
 ตัวอักษรสีน้้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

ภาควิชาศกึษาท่ัวไป ศศ161514 บัณฑิตอุดมคติไทย  (ส าหรับ นศ.รหัส 601)

สร.1102 ภาษาไทยธุรกิจ  (ส้าหรับ นศ.ก่อนรหสั 551) AT161514 Ideal Thai Graduates            

FC.1102 Business Thai 60 วันพุธ  13.10-15.40 น. 1405 กลุ่ม 60-61 อ.ฉัตรรัตน ์ เชาวลิต

ศศ11102 ภาษาไทยธุรกิจ  (ส้าหรับ นศ.ตั้งแต่รหสั 551) วันศุกร์  13.10-15.40 น. 1405 วันพฤหสับดทีี่ 29 มิ.ย. 60 อ.สมคิด  สมศิริ

AT11102 Business Thai 61 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1405 เวลา  13.30-16.30 น. ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แนน่

1 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1403 วันพฤหสับดทีี่ 20 ก.ค. 60 อ.ชลลดา  วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1405 อ.อรุณ  ขยันหา

วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1403 เวลา  13.30-16.30 น.          สังวาลทรัพย์ อ.จารุวรรณ

      อมรศิลสวัสดิ์

ศท.1401 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับสารสนเทศ  (ส้าหรับ นศ.ก่อนรหสั 551)

GE.1401 Introduction to Information Science ศศ161517 จิตวิทยาท่ัวไป  (ส าหรับ นศ.รหัส 601)

ศศ11110 สารสนเทศเบือ้งต้น  (ส้าหรับ นศ.ตั้งแต่รหสั 551) AT161517 General Psychology

AT11110 Introduction to Information Science 61 วันพุธ  09.00-11.30 น. 1313 วันศุกร์ที่ 30 มิ.ย. 60 อ.สัณหช์าย 

1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 1413 วันอังคารที่ 18 ก.ค. 60 อ.สุภาพร วันศุกร์  09.00-11.30 น. 1313 เวลา  13.30-16.30 น.           โมสิกรัตน์

วันพฤหสับดี  09.00-1.30 น. 1413 เวลา  09.00-12.00 น.           โรจนศุภมิตร

ศศ161516 มนุษย ์สังคม และเศรษฐกิจไทย  (ส าหรับ นศ.รหัส 601)

ศท.1506 เศรษฐกิจพอเพียง (ส้าหรับ นศ.ก่อนรหสั 551) AT161516 Man Society and Economy

GE.1506 Sufficiency Economy 60 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 1403 วันศุกร์ที่ 30 มิ.ย. 60 อ.เยาวรัตน ์พูลมหจัจะ

ศศ11119 เศรษฐกิจพอเพียง  (ส้าหรับ นศ.ตั้งแต่รหสั 551) วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1403 เวลา  13.30-16.30 น. ผศ.สุจิตรา

AT11119 Sufficiency Economy         สามัคคีธรรม

1 วันพุธ  13.10-15.40 น. 1406 วันพุธที่ 19 ก.ค. 60 ศ.ดร.พรรณี  บวัเล็ก

วันศุกร์  13.10-15.40 น. 1406 เวลา  13.30-16.30 น.

มหาวิทยาลัยเกริก
คณะศลิปศาสตร์ 

ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคฤดูร้อน  ปีการศกึษา  2559

1 จาก 8



 ตัวอักษรสีน้้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

คณะศลิปศาสตร์ 
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคฤดูร้อน  ปีการศกึษา  2559

บธ.1601  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 511 เปน็ต้นมา) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ

BA.1601 Introduction to Computer ศศ.2101 ภาษาอังกฤษ 3  (ส้าหรับ นศ.ก่อนรหสั 551)

บธ14101  เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เบือ้งต้น  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั  551 เปน็ต้นมา) GE.2101 English 3

BA14101 Introduction to Computer Technology ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3 (ส้าหรับ นศ.ตั้งแต่รหสั 551)
1 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1104A กลุ่ม 1-3 ผศ.จุฑามาส ไพบูลย์ศักดิ์ AT21106 English 3

วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1104Aวันพฤหสับดทีี่ 20 ก.ค. 60 อ.กฤษณา  ศุขหมอก ศศ261505 ภาษาอังกฤษ 3 (ส้าหรับ นศ.รหสั 601)
2 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1303 เวลา  13.30-16.30 น. อ.นงนาท  นพคุณ AT261505 English 3

วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1303 อ.บญุเลิศ  1 วันอังคาร  09.00-12.20 น. 1308 วันจันทร์ที่ 17 ก.ค. 60 อ.วัชรี  นว่มแก้ว
       ศรีเบญจบตุร วันพฤหสับดี  09.00-12.20 น. 1308 เวลา  09.00-12.00 น.  

