
วนัที่ ภาคเชา้    09:00 - 12:00 น. ภาคบา่ย   13:00 - 16:00 น.

เสารท์ี ่14 พฤศจกิายน 63 ดร.ศภุมติร จันทรเ์สีย้วรัศม ี(กลุม่ 1) ดร.ศภุมติร จันทรเ์สีย้วรัศม ี(กลุม่ 2)

หอ้ง 1026

อาคารบญุชนะ อัตถากร ชัน้ 10

หอ้งประชมุ ดร.สมศกัดิ์

อาคารสยามบรมราชกมุาร ีชัน้ 2

เสารท์ี ่14 พฤศจกิายน 63 ผศ.ดร.เกศกานดา จตรุงคโชค  (กลุม่ 2) ผศ.ดร.เกศกานดา จตรุงคโชค  (กลุม่ 1)

หอ้งประชมุ ดร.สมศกัดิ์

อาคารสยามบรมราชกมุาร ีชัน้ 2

หอ้ง 1026

อาคารบญุชนะ อัตถากร ชัน้ 10

อาทติยท์ี ่15 พฤศจกิายน 63 ดร.ศภุมติร จันทรเ์สีย้วรัศม ี(กลุม่ 1) ดร.ศภุมติร จันทรเ์สีย้วรัศม ี(กลุม่ 2)

หอ้ง 1026

อาคารบญุชนะ อัตถากร ชัน้ 10

หอ้งประชมุ ดร.สมศกัดิ์

อาคารสยามบรมราชกมุาร ีชัน้ 2

อาทติยท์ี ่15 พฤศจกิายน 63 ผศ.ดร.เกศกานดา จตรุงคโชค  (กลุม่ 2) ผศ.ดร.เกศกานดา จตรุงคโชค  (กลุม่ 1)

หอ้งประชมุ ดร.สมศกัดิ์

อาคารสยามบรมราชกมุาร ีชัน้ 2

หอ้ง 1026

อาคารบญุชนะ อัตถากร ชัน้ 10

เสารท์ี ่21 พฤศจกิายน 63 ดร.ศภุมติร จันทรเ์สีย้วรัศม ี(กลุม่ 1) ดร.ศภุมติร จันทรเ์สีย้วรัศม ี(กลุม่ 2)

หอ้ง 1026

อาคารบญุชนะ อัตถากร ชัน้ 10

หอ้งประชมุ ดร.สมศกัดิ์

อาคารสยามบรมราชกมุาร ีชัน้ 2

เสารท์ี ่21 พฤศจกิายน 63 ผศ.ดร.เกศกานดา จตรุงคโชค  (กลุม่ 2) ผศ.ดร.เกศกานดา จตรุงคโชค  (กลุม่ 1)

หอ้งประชมุ ดร.สมศกัดิ์

อาคารสยามบรมราชกมุาร ีชัน้ 2

หอ้ง 1026

อาคารบญุชนะ อัตถากร ชัน้ 10

อาทติยท์ี ่22 พฤศจกิายน 63 ดร.ศภุมติร จันทรเ์สีย้วรัศม ี(กลุม่ 1) ดร.ศภุมติร จันทรเ์สีย้วรัศม ี(กลุม่ 2)

หอ้ง 1026

อาคารบญุชนะ อัตถากร ชัน้ 10

หอ้งประชมุ ดร.สมศกัดิ์

อาคารสยามบรมราชกมุาร ีชัน้ 2

อาทติยท์ี ่22 พฤศจกิายน 63 ผศ.ดร.เกศกานดา จตรุงคโชค  (กลุม่ 2) ผศ.ดร.เกศกานดา จตรุงคโชค  (กลุม่ 1)

หอ้งประชมุ ดร.สมศกัดิ์

อาคารสยามบรมราชกมุาร ีชัน้ 2

หอ้ง 1026

อาคารบญุชนะ อัตถากร ชัน้ 10

เสารท์ี ่28 พฤศจกิายน 63 Mr.Wayne Eldon Ludvickson (กลุม่ 1) Mr.Wayne Eldon Ludvickson (กลุม่ 2)

หอ้ง 1026

อาคารบญุชนะ อัตถากร ชัน้ 10

หอ้ง 1026

อาคารบญุชนะ อัตถากร ชัน้ 10

อาทติยท์ี ่29 พฤศจกิายน 63 ดร.ศภุมติร จันทรเ์สีย้วรัศม ี(กลุม่ 1) ดร.ศภุมติร จันทรเ์สีย้วรัศม ี(กลุม่ 2)

หอ้ง 1026

อาคารบญุชนะ อัตถากร ชัน้ 10

หอ้งประชมุ ดร.สมศกัดิ์

อาคารสยามบรมราชกมุาร ีชัน้ 2

อาทติยท์ี ่29 พฤศจกิายน 63 ผศ.ดร.เกศกานดา จตรุงคโชค  (กลุม่ 2) ผศ.ดร.เกศกานดา จตรุงคโชค  (กลุม่ 1)

หอ้งประชมุ ดร.สมศกัดิ์

อาคารสยามบรมราชกมุาร ีชัน้ 2

หอ้ง 1026

อาคารบญุชนะ อัตถากร ชัน้ 10

หวัขอ้ Intensive Business English

                       กลุม่ที ่2  รหัสนักศกึษา 6320224081 เป็นตน้ไป

                            และนศ.Professional รุน่ 11

     - Reading the Textbooks, Writing the Reports, - Presenting the Project

วชิาเตรยีมความพรอ้ม (Intensive Business Course)

ส าหรบัหลกัสตูร Flexible MBA รุน่ที ่40 และ Pro MBA 11

คณะบรหิารธุรกจิ    สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

แบง่เป็น 2 กลุม่ :        กลุม่ที ่1  รหัสนักศกึษา 6320224001 - 80


