
ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ ทกัษะนาฏศิลป ์1

201-22014 ทกัษะนาฏศิลป ์1 (ละครพระ-นาง) อ.สิริวรรณ, อ.ปยิมาศ

201-22021 ทกัษะนาฏศิลป ์1 (โขนพระ) อ.รักษติ

201-22028 ทกัษะนาฏศิลป ์1 (โขนยักษ)์ อ.สันติ

201-22035 ทกัษะนาฏศิลป ์1 (โขนลิง) อ.พทิกัษ์

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50เวลาเรียน แผน 2

ประวัติพฒันาการดนตรีไทย

303-22008

อ.มานพ

คอมพวิเตอร์กบัดนตรีไทย

303-22002

อ.วิทยา

ทกัษะเพลงไทย 1

303-22025

อ.สุพัศชา อ.ณรงค์ฤทธิ์ อ.ประสงค์

ศุกร์

พธุ

ทักษะเคร่ืองดนตรีไทยส าหรับวชิาชพีครู 1

องัคาร

ทักษะเคร่ืองดนตรีไทยส าหรับวชิาชพีครู 1 การซ่อมบ ารุงเคร่ืองดนตรีไทย

303-22018 303-22051

อ.ลิขิต อ.ประสงค์

พฤหสัฯ

พฤติกรรมมนษุย์กบัการพฒันาคน ภาษาและวัฒนธรรม

300-11002 300-21003

รองฯ ราชวงศ์ อ.พรรณิการ์

การซ่อมบ ารุงเคร่ืองดนตรีไทย

303-22018 303-22051

อ.ลิขิต อ.ประสงค์

300-21003 303-22025

อ.พรรณิการ์ อ.สุพัศชา อ.ณรงค์ฤทธิ์ อ.ประสงค์

เพลงร้องส าหรับเด็ก

303-30005

ตารางเรียนนักเรียนปริญญาตรีชั้นปทีี่ 1 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไ์ทยศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560

จันทร์

พกักลางวัน

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

300-11001

รองฯพมิพฉ์ัตราพร

อ.ภาพร

ทกัษะนาฏศิลป ์1

ทกัษะนาฏศิลป ์1

อ.ปยิมาศ

ภาษาและวัฒนธรรม

300-21003

อ.พรรณิการ์

บคุคลส าคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป์

301-22018

ภาษาและวัฒนธรรม ทกัษะเพลงไทย 1

วัน/เวลา

พฤหสัฯ

ศุกร์

เวลาเรียน แผน 2

พฤติกรรมมนษุย์กบัการพฒันาคน

300-11002

รองฯ ราชวงศ์

เคร่ืองแต่งกายและอปุกรณ์การแสดง

301-22019

อ.ชิตา, อ.พทิกัษ์

ตารางเรียนนักเรียนปริญญาตรีชั้นปทีี่ 1 สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทยศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

