
ตารางสอบภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2561 
ตารางสอบระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ   สาขาวชิาชพีครู  ภาคพิเศษ   รุ่นที่  5  หมู่ที่  1 
อาจารย์ที่ปรกึษา    รองศาสตราจารย์ ดร. ประยทุธ  ไทยธานี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก./ชม. หมู่ อาจารย์ผู้กํากับการสอบ วันสอบ เวลาสอบ ห้องเรียน 

101512 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(2-2-5) S1 ดร. กาญจนา  คําผา 
อ. ณัฐธิดา  ภูบุญเพชร 

22 มิ.ย. 2562 09.00-11.00 9.09.05-06 

101513 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) S1 ดร. กาญจนา  คําผา 
อ. ณัฐธิดา  ภูบุญเพชร 

22 มิ.ย. 2562 13.00-15.00 9.09.05-06 

101515 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) S1 ดร. กาญจนา  คําผา 
อ. ณัฐธิดา  ภูบุญเพชร 

23 มิ.ย. 2562 09.00-11.00 9.09.05-06 

101516 การวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) S1 ดร. กาญจนา  คําผา 
อ. ณัฐธิดา  ภูบุญเพชร 

23 มิ.ย. 2562 13.00-15.00 9.09.05-06 

101532 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1(270) S1 
 

- - 

  



ตารางสอบภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2561 
 

ตารางสอบระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ   สาขาวชิาชพีครู  ภาคพิเศษ   รุ่นที่  5  หมู่ที่  2 
อาจารย์ที่ปรกึษา    ดร. ลลิตา  ธงภักด ี

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก./ชม. หมู่ อาจารย์ผู้กํากับการสอบ วันสอบ เวลาสอบ ห้องเรียน 

101512 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(2-2-5) S2 ดร. จิรัฐพร  ไทยงูเหลือม 
ผศ. บวร  สุวรรณผา 

22 มิ.ย. 2562 09.00-11.00 9.09.07-08 

101513 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) S2 ดร. จิรัฐพร  ไทยงูเหลือม 
ผศ. บวร  สุวรรณผา 

22 มิ.ย. 2562 13.00-15.00 9.09.07-08 

101515 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) S2 ดร. จิรัฐพร  ไทยงูเหลือม 
ผศ. บวร  สุวรรณผา 

23 มิ.ย. 2562 09.00-11.00 9.09.07-08 

101516 การวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) S2 ดร. จิรัฐพร  ไทยงูเหลือม 
ผศ. บวร  สุวรรณผา 

23 มิ.ย. 2562 13.00-15.00 9.09.07-08 

101532 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1(270) S2 
 

- - 

 

 
  



ตารางสอบภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2561 

ตารางสอบระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ   สาขาวชิาชพีครู  ภาคพิเศษ   รุ่นที่  5  หมู่ที่  3 
อาจารย์ที่ปรกึษา    ดร. ศิริพันธ์  ตยิะวงศ์สุวรรณ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก./ชม. หมู่ อาจารย์ผู้กํากับการสอบ วันสอบ เวลาสอบ ห้องเรียน 

101512 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(2-2-5) S3 ผศ.ดร. วิราวรรณ์  ชาติบุตร 
ดร. นนทิยา  จันทร์เนตร์ 

22 มิ.ย. 2562 09.00-11.00 9.10.05-06 

101513 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) S3 ผศ.ดร. วิราวรรณ์  ชาติบุตร 
ดร. นนทิยา  จันทร์เนตร์ 

22 มิ.ย. 2562 13.00-15.00 9.10.05-06 

101515 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) S3 ผศ.ดร. วิราวรรณ์  ชาติบุตร 
ดร. นนทิยา  จันทร์เนตร์ 

23 มิ.ย. 2562 09.00-11.00 9.10.05-06 

101516 การวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) S3 ผศ.ดร. วิราวรรณ์  ชาติบุตร 
ดร. นนทิยา  จันทร์เนตร์ 

