
71ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาภาษาไทย (10011)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบัยนีเร์ยนี ภาคปลาย 

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)สาขาวิิชาศิิลปศิาสติร์ รหัส 10
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึิกษาที�สมัคุรเรียน  

ภาคุปลาย  ปีการศึิกษา 2565

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต

แขนงวิิชาสาร์สนเทศิศิาสตร์์ ร์หััส 10454 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

1) กลุ่มีวิิชีางานัห้องสมุีด รัหัส 1

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ม.6 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ปวิชุ. หรืีอเทียบัเท�า

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต 

10151   ไทยศึกษา

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111   ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161   ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162   ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163   ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

เสาร์     15 ก.ค. 2566 บ่าย 

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์     15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566 บ่าย

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท 

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์     15 ก.ค. 2566  เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566  เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566 บ่าย

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10121  อารยธิรรมมนุษย์

10151  ไทยศึกษา

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161  ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162  ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท 

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์     15 ก.ค. 2566   เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566  เช้า

เสาร์     15 ก.ค. 2566  บ่าย
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1) กลุ่มีวิิชีางานัห้องสมุีด รัหัส 1 (ต่้อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

4) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต้สัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

5) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาอุต้สัาหกรีรีม อุต้สัาหกรีรีมสิั�งทอ คหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม ปรีะมง เทคโนโลยีสัารีสันเทศ

และการีสืั�อสัารี

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

6) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญา หรืีอปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรืีอเทียบัเท�า

10151 ไทยศึกษา

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

11313 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�องานสารสนเทศ

13313 การบริการและเผิยแพื่ร่สารสนเทศ

13314 การจัำดการองค์การสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

2) กลุ่มีวิิชีางานัศึ้นัย์สื�อการัศึึกษาและแหล่งเรั่ยนัรั้้ รัหัส 2

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

1)  สัำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ม.6 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ปวิชุ. หรืีอเทียบัเท�า

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี� 

10103    ทักษะชีวิิต

10121   อารยธิรรมมนุษย์

10164   สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

และเลือกอีก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี� 

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาภาษาไทย (10011)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบัยนีเร์ยนี ภาคปลาย 

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)2) กลุ่มีวิิชีางานัศึ้นัย์สื�อการัศึึกษาและแหล่งเรั่ยนัรั้้ รัหัส 2 (ต้่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

2)  สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

10151 ไทยศึกษา 

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10151  ไทยศึกษา

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161  ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162  ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163  ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

4) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต้สัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

5)  สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาอุต้สัาหกรีรีม อุต้สัาหกรีรีมสิั�งทอ คหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม ปรีะมง เทคโนโลยีสัารีสันเทศ

และการีสืั�อสัารี

10121  อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

6) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญา หรืีอปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรืีอเทียบัเท�า

10151  ไทยศึกษา

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

27112 การบริหารศ้นย์ส่�อการศึกษา

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
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3) กลุม่ีวิิชีางานัสำานัักงานั รัหัส 3

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ม.6 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ปวิชุ. หรืีอเทียบัเท�า

10141   วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

 และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�  

10103   ทักษะชีวิิต

  10121   อารยธิรรมมนุษย์

  10164   สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

 และเลือกอีก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�  

10111   ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

  10161   ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

  10162   ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

  10163   ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ่าย

เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้า

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ่าย

เสาร์      15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์      15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้า

เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ่าย

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

4)  สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต้สัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

5)  สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาอุต้สัาหกรีรีม อุต้สัาหกรีรีมสิั�งทอ คหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม ปรีะมง เทคโนโลยสีัารีสันเทศ

และการีสืั�อสัารี

10121  อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาภาษาไทย (10011)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบัยนีเร์ยนี ภาคปลาย 

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)

3) กลุ่มีวิิชีางานัสำานัักงานั รัหัส 3 (ต่้อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

6) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญา หรืีอปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรืีอเทียบัเท�า

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

4) กลุม่ีวิิชีางานัสารัสนัเที่ศึการัที่่องเที่่�ยวิและศึิลปิวิัฒินัธรัรัมี รัหัส 4

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ม.6 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ปวิชุ. หรืีอเทียบัเท�า

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10103   ทักษะชีวิิต

10121   อารยธิรรมมนุษย์

10164   สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

และเลือกอีก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

2 สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. ปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
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4) กลุ่มีวิิชีางานัสารัสนัเที่ศึการัที่่องเที่่�ยวิและศึิลปิวิัฒินัธรัรัมี รัหัส 4 (ต่้อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

4)  สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต้สัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

12402  วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

เสาร์  15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

5)  สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาอุต้สัาหกรีรีม อุต้สัาหกรีรีมสิั�งทอ คหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม ปรีะมง เทคโนโลยีสัารีสันเทศ