อ.บญุสม

ภาษาองักฤษเพื่อการแสดง

301-22010

อ.เกษมสันต์

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

300-11001

รองฯพมิพฉ์ัตราพร

ภาษาและวัฒนธรรม ทกัษะนาฏศิลป ์1

300-21003

อ.พรรณิการ์

กายวิภาคส าหรับนาฏศิลป์

301-22002

เพลงร้องส าหรับเด็ก

303-30005

อ.บญุสม



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา คณิตฯและสถิติ

รหสัวิชา 300-12001

ครูผู้สอน อ.ศศิธร

วิชา ภาษาองักฤษฯ

รหสัวิชา 300-13002

ครูผู้สอน อ.จันทร์แรม

วิชา คณิตฯและสถิติ

รหสัวิชา 300-12001

ครูผู้สอน อ.ศศิธร

วิชา คณิตฯและสถิติ

รหสัวิชา 300-12001

ครูผู้สอน อ.ศศิธร

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ ทกัษะนาฏศิลป ์3

201-22016 ทกัษะนาฏศิลป ์3 (ละครพระ-นาง) อ.ภาพร, อ.ไพเราะ

201-22023 ทกัษะนาฏศิลป ์3 (โขนพระ) อ.ชานนท์

201-22030 ทกัษะนาฏศิลป ์3 (โขนยักษ)์ อ.เชาวนาท

201-22037 ทกัษะนาฏศิลป ์3 (โขนลิง) อ.พทิกัษ์

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา คณิตฯและสถิติ

รหสัวิชา 300-12001

ครูผู้สอน อ.ศศิธร

วิชา ภาษาองักฤษฯ

รหสัวิชา 300-13002

ครูผู้สอน อ.จันทร์แรม

วิชา คณิตฯและสถิติ

รหสัวิชา 300-12001

ครูผู้สอน อ.ศศิธร

วิชา คณิตฯและสถิติ

รหสัวิชา 300-12001

ครูผู้สอน อ.ศศิธร

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

อ.วิทยา

อ.ลิขติ, อ.นันท์นภสั, อ.ปัณฑารีย์

ทกัษะเพลงไทย 3 ทักษะเคร่ืองดนตรีส าหรับวิชาชีพครู 3

303-22027 303-22020

อ.พลณศักด์ิ, อ.มานพ, อ.บุษยา, อ.วิทยา

ทกัษะเพลงไทย 3

303-22027

อ.พลณศักด์ิ, อ.มานพ, อ.บุษยา, อ.วิทยา

การบนัทกึโนต๊ด้วยคอมพวิเตอร์

303-22012

เวลาเรียน แผน 2

นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา

300-21008

อ.นนัทวัน

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

300-13002

อ.จันทร์แรม

การจัดการความรู้

300-21014

ศุกร์

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

300-13002

อ.มนสันนัท์

นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา

300-21008

อ.นนัทวัน

อ.สุพศัชา, ดร.ปภาอร

พฤหสัฯ

วรรณคดีและการประพนัธ์ ทักษะเคร่ืองดนตรีส าหรับวิชาชีพครู 3

303-22011 303-22020

รองฯ พมิพฉ์ัตราพร อ.ลิขติ, อ.นันท์นภสั, อ.ปัณฑารีย์

ปฏบิัติเคร่ืองสายปีช่วาหรือปีพ่าทยม์อญ

เวลาเรียน แผน 2

ตารางเรียนนักเรียนปริญญาตรีชั้นปทีี่ 2 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไ์ทยศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560

วัน/เวลา

จันทร์

ปฏบิัติเคร่ืองสายปีช่วาหรือปีพ่าทยม์อญ

พกักลางวัน

303-22032

อ.สุพศัชา, ดร.ปภาอร

พธุ

นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา

300-21008

อ.นนัทวัน

องัคาร

303-22032

อ.จันทร์แรม

ศุกร์

พฤหสัฯ

ระบ าเบ็ดเตล็ดและการแสดงพืน้บ้าน ทกัษะนาฏศิลป ์3

301-22011

อ.ภาพร, อ.ไพเราะ

301-22011

อ.มนสันนัท์ อ.ภาพร, อ.ไพเราะ

พธุ

นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา ทกัษะนาฏศิลป ์3

300-21008

อ.นนัทวัน

ตารางเรียนนักเรียนปริญญาตรีชั้นปทีี่ 2 สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทยศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560

วัน/เวลา

จันทร์

การออกแบบฉากและแสงบนเวที

พกักลางวัน

ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์

301-22032 301-22016

อ.พทิกัษ์ อ.สมประสงค์

องัคาร

การจัดการความรู้ ทกัษะนาฏศิลป ์3 ระบ าเบ็ดเตล็ดและการแสดงพืน้บ้าน

300-21014



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา การแนะแนวฯ

รหสัวิชา 300-21005

ครูผู้สอน ดร.พรทพิย์

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา วิทยาศาสตร์ฯ

รหสัวิชา 300-12002

ครูผู้สอน อ.องัคณา

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ

300-21005 การแนะแนวและใหค้ าปรึกษาเพื่อพฒันาผู้เรียน ดร.พรทพิย์

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา การแนะแนวฯ

รหสัวิชา 300-21005

ครูผู้สอน ดร.พรทพิย์

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา วิทยาศาสตร์ฯ

รหสัวิชา 300-12002

ครูผู้สอน อ.องัคณา

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

อ.องัคณา รองฯ เพชราภรณ์

ดร.ปภาอร

อ.ไตรรงค์

การแนะแนวและให้ค าปรึกษาเพื่อพฒันาผู้เรียน ทกัษะขิม

300-21005 303-30001

ดร.พรทพิย์

เวลาเรียน แผน 2

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

300-21009

รองฯ อารี

ทกัษะประสบการณ์การแสดง

301-22012

อ.นนัทวัน, อ.จุฑารัตน,์ อ.รักษติ, อ.พทิกัษ์

ศุกร์

ทกัษะขิม

พธุ

องัคาร

การประพนัธ์เพลงไทย

303-22004

อ.ณรงค์ฤทธิ์

เวลาเรียน แผน 2

ตารางเรียนนักเรียนปริญญาตรีชั้นปทีี่ 3 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไ์ทยศึกษา แขนงดนตรีไทย ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560

