
วัน/เดอืน/ปี 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น.
วันศุกร์ที ่5 พฤษภาคม 2560

วันจันทร์ที ่8 พฤษภาคม 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ
วันองัคารที ่9 พฤษภาคม 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ
วันจันทร์ที ่15 พฤษภาคม 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ
วันองัคารที ่16 พฤษภาคม 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ

วันพุธที ่17 พฤษภาคม 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ
วันพฤหสับดีที ่18 พฤษภาคม 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ

วันศุกร์ที ่19 พฤษภาคม 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ
วันพุธที ่24 พฤษภาคม 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ

วันพฤหสับดีที ่25 พฤษภาคม 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ
วันศุกร์ที ่26 พฤษภาคม 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ
วันจันทร์ที ่29 พฤษภาคม 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ
วันองัคารที ่30 พฤษภาคม 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ

วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน

สอบวัดความรู้หลังเรียน

 ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มท่ี 1   
ห้อง 7403 อาคาร 90 ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

             ระหว่างวันที่ 5-31 พฤษภาคม 2560    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 15.00 น.  
                ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ล าดบัที ่ รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล หอ้ง หมายเหตุ
1   076050303001-6 นางสาวญาตาว ี  นุตลักษณ์ ปจท.60/1
2   076050303002-4 นางสาวกญัญารัตน์    โอพัง่ ปจท.60/1
3   076050303003-2 นางสาวกมลชนก   เสือไว ปจท.60/1
4   076050303005-7 นายวรวทิย์   อภิชนังกรู ปจท.60/1
5   076050303006-5 นายสัญญพงษ ์  อ านวยโรจนจินดา ปจท.60/1
6   076050303008-1 นางสาวปนัดดา   เดชศรีเมอืง ปจท.60/1
7   076050303010-7 นางสาววาสินี   หนึ่งค ามี ปจท.60/1
8   076050303013-1 นางสาวบัวชมพ ู  แย้มสรวล ปจท.60/1
9   076050303015-6 นายธนวฒัน์   กัก๊สูงเนิน ปจท.60/1
10   076050303016-4 นางสาวพลอยรินทร์   มงคลนรกจิ ปจท.60/1
11   076050303019-8 นายอานีส   ปัญศักด์ิปราการ ปจท.60/1
12   076050303020-6 นายดนัสวนิ   ทรงเต๊ะ ปจท.60/1
13   076050303021-4 นางสาววริศรา   ไสวดี ปจท.60/1
14   076050303024-8 นางสาวรัชนี   พอกฉลาด ปจท.60/1
15   076050303025-5 นางสาวณัฐริกา   ริดมดั ปจท.60/1
16   076050303026-3 นางสาวสณิตรา    สุขชุ่ม ปจท.60/1
17   076050303027-1 นางสาววลิาสินี   บรรเทาแสง ปจท.60/1
18   076050303029-7 นายพลพล   เทียมธรรม ปจท.60/1
19   076050303030-5 นางสาวชวลัรัตน์   ชังชั่ว ปจท.60/1
20   076050303031-3 นางสาวนภัสสร    ไกรสน ปจท.60/1
21   076050303032-1 นายสุวฒันา   ชิดชมนาท ปจท.60/1
22   076050303033-9 นางสาวชาริสา   ช้อยหิรัญ ปจท.60/1
23   076050303034-7 นางสาวกลุปริยา   แกว้จันทร์ ปจท.60/1
24   076050303035-4 นายอโนชาติ   ธรรมกริิยานนท์ ปจท.60/1
25   076050303036-2 นางสาวจุฑามาศ   ด าข า ปจท.60/1
26   076050303037-0 นางสาวเขมจิรา   แกว้ใส่เงิน ปจท.60/1
27   076050303038-8 นางสาวพลอยนภัส   เสรีรักษม์งคล ปจท.60/1
28   076050303039-6 นางสาวกจิวรรณ   เหลือรักษ์ ปจท.60/1
29   076050303040-4 นางสาวน  าทิพย์   กมุรัตน์ ปจท.60/1
30   076050303043-8 นางสาวญาดา   ดีคง ปจท.60/1
31   076050303044-6 นางสาวกนัติชา   ไชยคีรี ปจท.60/1
32   076050303045-3 นางสาวอรอนงค์   วงัใน ปจท.60/1
33   076050303047-9 นางสาวพจิิตรา   สมบูรณ์ผล ปจท.60/1
34   076050303048-7 นางสาวอนงค์   คงทน ปจท.60/1
35   076050303051-1 นายสุทธพิงษ ์  ฉายะยันต์ ปจท.60/1
36   076050303052-9 นายชัชวาล   แสงเปล่ง ปจท.60/1
37 076050303041-2 นายนรภัทร อน้เนียม ปจท 60/1
38   076050303101-4 นายพลวรรณ    อนิทร์กล่ า ปจท.60/2
39   076050303103-0 นางสาวกชกร   แสงจันทร์ ปจท.60/2
40   076050303104-8 นายวณิกร   รุ่งอนันต์กลุสิริ ปจท.60/2

