
ตารางเรียนและตารางสอบ [ทบ.4]
ภาคการศกึษาที่ 1/2564ระบบจดัตารางเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

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

ประเภทนกัศกึษา  ภาคพิเศษ

หลกัสตูร  การศกึษา สาขาวิชา  วิชาชีพครู

  ที่

ระดบั ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
รุ่น/ชัน้ปี 8 หมู ่1

ผศ.ดร. ลลติา ธงภกัดีอาจารย์ที่ปรึกษา

ศนูย์ม.ราชภฏันครราชสีมา

S1 อาทิตย์ 12:50 - 16:10          38.5.17มยรุฉตัร จรัญญา , บรรจบ บญุ

จนัทร์

3(2-2-5)จิตวิญญาณความเป็นครู1005011.

S1 อาทิตย์ 08:40 - 12:00          38.5.17สมร แสงอรุณ , ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์จนัทร์เพ็ญ แสงอรุณ

3(2-2-5)จิตวิทยาสําหรับครู1005032.

S1 เสาร์ 12:50 - 16:10          38.5.17สิรินาถ จงกลกลาง3(2-2-5)การพฒันาหลกัสตูร1005043.

S1 เสาร์ 08:40 - 12:00          38.5.17ลลิตา ธงภกัดี3(2-2-5)การวดัและประเมินผลการเรียนรู้1005084.

S1 เสาร์ 16:10 - 17:50          38.5.17กานต์ เนตรกลาง1(0-45-0)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหวา่งเรียน1015015.

13/18รวม

REG:R40-05-31 ( ตารางสอน-สอบปัจจบุนั ) 10/09/64 09:23  หน้า 7

นักศกึษาใหม่แรกเข้าปีการศกึษา  2564

กลุม่ไลน์ รุ่นที� 8 หมู ่1

หมายเหตุ: ผศ.ดร. ลลิตา  ธงภกัดี  (อาจารย์ที�ปรึกษาหมูเ่รียน)

081-7606226



ตารางเรียนและตารางสอบ [ทบ.4]
ภาคการศกึษาที่ 1/2564ระบบจดัตารางเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

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

ประเภทนกัศกึษา  ภาคพิเศษ

หลกัสตูร  การศกึษา สาขาวิชา  วิชาชีพครู

  ที่

ระดบั ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
รุ่น/ชัน้ปี 8 หมู ่2

ผศ.ดร. ศริิพนัธ์ ติยะวงศ์สวุรรณอาจารย์ที่ปรึกษา

ศนูย์ม.ราชภฏันครราชสีมา

S2 อาทิตย์ 12:50 - 16:10          38.5.18สภุาวดี วิสวุรรณ , จตรุงค์ ธนะสีลงั

กรู

3(2-2-5)จิตวิญญาณความเป็นครู1005011.

S2 อาทิตย์ 08:40 - 12:00          38.5.18สมร แสงอรุณ , ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์จนัทร์เพ็ญ แสงอรุณ

3(2-2-5)จิตวิทยาสําหรับครู1005032.

S2 เสาร์ 12:50 - 16:10          38.5.18วาสนา กีรติจําเริญ3(2-2-5)การพฒันาหลกัสตูร1005043.

S2 เสาร์ 08:40 - 12:00          38.5.18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ธงภกัดี3(2-2-5)การวดัและประเมินผลการเรียนรู้1005084.

S2 เสาร์ 16:10 - 17:50          38.5.18ลลิตา ธงภกัดี1(0-45-0)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหวา่งเรียน1015015.