วัน/เวลา

จันทร์

ศุกร์

ประวัติศาตร์นาฏศิลปไ์ทย

301-22001

อ.ไพเราะ

ดร.ปภาอร อ.บษุยา, อ.ปญัฑารีย์ รองฯ พมิพฉ์ัตราพร

พฤหสัฯ

ทกัษะเพลงไทย 5 ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทยส าหรับวชิาชีพครู 5

303-22029 303-22022

อ.พลณศักด์ิ, อ.มานพ, อ.ประสงค์ อ.ไตรรงค์

พกักลางวัน

ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทยส าหรับวชิาชีพครู 5

303-22022

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

300-21009

รองฯ อารี

ทกัษะเพลงไทย 5

303-22029

อ.พลณศักด์ิ, อ.มานพ, อ.ประสงค์

ทักษะปี่พาทยห์รือเคร่ืองสายส าหรับวชิาชพีครู 1

303-22015

อ.บษุยา, อ.ปญัฑารีย์

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

300-21009

ชีวิตกบัสุขภาพ

300-12002 300-14014

อ.องัคณา รองฯ เพชราภรณ์

ทักษะปี่พาทยห์รือเคร่ืองสายส าหรับวชิาชพีครู 1 การบรรจเุพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์

303-30001 303-22015 303-22007

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

301-22006

อ.รักษติ, อ.ชานนท์

การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย แต่งหน้า และทรงผม

301-22034

อ.จุฑารัตน,์ อ.ชญาพร

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

300-21009

รองฯ อารี

รองฯ อารี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีวิตกบัสุขภาพ

300-12002 300-14014

องัคาร

การแนะแนวและให้ค าปรึกษาเพื่อพฒันาผู้เรียน

300-21005

ดร.พรทพิย์

ตารางเรียนนักเรียนปริญญาตรีชั้นปทีี่ 3 สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทยศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

ทกัษะประสบการณ์การแสดง

301-22012

อ.นนัทวัน, อ.จุฑารัตน,์ อ.รักษติ, อ.พทิกัษ์

พฤหสัฯ

จารีตนาฏศิลปไ์ทย

301-22003

อ.ค ารณ

พธุ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา การแนะแนวฯ

รหสัวิชา 300-21005

ครูผู้สอน ดร.พรทพิย์

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา วิทยาศาสตร์ฯ

รหสัวิชา 300-12002

ครูผู้สอน อ.องัคณา

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50เวลาเรียน แผน 2

รองฯ อารี อ.นงนชุ

ศุกร์

ทกัษะขิม ทักษะปี่พาทยห์รือเคร่ืองสายส าหรับวชิาชพีครู 1 การบรรจเุพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์

303-30001 303-22015 303-22007

พฤหสัฯ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทกัษะการขับร้องเพลงไทย 5

300-21009 303-22038

ดร.ปภาอร อ.บษุยา, อ.ปญัฑารีย์ รองฯ พมิพฉ์ัตราพร

ทักษะปี่พาทยห์รือเคร่ืองสายส าหรับวชิาชพีครู 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีวิตกบัสุขภาพ

303-22015 300-12002 300-14014

อ.บษุยา, อ.ปญัฑารีย์ อ.องัคณา รองฯ เพชราภรณ์

ตารางเรียนนักเรียนปริญญาตรีชั้นปทีี่ 3 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไ์ทยศึกษา แขนงคีตศิลปไ์ทย ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560

วัน/เวลา

จันทร์

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

พกักลางวัน

ทกัษะการขับร้องเพลงไทย 5

300-21009 303-22038

รองฯ อารี อ.นงนชุ

องัคาร

การประพนัธ์เพลงไทย การแนะแนวและให้ค าปรึกษาเพื่อพฒันาผู้เรียน ทกัษะขิม

303-22004 300-21005 303-30001

อ.ณรงค์ฤทธิ์ ดร.พรทพิย์ ดร.ปภาอร

พธุ



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา ความเปน็ครู

รหสัวิชา 300-21003

ครูผู้สอน อ.อญัชัน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา มนษุยสัมพนัธ์