หมายเหตุ  กลุ่ม 1, 2 ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน 60 วันพุธ  09.00-12.20 น. 1311 วันศุกร์ที่ 30 มิ.ย. 60 อ.กฤษณา 
3 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1307 อ.นรัิญ  งามเกิด วันศุกร์  09.00-12.20 น. 1311 เวลา  09.00-12.00 น.               แย้มยั่งยืน

วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1307 อ.ชัยมาศ  คะมา
หมายเหตุ  กลุ่ม 3 ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

ศศ44413 สหกิจศกึษา (6 หน่วยกิต) (ส้าหรับ นศ.ตั้งแต่รหสั 551)
AT44413 Co-operative Education

1 วันศุกร์  13.10-15.40 น.      สอบนอกตาราง อ.จิตติมา  จันทกาศ
(ปฏบิตัิงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการ  ในฐานะพนกังาน
รวมเวลาไม่นอ้ยกว่า 16 สัปดาห ์หรือ 1 ภาคการศึกษา)

2 จาก 8



 ตัวอักษรสีน้้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

คณะศลิปศาสตร์ 
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคฤดูร้อน  ปีการศกึษา  2559

สาขาวิชารัฐศาสตร์/ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
รศ.2502.1 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย (ส้าหรับ นศ.ก่อนรหสั 551) ศศ46511 สหกิจศกึษา  (ส้าหรับนศ.ตั้งแต่รหสั 551 เปน็ต้นไป)
PS.2502.1 Thai Society, Economy and Politics AT46511 Co-operative Education
รศ21204 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย (ส้าหรับนศ.ตั้งแต่รหสั 551) 1 นกัศึกษาพบอาจารย์ผู้สอน สอบนอกตาราง อ.หม่า  จงอ้ี
PS21204 Thai Society, Economy and Politics

1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 1412 วันพฤหสับดทีี่ 20 ก.ค. 60 อ.เยาวรัตน์ สาขาวิชารัฐศาสตร์/ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1412 เวลา  09.00-12.00 น.               พูลมหจัจะ นต31108 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 (ส้าหรับ นศ.ตั้งแต่รหสั 551)

LW31108 Criminal Procedure 2
รศ.2514 รัฐกับการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  (ส้าหรับ นศ.ก่อนรหสั 551) 1 วันพุธ  13.10-15.40 น 1411 สอบนอกตาราง อ.ปานระพี
PS.2514 State ,Regional and Local Governments วันศุกร์  13.10-15.40 น. 1411  แก้วภราดัย
รศ21309 การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ส้าหรับ นศ.ตั้งแต่รหสั 551)
PS21309 Regional and Local Politics and Government นต41108 กฎหมายแรงงาน (ส้าหรับ นศ.ตั้งแต่รหสั 551)

1 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1408 วันพฤหสับดทีี่ 20 ก.ค. 60 อ.อรุณ   ขยันหา LW41108 Labor Law
วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1408 เวลา  13.30-16.00 น. 1 วันอังคาร  16.10-18.40 น. 3204 สอบนอกตาราง อ.จิตติมา  ราชรักษ์

วันพฤหสับดี 16.10-18.40 น. 3204
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม

ศศ33309 การฝกึปฏิบัติภาคสนาม 1  (ส้าหรับนศ.รหสั 551เปน็ต้นไป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ
Field Work I ศศ42111 สหกิจศกึษา  (ส าหรับ นศ.ตัง้แต่รหัส 551)

1 หนว่ยฝึกปฏบิตัิ สอบนอกตาราง ดร.หฤทยั กมลศริิสกลุ AT42111 Cooperative Education
นกัศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา สอบนอกตาราง อ.กิตติยา  อารีย์ชน