13/18รวม

REG:R40-05-31 ( ตารางสอน-สอบปัจจบุนั ) 10/09/64 09:23  หน้า 8

นักศกึษาใหม่แรกเข้าปีการศกึษา  2564

กลุม่ไลน์ รุ่นที� 8 หมู ่2

หมายเหตุ: ผศ.ดร. ศิริพนัธ์  ติยะวงศ์สวุรรณ  (อาจารย์ที�ปรึกษาหมูเ่รียน)

098-6029255



ตารางเรียนและตารางสอบ [ทบ.4]
ภาคการศกึษาที่ 1/2564ระบบจดัตารางเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

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

ประเภทนกัศกึษา  ภาคพิเศษ

หลกัสตูร  การศกึษา สาขาวิชา  วิชาชีพครู

  ที่

ระดบั ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
รุ่น/ชัน้ปี 8 หมู ่3

ผศ.ดร. สริิรัตน์ นาคนิอาจารย์ที่ปรึกษา

ศนูย์ม.ราชภฏันครราชสีมา

S3 เสาร์ 08:40 - 12:00          38.5.20ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญสดุา จิโน

การ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ 

อรรคชาติ

3(2-2-5)จิตวิญญาณความเป็นครู1005011.

S3 เสาร์ 12:50 - 16:10          38.5.20วฒุิชยั จงคาํนงึศลี , กนกกร 

เมตตาจิต

3(2-2-5)จิตวิทยาสําหรับครู1005032.

S3 อาทิตย์ 12:50 - 16:10          38.5.20วาสนา กีรติจําเริญ , อิสรา พลนงค์3(2-2-5)การพฒันาหลกัสตูร1005043.

S3 อาทิตย์ 08:40 - 12:00          38.5.20ธญัญรัศม์ ชิดไธสง3(2-2-5)การวดัและประเมินผลการเรียนรู้1005084.

S3 เสาร์ 16:10 - 17:50          38.5.20สิริรัตน์ นาคนิ1(0-45-0)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหวา่งเรียน1015015.

13/18รวม

REG:R40-05-31 ( ตารางสอน-สอบปัจจบุนั ) 10/09/64 09:23  หน้า 9

นักศกึษาใหม่แรกเข้าปีการศกึษา  2564

กลุม่ไลน์ รุ่นที� 8 หมู ่3

หมายเหตุ: ผศ.ดร. สริิรัตน์  นาคิน  (อาจารย์ที�ปรึกษาหมูเ่รียน)

084-9266726



ตารางเรียนและตารางสอบ [ทบ.4]
ภาคการศกึษาที่ 1/2564ระบบจดัตารางเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

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

ประเภทนกัศกึษา  ภาคพิเศษ

หลกัสตูร  การศกึษา สาขาวิชา  วิชาชีพครู

  ที่

ระดบั ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
รุ่น/ชัน้ปี 8 หมู ่4

ผศ.ดร. ชยพล ธงภกัดีอาจารย์ที่ปรึกษา

ศนูย์ม.ราชภฏันครราชสีมา

S4 อาทิตย์ 12:50 - 16:10          38.5.21ธญัญรัศม์ ชิดไธสง , สภุาพ ผู้ รุ่งเรือง3(2-2-5)จิตวิญญาณความเป็นครู1005011.

S4 อาทิตย์ 08:40 - 12:00          38.5.21วฒุิชยั จงคาํนงึศลี , กนกกร 

เมตตาจิต

3(2-2-5)จิตวิทยาสําหรับครู1005032.

S4 เสาร์ 12:50 - 16:10          38.5.21สิริรัตน์ นาคนิ3(2-2-5)การพฒันาหลกัสตูร1005043.

S4 เสาร์ 08:40 - 12:00          38.5.21ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวฒัน์ ธิติธ

นานนัท์

3(2-2-5)การวดัและประเมินผลการเรียนรู้1005084.

S4 เสาร์ 16:10 - 17:50          38.5.21ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ธงภกัดี1(0-45-0)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหวา่งเรียน1015015.