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาวิชาการจัดการ  กลุ่มที่ 1 
                         ระหว่างวันที่ 5- 31 พฤษภาคม 2560     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัน/เดอืน/ปี 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น.
วันศุกร์ที ่5 พฤษภาคม 2560

วันจันทร์ที ่8 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่9 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ
วันจันทร์ที ่15 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่16 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ

วันพุธที ่17 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ
วันพฤหสับดีที ่18 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ

วันศุกร์ที ่19 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ
วันพุธที ่24 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ

วันพฤหสับดีที ่25 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ
วันศุกร์ที ่26 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ
วันจันทร์ที ่29 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่30 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ

วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มท่ี 2   

ห้อง 7404 อาคาร 90 ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ระหว่างวันที่ 5-31 พฤษภาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 15.00 น.  
                ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ล าดบัที ่ รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล หอ้ง หมายเหตุ
1   076050303105-5 นางสาวศิริบูรณ์   สุทนต์ ปจท.60/2
2   076050303106-3 นายกรณัฐ   บุนนาค ปจท.60/2
3   076050303107-1 นายกรวฒัน์   เข็มนาค ปจท.60/2
4   076050303108-9 นายสรเทพ   อนิทสร ปจท.60/2
5   076050303113-9 นางสาวศุลีพร   สุริยจันทร์ ปจท.60/2
6   076050303114-7 นางสาวนภาลัย     วงษศ์รีเผือก ปจท.60/2
7   076050303116-2 นางสาวปียาภรณ์   สมเจริญพร ปจท.60/2
8   076050303117-0 นางสาวขวญัศิริ   แซ่ฮ้อ ปจท.60/2
9   076050303118-8 นายพรีพล   พงษว์จิารย์ ปจท.60/2
10   076050303119-6 นางสาวรวสิรา   เมอืงสมบัติ ปจท.60/2
11   076050303120-4 นายธรีศักด์ิ   ดัชถุยาวตัร ปจท.60/2
12   076050303122-0 นางสาวฐิติรัตน์   จิตต์เจนกศุล ปจท.60/2
13   076050303123-8 นายณัฎฐ์สูติ   คุ้มรักษา ปจท.60/2
14   076050303124-6 นางสาวกนัตพฒัน์   รตนะสุรเศรษฐ์ ปจท.60/2
15   076050303125-3 นางสาวชนนิกานต์   เนืองแกว้ ปจท.60/2
16   076050303126-1 นางสาวสิริยากร   เสนานาม ปจท.60/2
17   076050303127-9 นางสาวรัญชนา   เจริญผล ปจท.60/2
18   076050303128-7 นางสาวกฤษฎาภรณ์   โนรินทร์ ปจท.60/2
19   076050303131-1 นางสาวภัทราพร   บุญช่วย ปจท.60/2
20   076050303136-0 นายพทิยาพล   กลุวดีวงศ์ ปจท.60/2
21   076050303138-6 นายเรืองศักด์ิ   ค าภิรมย์ ปจท.60/2
22   076050303142-8 นางสาวศิริวรรณ   ภูเด่นไสย ปจท.60/2
23   076050303143-6 นายไกรวชิญ์   ชูวรรณ ปจท.60/2
24   076050303144-4 นายธรีภาคย์   ยศสะค า ปจท.60/2
25   076050303147-7 นายบริพนัธ ์  ประสงค์ ปจท.60/2
26   076050303148-5 นางสาวศรัญยา   เชียงรัมย์ ปจท.60/2
27   076050303152-7 นางสาวชุติพร    หลงละลวด ปจท.60/2
28 076050303137-8 นายนวภณ ศิริบรรณ์ ปจท.60/2
29   076050303201-2 นางสาววรญา   พรัิกษา ปจม.60/1
30   076050303202-0 นางสาวจิราพา   วงศเรณู ปจม.60/1
31   076050303203-8 นางสาวกมลชนก   คีมกระโทก ปจม.60/1
32   076050303204-6 นางสาวอจัฉรา   เพง็แจ่ม ปจม.60/1
33   076050303205-3 นางสาวธนัชพร   บุญธรรม ปจม.60/1
34   076050303206-1 นางสาวกลุดา   พรพระสงฆ์ ปจม.60/1
35   076050303208-7 นางสาวมทันี   แท่นนิล ปจม.60/1
36   076050303210-3 นางสาวธนารีย์   ทองวนั ปจม.60/1
37   076050303212-9 นางสาวสุภัสสรา   สังข์ทอง ปจม.60/1
38   076050303213-7 นางสาวจริยา   จารัตน์ ปจม.60/1
39   076050303214-5 นางสาวกนกกาญจน์   ทิพย์รงค์ ปจม.60/1
40   076050303215-2 นางสาวปิยธดิา   นาคพลั ง ปจม.60/1