ศศ43306 การฝกึปฏิบัติภาคสนาม 2  (ส้าหรับนศ.รหสั 551เปน็ต้นไป)
Field Work II

1 หนว่ยฝึกปฏบิตัิ สอบนอกตาราง ดร.หฤทยั กมลศริิสกลุ

3 จาก 8



 ตัวอักษรสีน ้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศศ32207 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ  (ส้าหรับ นศ.ตั งแต่รหสั 551)

บธ.1601  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ส้าหรับนกัศึกษาตั งแต่รหสั 511 เปน็ต้นมา) AT32207 English for Business

BA.1601 Introduction to Computer ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  (ส้าหรับ นศ.ก่อนรหสั 551)

บธ14101  เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เบือ้งต้น  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั  551 เปน็ต้นมา) GE.4167 Business English

BA14101 Introduction to Computer Technology 1 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1311 วันจันทร์ที่ 17 ก.ค. 60 อ.ปทัมา  สุขสอาด
1 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1104A กลุ่ม 1-3 ผศ.จุฑามาส ไพบูลย์ศักดิ์ วันพุธ  13.10-15.40 น. 1311 เวลา  13.30-16.30 น.

วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1104Aวันพฤหสับดทีี่ 20 ก.ค. 60 อ.กฤษณา  ศุขหมอก
2 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1303 เวลา  13.30-16.30 น. อ.นงนาท  นพคุณ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1303 อ.บญุเลิศ  บธ.4708 การฝกึงาน  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 511 เปน็ต้นมา)
       ศรีเบญจบตุร BA.4708 Internship

หมายเหตุ  กลุ่ม 1, 2 ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน บธ47306 การฝกึงาน  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)
3 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1307 อ.นรัิญ  งามเกิด BA47306 Internship

วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1307 อ.ชัยมาศ  คะมา  วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ27301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หมายเหตุ  กลุ่ม 3 ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาการจัดการ 1 ฝึกงานนอกสถานที่  สอบนอกตาราง อ.นภิาวรรณ
                 ภจูอม

สาขาวิชาการตลาด

บธ.3301 หลักการตลาด  (ส้าหรับนกัศึกษาตั งแต่รหสั 511 เปน็ต้นมา) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

BA.3301 Principles of Marketing บธ48310 การฝกึงาน  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)
บธ13201 หลักการตลาด  (ส้าหรับนกัศึกษาตั งแต่รหสั 551 เปน็ต้นมา) BA48310 Internship

BA13201 Principles of Marketing 1 ฝึกกับองค์กรภายนอก - - อ.สุภาพร 
1 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1314 วันอังคารที่ 18 ก.ค. 60 อ.นริศรา   วิล จ้านวน 500 ชม.              สอนอินทร์

วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1314 เวลา  13.30-16.30 น.

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคฤดูร้อน  ปีการศกึษา  2559

มหาวิทยาลัยเกริก

4 จาก 8



 ตัวอักษรสีน ้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคฤดูร้อน  ปีการศกึษา  2559

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร์ (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 511 เปน็ต้นมา)
EC.1110 Principles of Economics 
ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร์ (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)
EC11501 Principles of Economics 

1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 1407 วันพฤหสับดทีี่ 20 ก.ค. 60 อ.วิมล  มานสัฤดี
วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1407 เวลา  09.00-12.00 น.

สาขาวิชาการบัญชี
บช45406 การฝกึงานด้านบัญชี  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)
AC45406 Accounting Internship

1                         - สอบนอกตาราง อ.จินดา  จอกแก้ว

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
บธ.3201 การเงินธุรกิจ   (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 511 เปน็ต้นมา)
BA.3201 Business Finance 

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.1400 หลักการบญัชีเบื องต้น
บธ21201 การเงินธุรกิจ   (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)
BA21201 Business Finance 

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ15203 หลักการบญัชีเบื องต้น
1 วันพุธ  09.00-11.30 น. 1408 วันพุธที่ 19 ก.ค. 60 ดร.สมนฎัฐา

วันศุกร์  09.00-11.30 น. 1408 เวลา  09.00-12.00 น.                  ภาควิหก

5 จาก 8



 ตัวอักษรสีน ้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

นต21107 กฎหมายอาญา 2 ภาคความผดิ  (3 หนว่ยกิต) นต31302 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสิ์นทางปัญญา 1 (2 หนว่ยกิต)
LW21107 Crimial Law 2 :General Principles LW31303 Intellectual Property Law 1