13/18รวม

REG:R40-05-31 ( ตารางสอน-สอบปัจจบุนั ) 10/09/64 09:23  หน้า 10

นักศกึษาใหม่แรกเข้าปีการศกึษา  2564

กลุม่ไลน์ รุ่นที� 8 หมู ่4

หมายเหตุ: ผศ.ดร. ชยพล  ธงภกัดี  (อาจารย์ที�ปรึกษาหมูเ่รียน)

081-7606446



ตารางเรียนและตารางสอบ [ทบ.4]
ภาคการศกึษาที่ 1/2564ระบบจดัตารางเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

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

ประเภทนกัศกึษา  ภาคพิเศษ

หลกัสตูร  การศกึษา สาขาวิชา  วิชาชีพครู

  ที่

ระดบั ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
รุ่น/ชัน้ปี 8 หมู ่5

ดร.อิสรา พลนงค์อาจารย์ที่ปรึกษา

ศนูย์ม.ราชภฏันครราชสีมา

S5 เสาร์ 12:50 - 16:10          38.5.24ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ธูป

ประสม , จตรุงค์ ธนะสีลงักรู

3(2-2-5)จิตวิญญาณความเป็นครู1005011.

S5 อาทิตย์ 12:50 - 16:10          38.5.24ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา ทานากะ

 , ฐิตกิาญจน์ บญุรักษา อินทาปัจ

3(2-2-5)จิตวิทยาสําหรับครู1005032.

S5 เสาร์ 08:40 - 12:00          38.5.24อิสรา พลนงค์3(2-2-5)การพฒันาหลกัสตูร1005043.

S5 อาทิตย์ 08:40 - 12:00          38.5.24ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวฒัน์ ธิติธ

นานนัท์

3(2-2-5)การวดัและประเมินผลการเรียนรู้1005084.

S5 เสาร์ 16:10 - 17:50          38.5.24บรรจบ บญุจนัทร์1(0-45-0)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหวา่งเรียน1015015.

13/18รวม

REG:R40-05-31 ( ตารางสอน-สอบปัจจบุนั ) 10/09/64 09:23  หน้า 11

นักศกึษาใหม่แรกเข้าปีการศกึษา  2564

กลุม่ไลน์ รุ่นที� 8 หมู ่5

หมายเหตุ: ดร. อิสรา   พลนงค์ (อาจารย์ที�ปรึกษาหมูเ่รียน)

091-0658905



ตารางเรียนและตารางสอบ [ทบ.4]
ภาคการศกึษาที่ 1/2564ระบบจดัตารางเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

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

ประเภทนกัศกึษา  ภาคพิเศษ

หลกัสตูร  การศกึษา สาขาวิชา  วิชาชีพครู

  ที่

ระดบั ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
รุ่น/ชัน้ปี 8 หมู ่6

ผศ. ดร. รัฐกรณ์ คิดการอาจารย์ที่ปรึกษา

ศนูย์ม.ราชภฏันครราชสีมา

S6 อาทิตย์ 12:50 - 16:10          9.13.12ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภิดา โคตร

โนนกอก , วินยั ทองภบูาล

3(2-2-5)จิตวิญญาณความเป็นครู1005011.

S6 อาทิตย์ 08:40 - 12:00          9.13.12ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา ทานากะ

 , ฐิตกิาญจน์ บญุรักษา อินทาปัจ

3(2-2-5)จิตวิทยาสําหรับครู1005032.

S6 เสาร์ 08:40 - 12:00          9.13.12สายสนุีย์ เติมสินสขุ3(2-2-5)การพฒันาหลกัสตูร1005043.

S6 เสาร์ 12:50 - 16:10          9.13.12สมเกียรติ ทานอก , กิตพิงษ์ ลือนาม3(2-2-5)การวดัและประเมินผลการเรียนรู้1005084.

S6 เสาร์ 16:10 - 17:50          9.13.12รัฐกรณ์ คดิการ1(0-45-0)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหวา่งเรียน1015015.

13/18รวม

REG:R40-05-31 ( ตารางสอน-สอบปัจจบุนั ) 10/09/64 09:23  หน้า 12

นักศกึษาใหม่แรกเข้าปีการศกึษา  2564

กลุม่ไลน์ รุ่นที� 8 หมู ่6

หมายเหตุ: ผศ.ดร. รัฐกรณ ์  คิดการ  (อาจารย์ที�ปรึกษาหมูเ่รียน)

081-7250919




