
ตารางเรียนและตารางสอบ [ทบ.4]
ภาคการศกึษาที่ 1/2563ระบบจดัตารางเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เวลาเรียน         ห้องเรียน วันเรียน รหสัวิชา นก./ชม ชื่อวิชา  อาจารย์ผ้สอนู วันที่สอบหมู่ เวลาสอบ ห้องสอบ

ประเภทนกัศกึษา  ภาคพิเศษ

หลกัสตูร  การศกึษา สาขาวิชา  วิชาชีพครู

  ที่

ระดบั ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ภาคพิเศษ
รุ่น/ชัน้ปี 6 หมู ่1

ผศ.ดร. ลลติา ธงภกัดีอาจารย์ที่ปรึกษา

ศนูย์ม.ราชภฏันครราชสีมา

S1 เสาร์ 08:40 - 12:00          9.09.05-06สายสนุีย์ เติมสินสขุ , สภุาวดี วิ

สวุรรณ

3(2-2-5)วิธีวิทยาการจดัการเรียนรู้1005051.

S1 เสาร์ 12:50 - 16:10          9.09.05-06ลลิตา ธงภกัด ี, ผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์ชยพล ธงภกัดี

3(2-2-5)การวิจยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู้1005062.

S1 อาทิตย์ 08:40 - 12:00          9.09.05-06รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทรู , สวุรรณา บุ

เหลา

3(2-2-5)นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้1005073.

S1 คณะกรรมการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

6(0-270-0ปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 11015024.
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ตารางเรียนและตารางสอบ [ทบ.4]
ภาคการศกึษาที่ 1/2563ระบบจดัตารางเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เวลาเรียน         ห้องเรียน วันเรียน รหสัวิชา นก./ชม ชื่อวิชา  อาจารย์ผ้สอนู วันที่สอบหมู่ เวลาสอบ ห้องสอบ

ประเภทนกัศกึษา  ภาคพิเศษ

หลกัสตูร  การศกึษา สาขาวิชา  วิชาชีพครู

  ที่

ระดบั ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ภาคพิเศษ
รุ่น/ชัน้ปี 6 หมู ่2

ผศ. ดร. รัฐกรณ์ คิดการอาจารย์ที่ปรึกษา

ศนูย์ม.ราชภฏันครราชสีมา

S2 อาทิตย์ 08:40 - 12:00          9.10.05-06ประดบัศรี พินธโุท , สิรินาถ จงกล

กลาง

3(2-2-5)วิธีวิทยาการจดัการเรียนรู้1005051.

S2 เสาร์ 12:50 - 16:10          9.10.05-06ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ธนวฒัน์ ธิติธ

นานนัท์ , ลลิตา ธงภกัดี

3(2-2-5)การวิจยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู้1005062.

S2 เสาร์ 08:40 - 12:00          9.10.05-06รัฐกรณ์ คดิการ , รัชชนนัท์ พึง่จนัดมุ3(2-2-5)นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้1005073.

S2 คณะกรรมการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

6(0-270-0ปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 11015024.
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ตารางเรียนและตารางสอบ [ทบ.4]
ภาคการศกึษาที่ 1/2563ระบบจดัตารางเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เวลาเรียน         ห้องเรียน วันเรียน รหสัวิชา นก./ชม ชื่อวิชา  อาจารย์ผ้สอนู วันที่สอบหมู่ เวลาสอบ ห้องสอบ

ประเภทนกัศกึษา  ภาคพิเศษ

หลกัสตูร  การศกึษา สาขาวิชา  วิชาชีพครู

  ที่

ระดบั ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ภาคพิเศษ
รุ่น/ชัน้ปี 6 หมู ่3

ผศ.ดร. สริิรัตน์ นาคนิอาจารย์ที่ปรึกษา

ศนูย์ม.ราชภฏันครราชสีมา

S3 อาทิตย์ 12:50 - 16:10          9.10.07-08สิริรัตน์ นาคนิ , ภคัภร ขนักสิกรรม3(2-2-5)วิธีวิทยาการจดัการเรียนรู้1005051.

S3 เสาร์ 08:40 - 12:00          9.10.07-08สมเกียรติ ทานอก , ธญัญรัศม์ ชิด

ไธสง

3(2-2-5)การวิจยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู้1005062.

S3 เสาร์ 12:50 - 16:10          9.10.07-08วนัวิสาข์ โชรัมย์ , ผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์จิรศกัด ิวิพฒัน์โสภา์

กร

3(2-2-5)นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้1005073.