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาวิชาการจัดการ  กลุ่มที่ 2 
                             ระหว่างวันที่ 5- 31 พฤษภาคม 2560    



วัน/เดอืน/ปี 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น.
วันศุกร์ที ่5 พฤษภาคม 2560

วันจันทร์ที ่8 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันองัคารที ่9 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันจันทร์ที ่15 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันองัคารที ่16 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

วันพุธที ่17 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันพฤหสับดีที ่18 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

วันศุกร์ที ่19 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันพุธที ่24 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

วันพฤหสับดีที ่25 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันศุกร์ที ่26 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันจันทร์ที ่29 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันองัคารที ่30 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มท่ี 3   
ห้อง 7405  อาคาร 90 ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

                                  ระหว่างวันที่ 5-31 พฤษภาคม 2560      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 15.00 น.  
                ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



ล าดบัที ่ รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล หอ้ง หมายเหตุ
1   076050303216-0 นายวจิิตร   สวนพริก ปจม.60/1
2   076050303217-8 นายรวโีรจน์   ปันนาผล ปจม.60/1
3   076050303219-4 นางสาวกรรณิกา   กลุไทย ปจม.60/1
4   076050303221-0 นางสาวนนทรีย์   แกว้กลัยา ปจม.60/1
5   076050303222-8 นางสาวฐิติมา   ดอกเคน ปจม.60/1
6   076050303224-4 นางสาวอริศรา   เกี ยวกระโทก ปจม.60/1
7   076050303225-1 นางสาวจันทกานต์   แซ่ตั ง ปจม.60/1
8   076050303227-7 นางสาวลัดดาวลัย์    ควรหาเวช ปจม.60/1
9   076050303229-3 นางสาวภัณฑิรา   ส่องแสงจันทร์ ปจม.60/1
10   076050303230-1 นางสาวธนัชพร   ยืนยงวฒันา ปจม.60/1
11   076050303232-7 นางสาวตรีรัตน์   อว่มอนิทร์ ปจม.60/1
12   076050303234-3 นางสาวจินต์จุฑา   อนิทร ปจม.60/1
13   076050303235-0 นางสาวกนัยารักษ ์  พลอยประเสริฐ ปจม.60/1
14   076050303237-6 นางสาวสาวนิี   นิ่มเกตุ ปจม.60/1
15   076050303238-4 นางสาวกฤติยาณี   เหลือจันทร์ ปจม.60/1
16   076050303239-2 นางสาวปรีดา   วารีรัมย์ ปจม.60/1
17   076050303240-0 นายอนาวลิ   บัวเดช ปจม.60/1
18   076050303242-6 นางสาวนภัสสร   เลขาข า ปจม.60/1
19   076050303243-4 นางสาวพทัธธ์รีา   อศัวเลิศปัญญา ปจม.60/1
20   076050303244-2 นางสาวทิพยวารินทร์   สุวพฒัน์ ปจม.60/1
21   076050303250-9 นายณรงค์ฤทธิ์   แกว้ละมลุ ปจม.60/1
22   076050303251-7 นางสาวชลธชิา   ติยะประภาวฒัน์ ปจม.60/1
23   076050303252-5 นางสาวมลัลิกา   ชูแสง ปจม.60/1
24   076050303254-1 นางสาวณัฐณิชา     ศุภเสรีภาพ ปจม.60/1
25   076050303255-8 นางสาวปวณีา   ไชยทอง ปจม.60/1
26   076050303256-6 นางสาวปุณยวร์ี   ศรีลิ มพงษ์ ปจม.60/1
27   076050303258-2 นายรัฐกรณ์   หรูวจิิตร์พงษ์ ปจม.60/1
28   076050303209-5 นางสาวสุพรรณญา   พมินนอก ปจม.60/1
29   076050303245-9 นายติณณทัต   สนองคุณ ปจม.60/1
30   076050303301-0 นางสาววรรณพร   ปัดอนิทรีย์ ปจล.60/1
31   076050303302-8 นางสาวศริยา   นิลประเสริฐศักด์ิ ปจล.60/1
32   076050303303-6 นางสาวธดิารัตน์    บุญญะบุญญา ปจล.60/1
33   076050303304-4 นายไชยกร   แพหมอ ปจล.60/1
34   076050303305-1 นางสาวศศิประภา   โยวะ ปจล.60/1
35   076050303308-5 นางสาวลลิตภัทร   สาพนัธุ์ ปจล.60/1
36   076050303309-3 นางสาวฐิติรัตน์   มงคลแสน ปจล.60/1
37   076050303310-1 นายพชิชากร   จันโอ ปจล.60/1
38   076050303312-7 นางสาวจารุวรรณ    ชัยบุตร ปจล.60/1
39   076050303313-5 นายรัชต์พงษ ์  คุณาพรวฒัน์ ปจล.60/1

