
ตารางสอนวิชา มธ.104 ภาค 1/2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต   
(การสอนแบบออนไลน) 

(โครงการปกติ ที่ศูนยรังสติ จํานวนกลุมทั้งหมด 75 กลุม)  
 

วัน/เวลา 2300 (09.30 – 12.30 น.) 4500 (13.30 – 16.30 น.) 
อังคาร กลุม (9) ช่ือผูสอน กลุม (8) ช่ือผูสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อังคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230001 ผศ.ดร.นาวิน โบษกรนัฏ 
http://line.me/ti/g/4JVBJHNsc2 

 

450001 รศ.ลักษณา โตวิวัฒน 
http://line.me/ti/g/olM0jC8uzC 

 

230002 รศ.ลักษณา โตวิวัฒน 
http://line.me/ti/g/XttsChwmgS 

 

450002 อ. วรุณญา อัจฉริยบดี 
http://line.me/ti/g/nNm5oxmAEV 

 

230003 ผศ.พ.ต.อ.หญิง ภัทราภรณ  จูฬะปตะ 
http://line.me/ti/g/kWywUF3g6U 

 

450003 ผศ.พ.ต.อ.หญิง ภัทราภรณ  จูฬะปตะ 
http://line.me/ti/g/XFRCcm2qxn 

 

230004 อ. เพ็ญอาภา อยูดี 
http://line.me/ti/g/R8yzKKt25Z 

 

450004 อ. เพ็ญอาภา อยูดี 
http://line.me/ti/g/FEFw7CejGi 

 

230005 อ. วิกานดา เกียรติมาโนชญ 
http://line.me/ti/g/55oVBWBpKy 

 

450005 อ. วิกานดา เกียรติมาโนชญ 
http://line.me/ti/g/o6NprqqQdV 
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อังคาร 

230006 อ. สรัญญา วรานฤชิต 
http://line.me/ti/g/_pjKwQcmQS 

 

450006 อ. สรัญญา วรานฤชิต 
http://line.me/ti/g/9_jZ05lHsD 

 

230007 อ. กมลวรรณ ปริญโญกุล  
http://line.me/ti/g/W07LNFD3oC 

 

450007 อ. กมลวรรณ ปริญโญกุล 
http://line.me/ti/g/vM9E2kPyvg 

 

230008 อ. สิรินทร จิระกูล 
http://line.me/ti/g/T_g8BDgnzL 

 

450008 อ. ศิริขวัญ นครสวรรค  
http://line.me/ti/g/HkMcTymApO 

 

230009 อ. สุวรรณา คุยเอ่ียม  
http://line.me/ti/g/eQq2KLZ4z7 
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วัน/เวลา 7800 (09.30 – 12.30 น.) 9000 (13.30 – 16.30 น.) 
พุธ กลุม (8)  ช่ือผูสอน กลุม 

(11)  
ช่ือผูสอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พุธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พุธ 
 
 
 
 

780001 ผศ. เยาวลักษณ กระแสสินธุ 
http://line.me/ti/g/zK6e52MBfy 

 

900001 รศ. ดร.นิตยา แกวคัลณา 
http://line.me/ti/g/gCtUzNTWve 

 

780002 ผศ.รังรอง เจียมวิจักษณ 
http://line.me/ti/g/fQ3ksBgi4V 

 

900002 ผศ.ดร. จันทิมา อังคพณิชกิจ 
http://line.me/ti/g/-oOXHQSse_ 

 

780003 อ. ฐิรวรรณ ดํารงรัตน 
http://line.me/ti/g/SFOMqW4mIQ 

 

900003 ผศ. ม.ล.คํายวง วราสิทธชิัย 
http://line.me/ti/g/J9H5s2fEYe 

 
780004 อ.ปนรรฐพร จิตวิริยนนท 

http://line.me/ti/g/MHVm15N0Sv 

 

900004 อ. วชิราภรณ รุงโรจนชนาทิพย 
http://line.me/ti/g/VK91WK5448 

 
780005 อ. เพ็ญอาภา อยูดี 

http://line.me/ti/g/1Kq2DcuhR3 

 

