
ก ำหนดกำรเรียนปรับพื้นฐำน โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อก้ำวสู่สังคมมหำวิทยำลัย 

วันที่  6 - 15 มิถุนำยน 2560 คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ตำรำงเรียนปรับพื้นฐำน ระดับปริญญำตรี 4 ปี สำขำวิชำกำรโรงแรม กลุ่มท่ี 1 ห้อง 1111 

วนั/เดอืน/ป ี 08.00-10.00 10.00-12.00 

12.00-13.00 พกัรบัประทำนอำหำรเทีย่ง 

13.00-15.00 หมำยเหต ุ
วันพุธที่ 6 มิถุนำยน 
2561 

Pre-test 
อ.ทพิยก์นก / ดร.สนุนัทำ 

ควำมรู้พื้นฐำน
ส ำหรับงำนโรงแรม 
อ.สภุำวดี พุม่ไสว 

ควำมรู้พื้นฐำนส ำหรับ
งำนโรงแรม 

อ.กรรณกิำร ์บรูพำพชิิต
ภยั 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 มิถุนำยน 
2561 

ควำมรู้พื้นฐำนส ำหรับงำน
โรงแรม 

อ.กรรณกิำร ์บรูพำพชิิตภยั 

ควำมรู้พื้นฐำน
ส ำหรับงำนโรงแรม 
อ.หทยัรตัน ์ปัทมำ

ววิฒัน ์

ควำมรู้พื้นฐำนส ำหรับ
งำนโรงแรม 

อ.สภุำวดี พุม่ไสว 

 

วันศุกร์ท่ี 8 มิถุนำยน 
2561 

ควำมรู้พื้นฐำนส ำหรับงำน
โรงแรม 

อ.สภุำวดี พุม่ไสว 

ภำษำอังกฤษส ำหรับ
งำนบริกำร 

อ.วำรรีตัน ์ทพิวำร ี

ควำมรู้พื้นฐำนส ำหรับ
งำนโรงแรม 

อ.หทยัรตัน ์ปัทมำ
ววิฒัน ์

 

วันจันทร์ท่ี 11 มิถุนำยน 
2561 

ภำษำอังกฤษส ำหรับงำน
บริกำร 

ดร.สนุนัทำ ชตูนินัท์ 

ภำษำอังกฤษส ำหรับ
งำนบริกำร 

อ.วำรรีตัน ์ทพิวำร ี

ภำษำอังกฤษส ำหรับ
งำนบริกำร 

อ.วำรรีตัน ์ทพิวำร ี

 

วันอังคำรท่ี 12 มิถุนำยน 
2561 

ภำษำอังกฤษส ำหรับงำน
บริกำร 

อ.ทพิยก์นก เวยีงค ำ 

ควำมรู้พื้นฐำน
ส ำหรับงำนโรงแรม 
อ.หทยัรตัน ์ปัทมำ

ววิฒัน ์

ภำษำอังกฤษส ำหรับ
งำนบริกำร 

อ.ทพิยก์นก เวยีงค ำ 

 

วันพุธที่ 13 มิถุนำยน 
2561 

ภำษำอังกฤษส ำหรับงำน
บริกำร 

ดร.สนุนัทำ ชตูนินัท์ 
 

ควำมรู้พื้นฐำน
ส ำหรับงำนโรงแรม 
อ.ภมูพิฒัน ์ทองค ำ 

 ควำมรู้พื้นฐำนส ำหรับ
งำนโรงแรม 

อ.พลัลพ หำมะล ิ

 

วันศุกร์ท่ี 15 มิถุนำยน 
2561 

ควำมรู้พื้นฐำนส ำหรับงำน
โรงแรม 

อ.ภมูพิฒัน ์ทองค ำ 

ควำมรู้พื้นฐำน
ส ำหรับงำนโรงแรม 
อ.พลัลพ หำมะล ิ

 Post-test 
อ.พลัลพ / อ.ภูมพิฒัน ์

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรเรียนปรับพื้นฐำน โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อก้ำวสู่สังคมมหำวิทยำลัย 

วันที่  6 - 15 มิถุนำยน 2561 คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ตำรำงเรียนปรับพื้นฐำน ระดับปริญญำตรี 4 ปี สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรกล กลุ่มท่ี 1 ห้อง 1114 

วนั/เดอืน/ป ี 08.00-10.00 10.00-12.00 

12.00-13.00 พกัรบัประทำนอำหำรเทีย่ง 

13.00-15.00 หมำยเหต ุ
วันพุธที่ 6 มิถุนำยน 
2561 

Pre-test + Basic Writing 
อ.สริพิร  ปอ้งกงลำด 

Reading Skills 
อ.อำรรีัตน ์บรบิรูณ ์

Gramma 
อ.จกัรชยั ยิม้งำม 

 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 มิถุนำยน 
2561 

Basic Writing 
อ.สริพิร  ปอ้งกงลำด 

Reading Skills 
อ.อำรรีัตน ์บรบิรูณ ์

Gramma 
อ.จกัรชยั ยิม้งำม 

 

 