99 วันอาทติย์  13.30-18.50 น. 1411 สอบร่วมกับกลุ่ม อ.จารุวรรณ นบ.3302 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสิ์นทางปัญญา 1 (2 หนว่ยกิต)
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ) ภาคสมทบ       อมรศิลสวัสดิ์ LW.3302 Intellectual Property Law 1

99 วันอาทติย์  08.50-12.10 น. 1411 สอบร่วมกับกลุ่ม อ.ชาติชาย
นต21301 กฎหมายคุ้มครองผุ้บริโภค (2 หนว่ยกิต) วิชาเลือกสาขา (เรียนร่วมกับภาคสมทบ) ภาคสมทบ          กิติสารศักดิ์
LW21301 Consumer Protection Law

99 วันอาทติย์  08.50-12.10 น. 1411 สอบร่วมกับกลุ่ม อ.ธีรวัฒน์ นต41105 พระธรรมนูญศาลยตุิธรรม  (2 หนว่ยกิต)
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ) ภาคสมทบ       จันทรสมบรูณ์ LW41105 Counstitution of Courts of Justice and …….

นบ.4106 พระธรรมนูญศาลยตุิธรรม  (2 หนว่ยกิต)
นต31101 กฎหมายลักษณะตัว๋เงิน  (2 หนว่ยกิต) LW.4106 Counstitution of Courts of Justice and …….
LW31101 Law of Bills and Current Account 99 วันเสาร์  08.50-12.10 น. 1411 สอบร่วมกับกลุ่ม อ.ปฏกิรณ์

99 วันเสาร์  08.50-12.10 น. 1411 สอบร่วมกับกลุ่ม ผศ.โกญจนาท (เรียนร่วมกับภาคสมทบ) ภาคสมทบ                 คงพิพิธ
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ) ภาคสมทบ               เจริญสุข

นต41104 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (2 หนว่ยกิต)
นต41107 นิติปรัชญา (2 หนว่ยกิต) LW41104 Legal Profession
LW41107 Legal Philosophy 99 วันอาทติย์ 13.30-16.50 น. 1412 สอบร่วมกับกลุ่ม อ.ค้านวณ

99 วันเสาร์  08.50-12.10 น. 1412 สอบร่วมกับกลุ่ม รศ.ดร.ภมิู (เรียนร่วมกับภาคสมทบ) ภาคสมทบ         ภู่ตระกูลพันธ์
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ) ภาคสมทบ                มูลศิลป์

นต41205 กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผดิเด็ก (2หนว่ยกิต)  วิชาเลือกสาขา
LW41205 Law on Juveile Delinquency

99 วันเสาร์  15.10-18.30 น. 1412 สอบร่วมกับกลุ่ม พ.ต.ท.ดร.ศักดิ์วุฒิ
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ) ภาคสมทบ         วิบลูย์สมัย

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะนิติศาสตร์

ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคฤดูร้อน ปีการศกึษา  2559

6 จาก 8



 ตัวอักษรสีน ้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

คณะนิติศาสตร์

ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคฤดูร้อน ปีการศกึษา  2559

นต41600 การว่าความและศาลจ าลอง (2 หนว่ยกิต) วิชาเลือกสาขา

LW41600 Litigation and Moot Court

99 วันเสาร์  12.10-15.10 น. 1412 สอบร่วมกับกลุ่ม อ.มณฑล  

(เรียนร่วมกับภาคสมทบ) ภาคสมทบ          เทยีนเกษม

7 จาก 8



 ตัวอักษรสีน ้ำเงิน คือ วิชำที่มีกำรแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชำที่ปดิกลุ่มเรียน

 วิชำที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

ส าหรับ นศ.ช้ันปีท่ี 3 รหัส 571-573 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ทุกกลุ่มวิชา)

นศ31217 การฝกึงาน 

CA31217 Intership

1 วันอังคำร  09.00-11.30 น. สอบนอกตาราง ผศ.ศรัณพร

           ชวนเกริกกุล

         ตารางสอน/ตารางสอบ  ภาคฤดูร้อน  ปีการศกึษา  2559

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะนิเทศศาสตร์

8 จาก 8




