
รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มเรยีน เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรยีน หอ้งเรยีน อาจารย์ผู้สอน

FA207 องค์ประกอบศิลป์ 3 001 640109050001 - 640109050043 อ. 09:00 - 12:00 น. 436/ออนไลน์ อ. ณมณ ขันธชวะนะ

FA207 องค์ประกอบศิลป์ 3 002 640109050044 เปน็ต้นไป อ. 13:30 - 16:30 น. 436/ออนไลน์ อ. ณมณ ขันธชวะนะ

FA223 การวาดเส้น 3 001 640109050001 - 640109050043 อ. 13:30 - 16:30 น. 12304/ออนไลน์ ผศ. กมลวรรณ พชัรพรพพิฒัน์ สารสุข

FA223 การวาดเส้น 3 002 640109050044 เปน็ต้นไป อ. 09:00 - 12:00 น. 12304/ออนไลน์ ผศ. จักรพนัธ ์สุระประเสริฐ

FA229 ภาษาจีนเพื่องานออกแบบเชิงสร้างสรรค์ 3 001 640109050001 ปน็ต้นไป จ. 09:00 - 12:00 น. 7306/ออนไลน์ ผศ. ณธกร อุไรรัตน์

FA352 ศิลปวจิักษ์ 3 501 640109050001 เปน็ต้นไป ศ. 09:00 - 12:00 น. 7306/ออนไลน์ อ. ณมณ ขันธชวะนะ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์

คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบเชิงสรา้งสรรค์  ป .ตร ีหลักสูตร 4 ป ี ชั้นปทีี่ 1 (รหสั64)

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วนัที่พมิพ ์: 10/08/2564 10:12:41 ผู้พมิพ ์: นาย ชัยวฒัน์ พรุิณสาร IP Address :  172.18.0.1

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2564 ปรญิญาตร ีภาคปกติ



รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มเรยีน เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรยีน หอ้งเรยีน อาจารย์ผู้สอน

FA207 องค์ประกอบศิลป์ 3 002 644609050001 เปน็ต้นไป อ. 13:30 - 16:30 น. 436/ออนไลน์ อ. ณมณ ขันธชวะนะ

FA223 การวาดเส้น 3 002 644609050001 เปน็ต้นไป อ. 09:00 - 12:00 น. 12304/ออนไลน์ ผศ. จักรพนัธ ์สุระประเสริฐ

FA229 ภาษาจีนเพื่องานออกแบบเชิงสร้างสรรค์ 3 001 644609050001 เปน็ต้นไป จ. 09:00 - 12:00 น. 7306/ออนไลน์ ผศ. ณธกร อุไรรัตน์

FA352 ศิลปวจิักษ์ 3 501 644609050001 เปน็ต้นไป ศ. 09:00 - 12:00 น. 7306/ออนไลน์ อ. ณมณ ขันธชวะนะ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2564 ปรญิญาตร ีภาคปกติ

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบเชิงสรา้งสรรค์  ป .ตร ีหลักสูตรเทยีบโอนจาก ปวส.  ชั้นปทีี่ 1 (รหสั64)

วนัที่พมิพ ์: 10/08/2564 10:12:41 ผู้พมิพ ์: นาย ชัยวฒัน์ พรุิณสาร IP Address :  172.18.0.1



รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มเรยีน เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรยีน หอ้งเรยีน อาจารย์ผู้สอน

FA221 สุนทรียศาสตร์ 3 001 630109030001 เปน็ต้นไป จ. 09:00 -12:00 น. 435/ออนไลน์ อ. ณมณ ขันธชวะนะ

GD338 การปฏบิติัออกแบบตัวอักษร 3 001 630109030001 เปน็ต้นไป อ. 09:00 - 12:00 น. 435/ออนไลน์ อ. ธนเดช ธเนศกลจักร์

อ. ธนิต จึงด ารงกิจ

GD339 การออกแบบส่ือส่ิงพมิพรู์ปเล่ม 3 001 630109030001 เปน็ต้นไป พฤ. 09:00 - 12:00 น. 12311/ออนไลน์ ผศ. ณธกร อุไรรัตน์

GD383 ภาพประกอบเชิงสร้างสรรค์ 3 001 630109030001 เปน็ต้นไป อ. 13:30 - 16:30 น. 435/ออนไลน์ อ. ปรวรรณ ดวงรัตน์