900005 รศ. นวลทิพย เพ่ิมเกษร 
http://line.me/ti/g/1sCvUIGMyS 
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พุธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

780006 อ. ยาภา ลิ่วเจริญชัย 
http://line.me/ti/g/9UVRXYW8JS 

 

900006 รศ. เจียรนัย ศิริสวัสดิ ์
http://line.me/ti/g/Ouqdb7JxEU 

 
780007 อ. รุงทิพย สกุลสุกใส 

http://line.me/ti/g/E11Irt-1M8 

 
 

900007 อ. ฐิรวรรณ ดํารงรัตน 
http://line.me/ti/g/4AMb0VGxaj 

 

780008 อ. ขวัญแกว งามโสภณ  
http://line.me/ti/g/4A4xEZvUmV 

 

900008 อ. เพ็ญอาภา อยูดี 
http://line.me/ti/g/d0lioIvR46 

 
  900009 อ. ยาภา ลิ่วเจริญชัย 

http://line.me/ti/g/hCovCT95cO  

 
  900010 อ. ศิริขวัญ นครสวรรค  

http://line.me/ti/g/px-WuxtjLl 

 
 

  900011 อ. ขวัญแกว งามโสภณ  
http://line.me/ti/g/8NNAv-GWgP 

 
 

http://line.me/ti/g/9UVRXYW8JS
http://line.me/ti/g/Ouqdb7JxEU
http://line.me/ti/g/E11Irt-1M8
http://line.me/ti/g/4AMb0VGxaj
http://line.me/ti/g/4A4xEZvUmV
http://line.me/ti/g/d0lioIvR46
http://line.me/ti/g/hCovCT95cO
http://line.me/ti/g/px-WuxtjLl
http://line.me/ti/g/8NNAv-GWgP


วัน/เวลา 3200 (09.30 – 12.30 น.) 5400 (13.30 – 16.30 น.) 
พฤหัสบด ี กลุม 

(12) 
ช่ือผูสอน กลุม (4)  ช่ือผูสอน 

 320001 รศ. อรพัช บวรรกัษา 
http://line.me/ti/g/YEqUkwFJmu 

 
 

540001 ผศ.ดร.วาริด เจริญราษฎร 
http://line.me/ti/g/k0dwEGTcc7 

 

320002 ผศ.สุรัตน ศรีราษฎร 
http://line.me/ti/g/VmnwsNxILM 

 

540002 อ. นันทิดา จงมีสุข 
http://line.me/ti/g/pK1RIiPps1 

 
320003 ผศ. เยาวลักษณ กระแสสินธุ 

http://line.me/ti/g/5lfqBskUkL 

 

540003 อ. ปพักตรอร ธรรมกวินทิพย 
http://line.me/ti/g/ssJ65Fq3Rg 

 
 

320004 ผศ. รังรอง เจียมวิจักษณ 
http://line.me/ti/g/hK2ONVKFrN 

 
 

540004 อ. สรัญญา วรานฤชิต 
http://line.me/ti/g/IwZNXj8inF 

 

320005 ผศ.ดร.วาริด เจริญราษฎร 
http://line.me/ti/g/ODqPazczAf 
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320006 อ. นันทิดา จงมีสุข 
http://line.me/ti/g/dyf-jtd0Gt 

 

  

320007 อ. ปนรรฐพร จิตวิริยนนท 
http://line.me/ti/g/D8yGmc7iVy 

 
 

  

320008 อ. ปพักตรอร ธรรมกวินทิพย 
http://line.me/ti/g/eL9gVTdFaO 

 
 

  

320009 อ. สรัญญา วรานฤชิต 
http://line.me/ti/g/oT5mG0Zuh8 

 
 

  

320010 อ. สิรินทร จิระกูล 
http://line.me/ti/g/I-Xat-Kc_q 

 

  

