มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

REP-REG0049

หนาที่

1

ตารางสอน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2563 ศูนยนครศรีธรรมราช
ชื่อวิชา

ชื่อผูสอน

หอง-วันเวลาเรี
น นเวลาสอบ
หอยง-วั

น.ก.(ท-ป)กลุมเรียน

ชื่อกลุมนักศึกษา

1552115 การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ

3(2-2-5) 01

6011217.01

อ.ชนัยชนม ดําศรี

ไมมีก11:20)
ารสอบ
(334 ส 08:00ไมมีก11:20)
ารสอบ
(334 อา 08:00-

1
1

1553668 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 2

3(2-2-5) 01

6011217.01

ผศ.วิยะดา พรหมจิตต

ีการสอบ16:20)
(หองพักอ. ไม
ส ม13:00ารสอบ16:20)
(หองพักอ. ไม
อามีก13:00-

1
1

1553670 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการงานสํานักงาน 2

3(2-2-5) 01

6011217.01

อ.วิเชียร พันธอน

ไมมีก11:20)
ารสอบ
(334 ส 08:00ไมมีก11:20)
ารสอบ
(334 อา 08:00-

1
1

1554615 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจขนสง

3(2-2-5) 01

6011217.01

อ.ชนัยชนม ดําศรี

ไมมีก16:20)
ารสอบ
(334 ส 13:00ไมมีก16:20)
ารสอบ
(334 อา 13:00-

1
1

1634814 การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศ

6(540)

01

6011226.01

คณะกรรมการสาขาวิชาการจัดการ

มีการสอบ
( - 00:00-ไม
00:00)

4

2064433 ขับรองสากล 6

2(1-2-3) 01

5911201.01

อ.ปมนวัฒน สามสี

ไมมีก10:30)
ารสอบ
(715 ส 08:00ไมมีก10:30)
ารสอบ
(715 อา 08:00-

1
1

2064440 กีตารไฟฟา 7

2(1-2-3) 01

6081119.01

ดร.ทยา เตชะเสน

ไมมีก10:30)
ารสอบ
(715 ส 08:00ไมมีก10:30)
ารสอบ
(715 อา 08:00-

1
1

2533905 สารนิพนธ

3(2-2-5) 01

5711215.21

ดร.จิตติมา ดํารงวัฒนะ

2533905 สารนิพนธ

3(2-2-5) 02

5711215.41

อ.เมธิรา ไกรนที

(331
(331
(333
(333

ไมมีก11:20)
ารสอบ
ส 08:00ไมมีก11:20)
ารสอบ
อา 08:00ไมมีก11:20)
ารสอบ
ส 08:00ไมมีก11:20)
ารสอบ
อา 08:00-

3
3
1
1

2554904 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร

3(2-2-5) 01

5911224.04

อ.ธารินี จริยาปยุกตเลิศ

ีการสอบ11:20)
(หองพักอ. ไม
ส ม08:00ารสอบ11:20)
(หองพักอ. ไม
อามีก08:00-

1
1

2554905 การศึกษาอิสระ

3(2-2-5) 01

6011224.01

อ.สุนา ผาดานแกว

ีการสอบ13:50)
(หองพักอ. ไม
ส ม10:30ารสอบ13:50)
(หองพักอ. ไม
อามีก10:30-

16
16

3503208 สถิติเพื่องานวิจัยทางธุรกิจ

3(2-2-5) 01

6211319.02

ดร.พิชุฒม เพ็ญมาศ

ีการสอบ15:30)
(หองพักอ. ไม
ส ม12:10ารสอบ15:30)
(หองพักอ. ไม
อามีก12:10-

1
1

3573001 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว

3(2-2-5) 01

6211319.02

ผศ.บุษลิน ขวดทอง

ีการสอบ18:50)
(หองพักอ. ไม
ส ม15:30ารสอบ18:50)
(หองพักอ. ไม
อามีก15:30-

1
1

รหัสวิชา

จํานวน.นศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

REP-REG0049

หนาที่

2

ตารางสอน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2563 ศูนยนครศรีธรรมราช
ชื่อวิชา