LA131 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3 017 630109030001 เปน็ต้นไป พฤ. 13:30 - 15:00 น. 391/ออนไลน์ อ. ทนัญชัย เยี่ยมสวสัด์ิ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2564 ปรญิญาตร ีภาคปกติ

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟิก  ป .ตร ีหลักสูตร 4 ป ีชั้นปทีี่ 2 (รหสั63)

วนัที่พมิพ ์: 10/08/2564 10:12:41 ผู้พมิพ ์: นาย ชัยวฒัน์ พรุิณสาร IP Address :  172.18.0.1



รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มเรยีน เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรยีน หอ้งเรยีน อาจารย์ผู้สอน

GD344 การออกแบบโฆษณาและส่ือดิจิทลั 3 001 620109030001 เปน็ต้นไป ศ. 13:30 - 16:30 น. 434/ออนไลน์ ผศ. ทพิย์ลักษณ์ โกมลวณิช

GD346 การออกแบบกราฟกิเพื่อสภาพแวดล้อม 3 001 620109030001 เปน็ต้นไป ศ. 09:00 - 12:00 น. 434/ออนไลน์ ผศ. ทพิย์ลักษณ์ โกมลวณิช

อ. ธนิต จึงด ารงกิจ

GD347 การออกแบบตัวละคร 3 001 620109030001 เปน็ต้นไป จ. 13:30 - 16:30 น. 434/ออนไลน์ อ. กิรติ ศรีสุชาติ

GD348 การออกแบบกราฟกิเพื่อมวลชน 3 001 620109030001 เปน็ต้นไป จ. 09:00 - 12:00 น. 434/ออนไลน์ อ. อุกฤษ วรรณประภา

GD349 ธรุกิจการออกแบบกราฟกิ 3 001 620109030001 เปน็ต้นไป พฤ. 13:30 - 16:30 น. 434/ออนไลน์ อ. กิรติ ศรีสุชาติ

LA241 ภาษาอังกฤษธรุกิจ 1 3 004 620109030001 เปน็ต้นไป พฤ. 09:00 - 12:00 น. 391/ออนไลน์ อ. ทนัญชัย เยี่ยมสวสัด์ิ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2564 ปรญิญาตร ีภาคปกติ

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟิก  ป .ตร ีหลักสูตร 4 ป ี ชั้นปทีี่ 3 (รหสั62)

วนัที่พมิพ ์: 10/08/2564 10:12:41 ผู้พมิพ ์: นาย ชัยวฒัน์ พรุิณสาร IP Address :  172.18.0.1

หมายเหตุ : 1. ใหนั้กศึกษาเลือกลงทะเบยีนรายวิชาเลือกเสร ี1 รายวิชา 



รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มเรยีน เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรยีน หอ้งเรยีน อาจารย์ผู้สอน

GD345 การออกแบบอินเตอร์เฟซ 3 001 610109030002 เปน็ต้นไป อ. 13:30 - 16:30 น. 1211/ออนไลน์ อ. กิรติ ศรีสุชาติ

GD367
การออกแบบประสบการณ์

ทางกราฟกิส าหรับส่ือเชิงโต้ตอบ
3 511 พฤ. 13:30 - 16:30 น. 12316/ออนไลน์ ผศ. ณธกร อุไรรัตน์

GD369
การออกแบบประสบการณ์

ทางกราฟกิส าหรับแอนิเมชั่น
3 511 ศ. 13:30 - 16:30 น. 12316/ออนไลน์ ผศ. ณธกร อุไรรัตน์

GD371
การออกแบบประสบการณ์

ทางกราฟกิส าหรับกราฟกิส่ือผสม
3 511 พฤ. 13:30 - 16:30 น. 12311/ออนไลน์ ผศ. ทพิย์ลักษณ์ โกมลวณิช

GD402 การเตรียมศิลปนิพนธ์ 3 001 610109030002 เปน็ต้นไป พ. 13:30 - 16:30 น. 434/ออนไลน์ ผศ. ณธกร อุไรรัตน์
ผศ. ทพิย์ลักษณ์ โกมลวณิช
อ. กิรติ ศรีสุชาติ
อ. ปรวรรณ ดวงรัตน์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2564 ปรญิญาตร ีภาคปกติ

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟิก  ป .ตร ีหลักสูตร 4 ป ี ชั้นปทีี่ 4 (รหสั61)