และการีสืั�อสัารี

10131 สังคมมนุษย์

12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

6)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญา หรืีอปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรืีอเทียบัเท�า

12402  วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

หัลักสูตร์ศิิลปศิาสตร์บััณฑิิต
แขนงวิิชาไทยคดีีศิึกษา ร์หััส 10224 หัลักสูตร์ปร์ับัปร์ุง พ.ศิ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ม.6 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ปวิชุ. หรืีอเทียบัเท�า

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

เลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10103    ทักษะชีวิิต

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10164 สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

และเลือกอีก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

 เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

 เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

 อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

 อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

 เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

 อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาภาษาไทย (10011)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบัยนีเร์ยนี ภาคปลาย 

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)แขนงวิิชาไทยคดีีศิึกษา ร์หััส 10224 หัลักสูตร์ปร์ับัปร์ุง พ.ศิ. 2565  (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. หรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาบัริีหารีธุรีกิจ ศิลปหัต้ถกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

12310   วิิถีไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

3)  สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิท. หรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาชุ�างอุต้สัาหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม คหกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

12310   วิิถีไทย

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

4) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุรีกิจ อุต้สัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

12310   วิิถีไทย

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

5) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาอุต้สัาหกรีรีม อุต้สัาหกรีรีมสิั�งทอ คหกรีรีม เกษต้รีกรีรีม ปรีะมง เทคโนโลยีสัารีสันเทศ

และการีสืั�อสัารี

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

12310 วิิถีไทย

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

6) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญา หรืีอปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรืีอเทียบัเท�าทุกสัาขาวิิชุา

10151 ไทยศึกษา

12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ

และเล่อกเสรี  1  ชุดวิิชา(1)

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

หัมายเหัตุ (1) ให้นักศึกษาเล่อกชุดวิิชาเล่อกเสรไีด้จำากชุดวิิชาหร่อรายวิิชาตา่ง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิิบัตร หร่อในหลกัส้ตรระดบัประกาศนยีบัตร  

 ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิิชาหร่อรายวิิชาที�สาขาวิิชาไม่ีอนุัญาต้ให้เล่อกเป็นชุดวิิชาเล่อกเสรี ศึกษารายละเอียดชุดวิิชาหร่อ 

 รายวิิชาที�ไม่อนุญาตให้เล่อกเป็นชุดวิิชาเล่อกเสรีจำากเว็ิบไซึ่ต์ https://www.stou.ac.th ไปที� หลักส้ตรที�เปิดสอน→หลักส้ตร 

 ปริญญาตรี→ สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิิชาเล่อกเสรี

  ทัี่�งน่ั�นัักศึึกษาต้้องต้รัวิจสอบต้ารัางสอบข้องแต่้ละชุีดวิิชีาท่ี่�ลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัไม่ีให้ม่ีวัินัและคาบเวิลาสอบต้รังกันั เนืั�องจากมีหาวิิที่ยาลัย

 ไม่ีอนุัญาต้ให้นัักศึึกษาเข้้าสอบมีากกว่ิา 1 ชุีดวิิชีา ในัวัินัและคาบเวิลาสอบเด่ยวิกันั



78 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โป
รแ

กร
มก

าร
ลง

ทะ
เบี

ยน
เรี

ยน
 ภ

าค
ปล

าย
 

สา
ขา

วิช
าศิ

ลป
ศิา

สต
ร์ 

(1
0)

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาศึิกษาทั�วิไป ร์หััส 10511

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

เลือก  2  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

10103 ทักษะชีวิิต

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการส่�อสาร

10121 อารยธิรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวิดล้อมเพ่ื่�อชีวิิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

10161 ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร

10162  ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร

10163 ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร

10164 สังคมและวัิฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,500 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาภาษาไทย (10011)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบัยนีเร์ยนี ภาคปลาย 

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์ภาษาอัังกฤษเฉพาะอัาชีพ ร์หััส 10111