23 มิ.ย. 2562 13.00-15.00 9.10.05-06 

101532 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1(270) S3 
 

- - 

 

 
  



ตารางสอบภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2561 

ตารางสอบระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ   สาขาวชิาชพีครู  ภาคพิเศษ   รุ่นที่  5  หมู่ที่  4 
อาจารย์ที่ปรกึษา    ดร. สิริรัตน์  นาคิน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก./ชม. หมู่ อาจารย์ผู้กํากับการสอบ วันสอบ เวลาสอบ ห้องเรียน 

101512 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(2-2-5) S4 ผศ.ดร. สมร  แสงอรุณ 
ผศ. จันทร์เพ็ญ  แสงอรุณ 

22 มิ.ย. 2562 09.00-11.00 9.10.07-08 

101513 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) S4 ผศ.ดร. สมร  แสงอรุณ 
ผศ. จันทร์เพ็ญ  แสงอรุณ 

22 มิ.ย. 2562 13.00-15.00 9.10.07-08 

101515 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) S4 ผศ.ดร. สมร  แสงอรุณ 
ผศ. จันทร์เพ็ญ  แสงอรุณ 

23 มิ.ย. 2562 09.00-11.00 9.10.07-08 

101516 การวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) S4 ผศ.ดร. สมร  แสงอรุณ 
ผศ. จันทร์เพ็ญ  แสงอรุณ 

23 มิ.ย. 2562 13.00-15.00 9.10.07-08 

101532 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1(270) S4 
 

- - 

 
  



ตารางสอบภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2561 

ตารางสอบระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ   สาขาวชิาชพีครู  ภาคพิเศษ   รุ่นที่  5  หมู่ที่  5 
อาจารย์ที่ปรกึษา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รฐักรณ์  คดิการ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก./ชม. หมู่ อาจารย์ผู้กํากับการสอบ วันสอบ เวลาสอบ ห้องเรียน 

101512 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(2-2-5) S5 อ. อลิสา  ทานากะ 
อ. กนกกร  เมตตาจิต 

22 มิ.ย. 2562 09.00-11.00 9.11.05-06 

101513 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) S5 อ. อลิสา  ทานากะ 
อ. กนกกร  เมตตาจิต 

22 มิ.ย. 2562 13.00-15.00 9.11.05-06 

101515 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) S5 อ. อลิสา  ทานากะ 
อ. กนกกร  เมตตาจิต 

23 มิ.ย. 2562 09.00-11.00 9.11.05-06 

101516 การวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) S5 อ. อลิสา  ทานากะ 
อ. กนกกร  เมตตาจิต 

23 มิ.ย. 2562 13.00-15.00 9.11.05-06 

101532 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1(270) S5 
 

- - 

 
  



ตารางสอบภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2561 

ตารางสอบระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ   สาขาวชิาชพีครู  ภาคพิเศษ   รุ่นที่  5  หมู่ที่  6 
อาจารย์ที่ปรกึษา    รองศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ  บญุจันทร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก./ชม. หมู่ อาจารย์ผู้กํากับการสอบ วันสอบ เวลาสอบ ห้องเรียน 

101512 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(2-2-5) S6 ผศ. ชยพล  ธงภักดี 
ดร. วุธยา  สืบเทพ 

22 มิ.ย. 2562 09.00-11.00 9.11.07-08 

101513 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) S6 ผศ. ชยพล  ธงภักดี 
ดร. วุธยา  สืบเทพ 

22 มิ.ย. 2562 13.00-15.00 9.11.07-08 

101515 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) S6 ผศ. ชยพล  ธงภักดี 
ดร. วุธยา  สืบเทพ 

23 มิ.ย. 2562 09.00-11.00 9.11.07-08 

101516 การวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) S6 ผศ. ชยพล  ธงภักดี 
ดร. วุธยา  สืบเทพ 

23 มิ.ย. 2562 13.00-15.00 9.11.07-08 

101532 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1(270) S6 
 

- - 

 
 