หมายเหตุ : 1. ใหนั้กศึกษาเลือกลงทะเบยีนรายวิชาเฉพาะด้าน 1 รายวิชา (GD367 ,GD369 , GD371)
 - ส าหรับนักศึกษาที่สอบผ่านรายวชิา GD366 การออกแบบแอพพลิเคชั่น ใหเ้ลือกลงทะเบยีนรายวชิา GD367 การออกแบบประสบการณ์ทางกราฟกิส าหรับส่ือเชิงโต้ตอบ
 - ส าหรับนักศึกษาที่สอบผ่านรายวชิา GD368 การออกแบบแอนิเมชั่น 2Dและ3D ใหเ้ลือกลงทะเบยีนรายวชิา GD369 การออกแบบประสบการณ์ทางกราฟกิส าหรับแอนิเมชั่น
 - ส าหรับนักศึกษาที่สอบผ่านรายวชิา GD370 การออกแบบกราฟกิส่ือผสม ใหเ้ลือกลงทะเบยีนรายวชิา GD371 การออกแบบประสบการณ์ทางกราฟกิส าหรับกราฟกิส่ือผสม

วนัที่พมิพ ์: 10/08/2564 10:12:41 ผู้พมิพ ์: นาย ชัยวฒัน์ พรุิณสาร IP Address :  172.18.0.1

                 3. ใหนั้กศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบยีนเรยีนรายวิชา GD345 การออกแบบอินเตอรเ์ฟซ (โปรดตรวจโครงสรา้งของนักศึกษาก่อนลงทะเบยีน)
                 2. ใหนั้กศึกษาเลือกลงทะเบยีนรายวิชาเลือกเสร ี1 รายวิชา 



รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มเรยีน เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรยีน หอ้งเรยีน อาจารย์ผู้สอน

ID319 งานระบบประกอบอาคาร 3 001 630109020001 เปน็ต้นไป อ. 13:30 - 16:30 น. 12401/ออนไลน์ อ. ธนิต จึงด ารงกิจ

ID322 การออกแบบภายใน 1 3 001 630109020001 เปน็ต้นไป ศ. 09:00 - 14:00 น. 12401/ออนไลน์ อ. จิณณ์ธศิา สุระประเสริฐ

ID328 วสัดุส าหรับงานออกแบบภายใน 3 001 630109020001 เปน็ต้นไป อ. 09:00 - 12:00 น. 12401/ออนไลน์ อ. อุกฤษ วรรณประภา

ID333 ทฤษฎแีละเกณฑ์ในการออกแบบ 3 001 630109020001 เปน็ต้นไป พฤ. 09:00 - 12:00 น. 435/ออนไลน์ อ. นลินา องคสิงห

LA131 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3 017 630109020001 เปน็ต้นไป พฤ. 13:30 - 15:00 น. 391/ออนไลน์ อ. ทนัญชัย เยี่ยมสวสัด์ิ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2564 ปรญิญาตร ีภาคปกติ

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบภายใน  ป .ตร ีหลักสูตร 4 ป ี ชั้นปทีี่ 2 (รหสั63)

วนัที่พมิพ ์: 10/08/2564 10:12:41 ผู้พมิพ ์: นาย ชัยวฒัน์ พรุิณสาร IP Address :  172.18.0.1



รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มเรยีน เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรยีน หอ้งเรยีน อาจารย์ผู้สอน

ID324 การออกแบบภายใน 3 3 001 620109020003 เปน็ต้นไป ศ. 09:00 - 14:00 น. 12404/ออนไลน์ อ. อุกฤษ วรรณประภา

ID329
เทคโนโลยีการก่อสร้าง

ส าหรับงานออกแบบภายใน
3 001 620109020003 เปน็ต้นไป พฤ. 13:30 - 16:30 น. 435/ออนไลน์ อ. นลินา องคสิงห

ID332
การจัดท ารายละเอียด

โครงการออกแบบภายใน
3 001 620109020003 เปน็ต้นไป อ. 13:30 - 16:30 น. 434/ออนไลน์ อ. อุกฤษ วรรณประภา

ID336
การออกแบบจัดแสง

เพื่องานออกแบบภายใน
3 001 620109020003 เปน็ต้นไป พ. 09:00 - 12:00 น. 435/ออนไลน์ อ. จิณณ์ธศิา สุระประเสริฐ