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
 และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากกลุ�มวิิชุาเฉพาะที�ศ่กษา
 1) กลุ�มวิิชุาเฉพาะครูี รีหัสั A
 11311  ภาษาอังกฤษสำาหรับคร้สอนภาษา
 2) กลุ�มวิิชุาเฉพาะกฎหมาย รีหัสั 1
 41401  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย
 3) กลุ�มวิิชุาเฉพาะธุรีกิจ รีหัสั 2
 11301  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุิรกิจำ
 4) กลุ�มวิิชุาเฉพาะการีโรีงแรีม รีหัสั 3 
 11303  ภาษาอังกฤษสำาหรับพื่นักงานโรงแรม
 5) กลุ�มวิิชุาเฉพาะงานสัำานักงาน รีหัสั 4
 11304  ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้ำาหน้าที�สำานักงาน
 6) กลุ�มวิิชุาเฉพาะการีท�องเที�ยวิ รีหัสั 5
 11302  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการท่องเที�ยวิ
 7) กลุ�มวิิชุาเฉพาะคอมพิวิเต้อร์ี รีหัสั 6
 11305  ภาษาอังกฤษสำาหรับผ้้ิใช้คอมพิื่วิเตอร์
 8) กลุ�มวิิชุาเฉพาะการีสัาธารีณิสุัข รีหัสั 7
 11306  ภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรสาธิารณสุข
 9) กลุ�มวิิชุาเฉพาะชุ�าง รีหัสั 8 
 11307  ภาษาอังกฤษสำาหรับช่าง
 10) กลุ�มวิิชุาเฉพาะการีเกษต้รี รีหัสั 9
 11308  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566    เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
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หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชางานสาร์สนเทศิ ร์หััส 10451 หัลักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศิ. 2565

1) กลุ่มีวิิชีางานัห้องสมีุด รัหัส 1

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13313 การบริการและเผิยแพื่ร่สารสนเทศ

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

13311 การพัื่ฒนาและการจัำดการทรัพื่ยากรสารสนเทศ

13314 การจัำดการองค์การสารสนเทศ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

  

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

2) กลุ่มีวิิชีางานัศึ้นัย์สื�อการัศึึกษาและแหล่งเรั่ยนัรั้้ รัหัส 2

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

27112  การบริหารศ้นย์ส่�อการศึกษา

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13311 การพัื่ฒนาและการจัำดการทรัพื่ยากรสารสนเทศ

13313 การบริการและเผิยแพื่ร่สารสนเทศ

13314 การจัำดการองค์การสารสนเทศ

26406 การพัื่ฒนาและการใช้ส่�อการเรียนร้้เพ่ื่�อการเรียนร้้ตลอดชีวิิต

1,100 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

  

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์  15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
ปร์ะกาศินียบัตร์วิชาภาษาไทย (10011)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบัยนีเร์ยนี ภาคปลาย 

สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)3) กลุ่มีวิิชีางานัสำานัักงานั รัหัส 3

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

13413 เทคโนโลยีดิจิำทัลและวิิทยาการข้อม้ล

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

13314 การจัำดการองค์การสารสนเทศ

13321 การส่�อสารธุิรกิจำในยุคดิจิำทัล

13423 ระบบสารสนเทศสำานักงาน

32210 องค์การและการจัำดการและการจัำดการเชิงกลยุทธ์ิ

32452 กลยุทธ์ิการจัำดการทรัพื่ยากรมนุษย์และองค์การ

 แห่งการเรียนร้้

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566  บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

4) กลุ่มีวิิชีางานัสารัสนัเที่ศึการัที่่องเที่่�ยวิและศึิลปิวิัฒินัธรัรัมี รัหัส 4

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

12402 วัิฒนธิรรมกับการท่องเที�ยวิ

13201 สารสนเทศศาสตร์เบ่�องต้น

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต้�อไปนี�

12310 วิิถีไทย

13202 การส่�อสารในงานสารสนเทศ

13314 การจัำดการองค์การสารสนเทศ

32335 ควิามร้้เบ่�องต้นเกี�ยวิกับการท่องเที�ยวิและ 

 อุตสาหกรรมท่องเที�ยวิ

1,100 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

  

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
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หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์ภาษาจีีนเพ่�อัการ์ส่�อัสาร์ ร์หััส 10713

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

10162 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการส่�อสาร
11007 ภาษาจีำนเพ่ื่�อการท่องเที�ยวิ
11009 ภาษาและวัิฒนธิรรมจีำน

1,500 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาเขมร์ ร์หััส 10811

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

10163   ภาษาเขมรเพ่ื่�อการส่�อสาร
11012   ภาษาเขมรเชิงธุิรกิจำ                                                                 
11013   ภาษาเขมรเพ่ื่�อการท่องเที�ยวิ

1,100 บาท
1,000 บาท                                    
1,000 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ่าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   เช้า             
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   บ่าย

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาภาษาไทย ร์หััส 10011

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

10161   ภาษาไทยเพ่ื่�อการส่�อสาร
10202   การอ่านภาษาไทย 

1,100 บาท
1,100 บาท                                      

เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้า
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   เช้า             

หัลักสูตร์ปร์ะกาศินียบััตร์

ปร์ะกาศินียบััตร์วิิชาสังคมและวัิฒนธร์ร์มไทย ร์หััส 10021

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

12310   วิิถีไทย
12311 โลกทัศน์ไทย
12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

1,000 บาท    
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   บ่าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ่าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้า
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