วันศุกร์ท่ี 8 มิถุนำยน 
2561 

Basic Writing 
อ.สริพิร  ปอ้งกงลำด 

Reading Skills 
อ.อำรรีัตน ์บรบิรูณ ์

Gramma 
อ.จกัรชยั ยิม้งำม 

 

 

วันจันทร์ท่ี 11 มิถุนำยน 
2561 

Basic Writing 
อ.สริพิร  ปอ้งกงลำด 

Reading Skills 
อ.อำรรีัตน ์บรบิรูณ ์

Gramma 
อ.จกัรชยั ยิม้งำม 

 

 

วันอังคำรท่ี 12 มิถุนำยน 
2561 

Basic Writing 
อ.สริพิร  ปอ้งกงลำด 

Reading Skills 
อ.อำรรีัตน ์บรบิรูณ ์

Gramma 
อ.จกัรชยั ยิม้งำม 

 

 

วันพุธที่ 13 มิถุนำยน 
2561 

Basic Writing 
อ.สริพิร  ปอ้งกงลำด 

Reading Skills 
อ.อำรรีัตน ์บรบิรูณ ์

 Gramma 
อ.จกัรชยั ยิม้งำม 

 

 

วันศุกร์ท่ี 15 มิถุนำยน 
2561 

Basic Writing 
อ.สริพิร  ปอ้งกงลำด 

Reading Skills 
อ.อำรรีัตน ์บรบิรูณ ์

 Gramma + Post-test 
อ.จกัรชยั ยิม้งำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรเรียนปรับพื้นฐำน โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อก้ำวสู่สังคมมหำวิทยำลัย 

วันที่  6 - 15 มิถุนำยน 2561 คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ตำรำงเรียนปรับพื้นฐำน ระดับปริญญำตรี 4 ปี สำขำวิชำกำรท่องเท่ียว กลุ่มท่ี 1 ห้อง 1113 

วนั/เดอืน/ป ี 08.00-10.00 10.00-12.00 

12.00-13.00 พกัรบัประทำนอำหำรเทีย่ง 

13.00-15.00 หมำยเหต ุ
วันพุธที่ 6 มิถุนำยน 
2561 

Pre-test 
อ.นตินินัท ์ศรสีวุรรณ 

พื้นฐำนภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรท่องเท่ียว 

อ.นตินินัท ์ศรสีวุรรณ 

งำนบริกำรและกำร
พัฒนำบุคลิกภำพ 
อ.ภัทรมขุ พงษธำ 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 มิถุนำยน 
2561 

พื้นฐำนภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรท่องเท่ียว 

อ.ภัทรมขุ พงษธำ 

งำนบริกำรและกำร
พัฒนำบุคลิกภำพ 
อ.ญำณำธร  เธยีร

ถำวร 

พื้นฐำนควำมรู้ใน
อุตสำหกรรมท่องเท่ียว 

อ.พดัยศ เพชรวงษ ์

 

วันศุกร์ท่ี 8 มิถุนำยน 
2561 

พื้นฐำนภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรท่องเท่ียว 

อ.นตินินัท ์ศรสีวุรรณ 

งำนบริกำรและกำร
พัฒนำบุคลิกภำพ 
อ.ญำณำธร  เธยีร

ถำวร 

พื้นฐำนควำมรู้ใน
อุตสำหกรรมท่องเท่ียว 

อ.พดัยศ เพชรวงษ ์

 

วันจันทร์ท่ี 11 มิถุนำยน 
2561 

พื้นฐำนภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรท่องเท่ียว 

อ.นนทณ์พร กิตศิรปีญัญำ 

งำนบริกำรและกำร
พัฒนำบุคลิกภำพ 
อ.ศริริตัน ์ขำนทอง 

พื้นฐำนควำมรู้ใน
อุตสำหกรรมท่องเท่ียว 

อ.ชยัวฒุ ิชยัฤกษ ์

 

วันอังคำรท่ี 12 มิถุนำยน 
2561 

พื้นฐำนภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรท่องเท่ียว 

อ.นนทณ์พร กิตศิรปีญัญำ 

งำนบริกำรและกำร
พัฒนำบุคลิกภำพ 
อ.ศริริตัน ์ขำนทอง 

พื้นฐำนควำมรู้ใน
อุตสำหกรรมท่องเท่ียว 

อ.ชยัวฒุ ิชยัฤกษ ์

 

วันพุธที่ 13 มิถุนำยน 
2561 

พื้นฐำนภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรท่องเท่ียว 

อ.นนทณ์พร กิตศิรปีญัญำ 
 

งำนบริกำรและกำร
พัฒนำบุคลิกภำพ 
อ.ศริริตัน ์ขำนทอง 

 พื้นฐำนควำมรู้ใน
อุตสำหกรรมท่องเท่ียว 

อ.ชยัวฒุ ิชยัฤกษ ์

 

วันศุกร์ท่ี 15 มิถุนำยน 
2561 

งำนบริกำรและกำรพัฒนำ
บุคลิกภำพ 

อ.ญำณำธร  เธยีรถำวร 
 

พื้นฐำนควำมรู้ใน
อุตสำหกรรม

ท่องเท่ียว 
อ.พดัยศ เพชรวงษ ์

 Post-test 
อ.ภัทรมขุ พงษธำ 

 

 

 

 


