
ตารางเรียนและตารางสอบ [ทบ.4]
ภาคการศกึษาที่ 2/2564ระบบจดัตารางเรียน

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 7 หมู ่1

ผศ.ดร. ลลติา ธงภกัดีอาจารย์ที่ปรึกษา

ศนูย์ม.ราชภฏันครราชสีมา

S1 อาทิตย์ 12:50 - 16:10          9.12.05-06วธุยา สืบเทพ , หทยัวรรณ มณีวงษ์3(2-2-5)ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู1005021.

S1 อาทิตย์ 08:40 - 12:00          9.12.05-06บรรจบ บญุจนัทร์3(2-2-5)การบริหารการศกึษาและการประกนัคณุภาพ1005092.

S1 อาทิตย์ 16:10 - 17:50          9.12.05-06ลลิตา ธงภกัดี1(0-2-1)ครุนิพนธ์1005103.

S1 คณะกรรมการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

6(0-270-0)ปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 21015034.
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ตารางเรียนและตารางสอบ [ทบ.4]
ภาคการศกึษาที่ 2/2564ระบบจดัตารางเรียน

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 7 หมู ่2

ผศ.ดร. ศริิพนัธ์ ติยะวงศ์สวุรรณอาจารย์ที่ปรึกษา

ศนูย์ม.ราชภฏันครราชสีมา

S2 เสาร์ 12:50 - 16:10          9.12.07-08วธุยา สืบเทพ , หทยัวรรณ มณีวงษ์3(2-2-5)ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู1005021.

S2 อาทิตย์ 08:40 - 12:00          9.12.07-08สรรฤด ีดีปู่3(2-2-5)การบริหารการศกึษาและการประกนัคณุภาพ1005092.

S2 อาทิตย์ 12:50 - 14:30          9.12.07-08บรรจบ บญุจนัทร์1(0-2-1)ครุนิพนธ์1005103.

S2 คณะกรรมการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

6(0-270-0)ปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 21015034.
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ตารางเรียนและตารางสอบ [ทบ.4]
ภาคการศกึษาที่ 2/2564ระบบจดัตารางเรียน

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 7 หมู ่3

ผศ.ดร. สริิรัตน์ นาคนิอาจารย์ที่ปรึกษา

ศนูย์ม.ราชภฏันครราชสีมา

S3 อาทิตย์ 08:40 - 12:00          9.12.09วธุยา สืบเทพ , หทยัวรรณ มณีวงษ์3(2-2-5)ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู1005021.

S3 อาทิตย์ 12:50 - 16:10          9.12.09กานต์ เนตรกลาง3(2-2-5)การบริหารการศกึษาและการประกนัคณุภาพ1005092.

S3 อาทิตย์ 16:10 - 17:50          9.12.09สิริรัตน์ นาคนิ1(0-2-1)ครุนิพนธ์1005103.

S3 คณะกรรมการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

6(0-270-0)ปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 21015034.
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ตารางเรียนและตารางสอบ [ทบ.4]
ภาคการศกึษาที่ 2/2564ระบบจดัตารางเรียน

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 7 หมู ่4

ผศ. ดร. บรรจบ บญุจนัทร์อาจารย์ที่ปรึกษา

ศนูย์ม.ราชภฏันครราชสีมา

S4 เสาร์ 08:40 - 12:00          9.13.09กาญจนา คาํผา , ผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์วรกลุ เชวงกลู

3(2-2-5)ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู1005021.

S4 เสาร์ 12:50 - 16:10          9.13.09วินยั ทองภบูาล3(2-2-5)การบริหารการศกึษาและการประกนัคณุภาพ1005092.

S4 เสาร์ 16:10 - 17:50          9.13.09ชยพล ธงภกัดี1(0-2-1)ครุนิพนธ์1005103.

S4 คณะกรรมการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

6(0-270-0)ปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 21015034.
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ตารางเรียนและตารางสอบ [ทบ.4]
ภาคการศกึษาที่ 2/2564ระบบจดัตารางเรียน

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 7 หมู ่5

ดร.อิสรา พลนงค์อาจารย์ที่ปรึกษา

ศนูย์ม.ราชภฏันครราชสีมา

S5 เสาร์ 12:50 - 16:10          9.13.10กาญจนา คาํผา , ผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์วรกลุ เชวงกลู

3(2-2-5)ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู1005021.

S5 เสาร์ 08:40 - 12:00          9.13.10สภุาพ ผู้ รุ่งเรือง3(2-2-5)การบริหารการศกึษาและการประกนัคณุภาพ1005092.

S5 เสาร์ 16:10 - 17:50          9.13.10อิสรา พลนงค์1(0-2-1)ครุนิพนธ์1005103.

S5 คณะกรรมการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

6(0-270-0)ปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 21015034.
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ตารางเรียนและตารางสอบ [ทบ.4]
ภาคการศกึษาที่ 2/2564ระบบจดัตารางเรียน

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 7 หมู ่6

ผศ. ดร. รัฐกรณ์ คิดการอาจารย์ที่ปรึกษา

ศนูย์ม.ราชภฏันครราชสีมา

S6 อาทิตย์ 08:40 - 12:00          9.13.11กาญจนา คาํผา , ผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์วรกลุ เชวงกลู

3(2-2-5)ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู1005021.

S6 อาทิตย์ 12:50 - 16:10          9.13.11จตรุงค์ ธนะสีลงักรู3(2-2-5)การบริหารการศกึษาและการประกนัคณุภาพ1005092.

S6 อาทิตย์ 16:10 - 17:50          9.13.11รัฐกรณ์ คดิการ1(0-2-1)ครุนิพนธ์1005103.

S6 คณะกรรมการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

6(0-270-0)ปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 21015034.
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