320011 อ. กมลวรรณ ปริญโญกุล  
http://line.me/ti/g/nW4Jsuya0O 
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320012 อ. ศิริขวัญ นครสวรรค  
http://line.me/ti/g/mZMpeJAAR7 
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วัน/เวลา 8700 (09.30 – 12.30 น.) 9100 (13.30 – 16.30 น.) 
 กลุม 

(11) 
ช่ือผูสอน กลุม 

(12)  
ช่ือผูสอน 

 
 
 
 
ศุกร 

    
870001 อ. สังวาลย คงจันทร  

http://line.me/ti/g/kxqQSwOyEl 

 

910001 ผศ.สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ 
http://line.me/ti/g/1I9YWha54U 

 
870002 ผศ.พ.ต.อ.หญิง ภัทราภรณ  จูฬะปตะ 

http://line.me/ti/g/HXDuzdFfT5 

 

910002 ผศ.พ.ต.อ.หญิง ภัทราภรณ  จูฬะปตะ 
http://line.me/ti/g/DP09N9IYol 

 
870003 ผศ.สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ 

http://line.me/ti/g/pYwg7Usuvo 

 

910003 ผศ.ดร.วาริด เจริญราษฎร 
http://line.me/ti/g/HdiLhfAqLW 

 
870004 ผศ.ดร.วาริด เจริญราษฎร 

http://line.me/ti/g/vGH1pFqv2z 

 

910004 อ.ฐิรวรรณ ดํารงรัตน  
http://line.me/ti/g/QCv6Z2BQG1 

 
870005 อ. ฐิรวรรณ ดํารงรัตน 

http://line.me/ti/g/JuZMD0_J2w 

 

910005 อ. นันทิดา จงมีสุข  
http://line.me/ti/g/slaaZNdLO5 

 

870006 อ. นันทิดา จงมีสุข 
http://line.me/ti/g/FpFZZsX_UN 

 

910006 อ. ยาภา ลิ่วเจริญชัย 
http://line.me/ti/g/AIp9QTcpqn 
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870007 อ. ปนรรฐพร จิตวิริยนนท 
http://line.me/ti/g/j1Q6w9L7Ek 

 

910007 อ. รุงทิพย สกุลสุกใส  
http://line.me/ti/g/p3Ja6nQ4bP 

 
870008 อ. ยาภา ลิ่วเจริญชัย 

http://line.me/ti/g/N_KaaThQGl 

 

910008 อ. วิกานดา เกียรติมาโนชญ 
http://line.me/ti/g/9TwdN50BTe 

 
870009 อ. รุงทิพย สกุลสุกใส 

http://line.me/ti/g/dBin8OoAog 

 

910009 อ.วิชญดา ทองแดง 
http://line.me/ti/g/hM7xSm1ker 

 
870010 อ. วิกานดา เกียรติมาโนชญ 

http://line.me/ti/g/D3EbrOaEcD 

 

910010 อ. ขวัญแกว งามโสภณ  
http://line.me/ti/g/7Fkz70N0E8 

 

870011 อ.วิชญดา ทองแดง 
http://line.me/ti/g/8RThT05B3Z 

 

910011 อ. สุวรรณา คุยเอ่ียม 
http://line.me/ti/g/E8J-EkavF5 

 

  910012 อ. สิรินทร จิระกูล 
http://line.me/ti/g/iexMQbuTmp 
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ตารางสอนวิชา มธ.104 ภาค 1/2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
(เฉพาะคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรปริญญาควบตรีโท)    

(การสอนแบบออนไลน) 
 
 
Section/group วัน เวลา ผูบรรยาย 

2300/01 อังคาร 9.00 น. – 

12.00 น. 

ผูชวยศาสตราจารยน้ําเพชร จินเลิศ 

http://line.me/ti/g/nIgZ6rVv11     

2300/02 อังคาร 9.00 น. – 

12.00 น. 

อาจารยเสกสันต ผลวัฒนะ 

http://line.me/ti/g/XMuFptjHF3    

3200/01 พฤหัสบดี 9.00 น. – 

12.00 น. 

รองศาสตราจารย ดร. สุธาสินี ปยพสุนทรา 

http://line.me/ti/g/jbRWS5IG30     
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