.กญัภร 11214 รศ.ดร.กัญภร  เอี ยมพญำ 

EFA201 
 กำรบริหำรกำรศึกษำและกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

6400312601  อ.ดร.พัชรินทร ์ 11215 อ.ดร.พัชรินทร์  แก้วมำเมือง 

EFA201 
 กำรบริหำรกำรศึกษำและกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

6400316101  อ.ดร.พัชรินทร ์ 11216 อ.ดร.อ้ำนำจ  บุญประเสริฐ 

ETH201  กำรพัฒนำทักษะกำรพูด 6200316101  อ.สิรพัชญ ์ 4441 อ.สิรพัชญ์  หำญนอก 

EEN105 
 วรรณกรรมเพื อกำรสอน
ภำษำอังกฤษ 

6500315301  อ.เกษมพัฒน์ 11319 อ.ดร.เกษมพันฒน์  พูลสวัสดิ ์

EGS308  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 6300316101  อ.นิติพงษ ์ 4443 อ.นิติพงษ์  ศิริวงศ ์
 

 