ชื่อผูสอน

หอง-วันเวลาเรี
น นเวลาสอบ
หอยง-วั

น.ก.(ท-ป)กลุมเรียน

ชื่อกลุมนักศึกษา

3573002 ภาษาอังกฤษเพื่องานครัว

3(2-2-5) 01

6211319.02

อ.กิรฐากร บุญรอด

ีการสอบ11:20)
(หองพักอ. ไม
ส ม08:00ารสอบ11:20)
(หองพักอ. ไม
อามีก08:00-

1
1

4094816 สหกิจศึกษา

6(540)

01

6011427.01

คณะกรรมการสาขาวิชาคณิตศาสต

มีการสอบ
( - 00:00-ไม
00:00)

1

5074309 เทคโนโลยีผลิตภัณฑขนมอบ

3(2-2-5) 01

6011518.21

ผศ.วันดี แกวสุวรรณ

ไมมีการสอบ
(2112 ส 08:0011:20)
ไมมีการสอบ
(2112 อา 08:0011:20)

1
1

6001105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

3(1-4-4) 01

6011518.12

อ.ศักดิ์รพี ขุนเพ็ชร

ไมมีการสอบ
(2222 ส 08:0012:10)
ไมมีการสอบ
(2222 อา 08:0012:10)

1
1

6012102 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1

3(3-0-6) 01

6011518.21

อ.พัชรินทร อินทมาส

ไมมีการสอบ
(2327 ส 11:2013:50)
ไมมีการสอบ
(2327 อา 11:2013:50)

1
1

6013602 ระบบควบคุม

3(3-0-6) 01

6011518.21

ดร.วีรพล ปานศรีนวล

ไมมีการสอบ
(1812 ส 11:2013:50)
ไมมีการสอบ
(1812 อา 11:2013:50)

1
1

6022101 การออกแบบวงจรดิจิทัล

3(1-4-4) 01

6011518.21

อ.พัชรินทร อินทมาส

ไมมีการสอบ
(2327 ส 13:5018:00)
ไมมีการสอบ
(2327 อา 13:5018:00)

1
1

9000001 เสริมทักษะภาษาไทย

2(1-2-3) 01

6011517.01

อ.ชญาดา ชูชัยสิงหะกุล

ีการสอบ16:20)
(หองพักอ. ไม
ส ม13:50ารสอบ16:20)
(หองพักอ. ไม
อามีก13:50-

1
1

9000002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ

2(1-2-3) 02

6011517.02

อ.เจตริน อาชาฤทธิ์

ีการสอบ13:50)
(หองพักอ. ไม
ส ม11:20ารสอบ13:50)
(หองพักอ. ไม
อามีก11:20-

1
1

9000110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5) 01

6011217.01

อ.จตุพร เจริญพรธรรมา

ไมมีก11:20)
ารสอบ
(325 ส 08:00ไมมีก11:20)
ารสอบ
(325 อา 08:00-

1
1

9000114 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกตใช

3(2-2-5) 01

5911224.04

อ.เจตริน อาชาฤทธิ์

ีการสอบ17:10)
(หองพักอ. ไม
ส ม13:50ารสอบ17:10)
(หองพักอ. ไม
อามีก13:50-

1
1

9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกตใช

3(2-2-5) 01

6011217.01

อ.เจตริน อาชาฤทธิ์

ีการสอบ17:10)
(หองพักอ. ไม
ส ม13:50ารสอบ17:10)
(หองพักอ. ไม
อามีก13:50-

1
1

9000306 อาเซียนศึกษา

3(3-0-6) 01

6011428.01

อ.ขวัญตา หนูปลอง

ีการสอบ13:00)
(หองพักอ. ไม
ส ม10:30ารสอบ13:00)
(หองพักอ. ไม
อามีก10:30-

1
1

รหัสวิชา

จํานวน.นศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

REP-REG0049

หนาที่

3

ตารางสอน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2563 ศูนยนครศรีธรรมราช
รหัสวิชา
วันที่พิมพ 11/05/2564

ชื่อวิชา
เวลาพิมพ 13:08:21

น.ก.(ท-ป)กลุมเรียน
ผูพิมพ Patcharin

ชื่อกลุมนักศึกษา

ชื่อผูสอน

หอง-วันเวลาเรี
น นเวลาสอบ
หอยง-วั

จํานวน.นศ.