รหสัวิชา 300-11002

ครูผู้สอน อ.องัคณา,อ.กนกกาญจน์

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ

300-21005 การแนะแนวและใหค้ าปรึกษาเพื่อพฒันาผู้เรียน ดร.พรทพิย์

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา ความเปน็ครู

รหสัวิชา 300-21003

ครูผู้สอน อ.อญัชัน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา มนษุยสัมพนัธ์

รหสัวิชา 300-11002

ครูผู้สอน อ.องัคณา,อ.กนกกาญจน์

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ปฏบิติักลุ่มเคร่ืองดนตรีไทย 7

303-22023

อ.ลิขิต

การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

300-31011

รองฯ วิษณุ

จิตรกรรมสีน้ า

104-30005

รองฯ วิษณุ

ปฏบิติักลุ่มเคร่ืองดนตรีไทย 7

303-22023

อ.ลิขิต

การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

300-31011

รองฯ วิษณุ

ทกัษะการสอนนาฏศิลป ์1

301-22021

อ.สุวรรณา, อ.ชิตา, อ.ชานนท,์ อ.พทิกัษ์

การสอนนาฏศิลปแ์ละดนตรีแบบบรูณาการณ์

301-22006

อ.ธภร

การวิจัยนาฏศิลปด้์านการศึกษา

301-22009

อ.รักษติ

จิตรกรรมสีน้ า

เวลาเรียน แผน 2

ศุกร์

การวิจัยด้านดุริยางคศิลป์

303-22002

ดร.สุระชัย

เวลาเรียน แผน 2

ตารางเรียนนักเรียนปริญญาตรีชั้นปทีี่ 4 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไ์ทยศึกษา แขนงดนตรีไทย ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560

วัน/เวลา

จันทร์

คุณธรรม จริยธรรมของครู

พกักลางวัน

300-21021

ศุกร์

ทกัษะเพลงไทย 7

303-22016

อ.ณรงค์ฤทธิ,์ อ.สุพศัชา

ทกัษะขิม 2

303-22028

ดร.ปภาอร

พฤหสัฯ

300-11002

อ.อญัชัน อ.องัคณา, อ.กนกกาญจน์

พธุ

อ.มาลินี

องัคาร

ความเปน็ครู มนษุยสัมพนัธ์

300-21003

ตารางเรียนนักเรียนปริญญาตรีชั้นปทีี่ 4 สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทยศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560

วัน/เวลา

จันทร์

คุณธรรม จริยธรรมของครู

พกักลางวัน

300-21021

อ.มาลินี

พฤหสัฯ

พธุ

ทกัษะการสอนนาฏศิลป ์1

301-22021

อ.สุวรรณา, อ.ชิตา, อ.ชานนท,์ อ.พทิกัษ์

องัคาร

ความเปน็ครู มนษุยสัมพนัธ์

300-21003 300-11002

อ.อญัชัน อ.องัคณา, อ.กนกกาญจน์

104-30005

รองฯ วิษณุ



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา ความเปน็ครู

รหสัวิชา 300-21003

ครูผู้สอน อ.อญัชัน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา มนษุยสัมพนัธ์

รหสัวิชา 300-11002

ครูผู้สอน อ.องัคณา,อ.กนกกาญจน์

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

อ.องัคณา, อ.กนกกาญจน์

เวลาเรียน แผน 2

ศุกร์

พฤหสัฯ

ทกัษะการขับร้องเพลงสามชัน้และเพลงเถา 4

303-22035

อ.บญุสม

อ.อญัชัน

พธุ

วัน/เวลา

จันทร์

คุณธรรม จริยธรรมของครู

พกักลางวัน

ทกัษะการขับร้องเพลงสามชัน้และเพลงเถา 4

300-21021 303-22035

อ.มาลินี

การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

300-31011

รองฯ วิษณุ

จิตรกรรมสีน้ า

104-30005

รองฯ วิษณุ

อ.บญุสม

องัคาร

ความเปน็ครู มนษุยสัมพนัธ์

300-21003 300-11002

ตารางเรียนนักเรียนปริญญาตรีชั้นปทีี่ 4 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไ์ทยศึกษา แขนงคีตศิลปไ์ทย ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560

การวิจัยด้านดุริยางคศิลป์

303-22002

ดร.สุระชัย

กลวิธีการขับร้องเพลงชั้นสูง

303-22044

ดร.สุระชัย