ID380
เทคโนโลยีการจัดการ

สภาพแวดล้อมภายในอาคาร
3 511 620109020003 เปน็ต้นไป พ. 13:30 - 16:30 น. 435/ออนไลน์ อ. จิณณ์ธศิา สุระประเสริฐ

LA241 ภาษาอังกฤษธรุกิจ 1 3 005 620109020003 เปน็ต้นไป พฤ. 09:00 - 12:00 น. 392/ออนไลน์ อ. ลจิต โพธสิาร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2564 ปรญิญาตร ีภาคปกติ

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบภายใน  ป .ตร ีหลักสูตร 4 ป ี ชั้นปทีี่ 3 (รหสั62)

วนัที่พมิพ ์: 10/08/2564 10:12:41 ผู้พมิพ ์: นาย ชัยวฒัน์ พรุิณสาร IP Address :  172.18.0.1



รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มเรยีน เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรยีน หอ้งเรยีน อาจารย์ผู้สอน

ID326 การออกแบบตกแต่งภายใน 5 3 001 610109020001 เปน็ต้นไป พ. 09:00 - 14:00 น. 12404/ออนไลน์ อ. วชิญ กุลประดิษฐารมณ์

อ. อุกฤษ วรรณประภา

ID335 การประกอบวชิาชีพทางการออกแบบภายใน 3 001 610109020001 เปน็ต้นไป อ. 09:00 - 12:00 น. 12404/ออนไลน์ อ. ชนาสิน เทพบตุร

ID400 โครงงานศิลปนิพนธ์ 3 001 610109020001 เปน็ต้นไป อ. 13:30 - 16:30 น. 12404/ออนไลน์ อ. จิณณ์ธศิา สุระประเสริฐ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2564 ปรญิญาตร ีภาคปกติ

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบภายใน  ป .ตร ีหลักสูตร 4 ป ี ชั้นปทีี่ 4 (รหสั61)

วนัที่พมิพ ์: 10/08/2564 10:12:41 ผู้พมิพ ์: นาย ชัยวฒัน์ พรุิณสาร IP Address :  172.18.0.1

หมายเหตุ : 1. ใหนั้กศึกษาเลือกลงทะเบยีนรายวิชาเลือกเสร ี1 รายวิชา 



รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มเรยีน เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรยีน หอ้งเรยีน อาจารย์ผู้สอน

FA221 สุนทรียศาสตร์ 3 001 630109040001 เปน็ต้นไป จ. 09:00 - 12:00 น. 435/ออนไลน์ อ. ณมณ ขันธชวะนะ

FB306 การท าแม่แบบและตัดเย็บพื้นฐาน 3 001 630109040001 เปน็ต้นไป อ. 09:00 - 12:00 น. 12513/ออนไลน์ ผศ. กมลวรรณ พชัรพรพพิฒัน์ สารสุข

อ. นิศาชล หอมเพช็ร

FB330 พื้นฐานการออกแบบแฟชั่น 3 001 630109040001 เปน็ต้นไป จ. 13:30 - 16:30 น. 437/ออนไลน์ อ. ปรัชญา พริะตระกูล

LA131 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3 017 630109040001 เปน็ต้นไป พฤ. 13:30 - 15:00 น. 391/ออนไลน์ อ. ทนัญชัย เยี่ยมสวสัด์ิ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2564 ปรญิญาตร ีภาคปกติ

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น  ป .ตร ีหลักสูตร 4 ป ี ชั้นปทีี่ 2 (รหสั63)

วนัที่พมิพ ์: 10/08/2564 10:12:41 ผู้พมิพ ์: นาย ชัยวฒัน์ พรุิณสาร IP Address :  172.18.0.1



รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มเรยีน เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรยีน หอ้งเรยีน อาจารย์ผู้สอน

FB314
การวเิคราะหต์ลาดและผู้บริโภค

ทางธรุกิจแฟชั่น
3 511 620109040002 เปน็ต้นไป อ. 13:30 - 16:30 437/ออนไลน์ อ. กมลศิริ วงศ์หมึก

FB332 การออกแบบสร้างสรรค์งานแฟชั่น 3 001 620109040002 เปน็ต้นไป จ. 09:00 - 12:00 น. 437/ออนไลน์ ผศ. กมลวรรณ พชัรพรพพิฒัน์ สารสุข

FB333 การสร้างสรรค์คอลเล็คชั่นส าหรับงานแฟชั่น 3 001 620109040002 เปน็ต้นไป ศ. 09:00 - 12:00 น. 437/ออนไลน์ ผศ. กมลวรรณ พชัรพรพพิฒัน์ สารสุข