S3 คณะกรรมการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

6(0-270-0ปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 11015024.
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ตารางเรียนและตารางสอบ [ทบ.4]
ภาคการศกึษาที่ 1/2563ระบบจดัตารางเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เวลาเรียน         ห้องเรียน วันเรียน รหสัวิชา นก./ชม ชื่อวิชา  อาจารย์ผ้สอนู วันที่สอบหมู่ เวลาสอบ ห้องสอบ

ประเภทนกัศกึษา  ภาคพิเศษ

หลกัสตูร  การศกึษา สาขาวิชา  วิชาชีพครู

  ที่

ระดบั ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ภาคพิเศษ
รุ่น/ชัน้ปี 6 หมู ่4

ผศ. ชยพล ธงภกัดีอาจารย์ที่ปรึกษา

ศนูย์ม.ราชภฏันครราชสีมา

S4 อาทิตย์ 12:50 - 16:10          9.11.05-06วาสนา กีรติจําเริญ , ปัทมาภรณ์ 

เสือทองปาน

3(2-2-5)วิธีวิทยาการจดัการเรียนรู้1005051.

S4 อาทิตย์ 08:40 - 12:00          9.11.05-06กิตพิงษ์ ลือนาม , ผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์ชยพล ธงภกัดี

3(2-2-5)การวิจยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู้1005062.

S4 เสาร์ 08:40 - 12:00          9.11.05-06วนัวิสาข์ โชรัมย์ , ปิยนชุ วงศ์กลาง3(2-2-5)นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้1005073.

S4 คณะกรรมการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

6(0-270-0ปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 11015024.

15/282รวม
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ตารางเรียนและตารางสอบ [ทบ.4]
ภาคการศกึษาที่ 1/2563ระบบจดัตารางเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เวลาเรียน         ห้องเรียน วันเรียน รหสัวิชา นก./ชม ชื่อวิชา  อาจารย์ผ้สอนู วันที่สอบหมู่ เวลาสอบ ห้องสอบ

ประเภทนกัศกึษา  ภาคพิเศษ

หลกัสตูร  การศกึษา สาขาวิชา  วิชาชีพครู

  ที่

ระดบั ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ภาคพิเศษ
รุ่น/ชัน้ปี 6 หมู ่5

นางสาวสวุรรณา บเุหลาอาจารย์ที่ปรึกษา

ศนูย์ม.ราชภฏันครราชสีมา

S5 อาทิตย์ 08:40 - 12:00          9.11.07-08ภคัภร ขนักสิกรรม , อิสรา พลนงค์3(2-2-5)วิธีวิทยาการจดัการเรียนรู้1005051.

S5 อาทิตย์ 12:50 - 16:10          9.11.07-08ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ธนวฒัน์ ธิติธ

นานนัท์ , กิตพิงษ์ ลือนาม

3(2-2-5)การวิจยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู้1005062.

S5 เสาร์ 12:50 - 16:10          9.11.07-08รัฐกรณ์ คดิการ , รัชชนนัท์ พึง่จนัดมุ3(2-2-5)นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้1005073.

S5 คณะกรรมการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

6(0-270-0ปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 11015024.

15/282รวม
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ตารางเรียนและตารางสอบ [ทบ.4]
ภาคการศกึษาที่ 1/2563ระบบจดัตารางเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เวลาเรียน         ห้องเรียน วันเรียน รหสัวิชา นก./ชม ชื่อวิชา  อาจารย์ผ้สอนู วันที่สอบหมู่ เวลาสอบ ห้องสอบ

ประเภทนกัศกึษา  ภาคพิเศษ

หลกัสตูร  การศกึษา สาขาวิชา  วิชาชีพครู

  ที่

ระดบั ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ภาคพิเศษ
รุ่น/ชัน้ปี 6 หมู ่6

ดร.ศริิพนัธ์ ติยะวงศ์สวุรรณอาจารย์ที่ปรึกษา

ศนูย์ม.ราชภฏันครราชสีมา

S6 อาทิตย์ 12:50 - 16:10          9.11.12สายสนุีย์ เติมสินสขุ , สภุาวดี วิ

สวุรรณ

3(2-2-5)วิธีวิทยาการจดัการเรียนรู้1005051.

S6 อาทิตย์ 08:40 - 12:00          9.11.12สมเกียรติ ทานอก , ธญัญรัศม์ ชิด

ไธสง

3(2-2-5)การวิจยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู้1005062.

S6 เสาร์ 08:40 - 12:00          9.11.12รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทรู , สวุรรณา บุ

เหลา

3(2-2-5)นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้1005073.

S6 คณะกรรมการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

6(0-270-0ปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 11015024.

15/282รวม
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