FB350 การถ่ายภาพและงานก ากับงานแฟชั่น 3 511 620109040002 เปน็ต้นไป พฤ. 13:30 - 16:30 น. 437/ออนไลน์ ผศ. จักรพนัธ ์สุระประเสริฐ

FB356
การออกแบบเคร่ืองตกแต่ง

และเคร่ืองประดับแฟชั่น
3 511 620109040002 เปน็ต้นไป ศ. 13:30 - 16:30 น. 437/ออนไลน์ ผศ. กมลวรรณ พชัรพรพพิฒัน์ สารสุข

FB363 ผู้ประกอบการแฟชั่น 3 511 620109040002 เปน็ต้นไป อ. 09:00 - 12:00 น. 434/ออนไลน์ อ. ปรัชญา พริะตระกูล

LA241 ภาษาอังกฤษธรุกิจ 1 3 004 620109040002 - 620109040014 พฤ. 09:00 - 12:00 น. 391/ออนไลน์ อ. ทนัญชัย เยี่ยมสวสัด์ิ

LA241 ภาษาอังกฤษธรุกิจ 1 3 005 620109040015 เปน็ต้นไป พฤ. 09:00 - 12:00 น. 392/ออนไลน์ อ. ลจิต โพธสิาร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์

คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น  ป .ตร ีหลักสูตร 4 ป ี ชั้นปทีี่ 3 (รหสั62)

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2564 ปรญิญาตร ีภาคปกติ

วนัที่พมิพ ์: 10/08/2564 10:12:41 ผู้พมิพ ์: นาย ชัยวฒัน์ พรุิณสาร IP Address :  172.18.0.1



รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มเรยีน เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรยีน หอ้งเรยีน อาจารย์ผู้สอน

FB356
การออกแบบเคร่ืองตกแต่ง

และเคร่ืองประดับแฟชั่น
3 511 610109040001 เปน็ต้นไป ศ. 13:30 - 16:30 น. 437/ออนไลน์ ผศ. กมลวรรณ พชัรพรพพิฒัน์ สารสุข

FB363 ผู้ประกอบการแฟชั่น 3 511 610109040001 เปน็ต้นไป อ. 09:00 - 12:00 น. 434/ออนไลน์ อ. ปรัชญา พริะตระกูล

FB403 การเตรียมศิลปนิพนธ์ 3 001 610109040001 เปน็ต้นไป พ. 13:30 - 16:30 น. 12513/ออนไลน์ ผศ. กมลวรรณ พชัรพรพพิฒัน์ สารสุข

ผศ. จักรพนัธ ์สุระประเสริฐ

อ. ปรัชญา พริะตระกูล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2564 ปรญิญาตร ีภาคปกติ

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น  ป .ตร ีหลักสูตร 4 ป ี ชั้นปทีี่ 4 (รหสั61)

วนัที่พมิพ ์: 10/08/2564 10:12:41 ผู้พมิพ ์: นาย ชัยวฒัน์ พรุิณสาร IP Address :  172.18.0.1



รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มเรยีน เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรยีน หอ้งเรยีน อาจารย์ผู้สอน

FA352 ศิลปวจิักษ์ 3 502 ศ. 13:30 - 16:30 น. 7306/ออนไลน์ อ. ณมณ ขันธชวะนะ

FA370 ภาพพมิพซิ์ลค์สกรีน 3 501 ศ. 09:00 - 12:00 น. 12516/ออนไลน์ ผศ. ณธกร อุไรรัตน์

หมายเหตุ :

มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2564 ปรญิญาตร ีภาคปกติ

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2564

คณะศิลปกรรมศาสตร ์ รายวิชาเลือเสร ี(เปดิใหนั้กศึกษาทกุคณะ ทกุสาขาวิชา สามารถเลือกลงทะเบยีนเปน็รายวิชาเลือกเสรไีด้

 1. รายวิชา FA370 ภาพพิมพ์ซิลค์สกรนี เปดิรบันักศึกษาลงทะเบยีนเรยีนเพียง 30 คนเทา่น้ัน

วนัที่พมิพ ์: 10/08/2564 10:12:41 ผู้พมิพ ์: นาย ชัยวฒัน์ พรุิณสาร IP Address :  172.18.0.1