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาวิชาการจัดการ  กลุ่มที่ 3 
ระหว่างวันที่ 5- 31 พฤษภาคม 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัน/เดอืน/ปี 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น.
วันศุกร์ที ่5 พฤษภาคม 2560

วันจันทร์ที ่8 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่9 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ
วันจันทร์ที ่15 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่16 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ

วันพุธที ่17 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ
วันพฤหสับดีที ่18 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ

วันศุกร์ที ่19 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ
วันพุธที ่24 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ

วันพฤหสับดีที ่25 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ
วันศุกร์ที ่26 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ
วันจันทร์ที ่29 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่30 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ

วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มท่ี 4   
ห้อง 7406 อาคาร 90 ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระหว่างวันที่ 5-31 พฤษภาคม 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 15.00 น.  
                ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ล าดบัที ่ รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล หอ้ง หมายเหตุ
1   076050303315-0 นางสาววรัญญา   เนื่องค า ปจล.60/1
2   076050303319-2 นางสาวศิริญญา   รักษห์ิรัญ ปจล.60/1
3   076050303326-7 นางสาววรณัน   ทัดทาอามาตย์ ปจล.60/1
4   076050303331-7 นางสาวกลัยาณี   รสทะสา ปจล.60/1
5   076050303332-5 นายชโรธร   แผ่นทอง ปจล.60/1
6   076050303333-3 นางสาวภัทราวดี   อภิวฒันกาลจน์ ปจล.60/1
7   076050303334-1 นายกติิรากรณ์   ธนพฒัณ์สรภณ ปจล.60/1
8   076050303335-8 นางสาวกฤติกา   มะขามป้อม ปจล.60/1
9   076050303336-6 นางสาวสวรรยา   พระเขียนทอง ปจล.60/1
10   076050303339-0 นายพรีภัทร์   บุญรุ่งเรือง ปจล.60/1
11   076050303340-8 นางสาวชนัณญา   เวชสุวรรณ ปจล.60/1
12   076050303341-6 นางสาวพรสวรรค์    สังข์ทอง ปจล.60/1
13   076050303342-4 นายศุภัช   ช้างใจกล้า ปจล.60/1
14   076050303343-2 นายเกยีรติศักด์ิ   นุ่มเจริญ ปจล.60/1
15   076050303344-0 นางสาวณัฐนันท์   ผิวทองดี ปจล.60/1
16   076050303345-7 นางสาวภัณฑิรา   จดจ า ปจล.60/1
17   076050303349-9 นายภนิสิทธิ์   พอ่ค้าช านาญ ปจล.60/1
18   076050303350-7 นางสาวเยาวลักษณ์   ทรงศิริ ปจล.60/1
19   076050303352-3 นายโชคชัย   ชื่นศิริ ปจล.60/1
20   076050303354-9 นายอารยวชิญ์   ธงศรี ปจล.60/1
21   076050303356-4 นายวรพงษ ์  เทพสมบูรณ์ ปจล.60/1
22   076050303359-8 นายวรพล   วนิิจผล ปจล.60/1
23   076050303361-4 นายพงศ์พล   โยธนิธนากร ปจล.60/1
24   076050303362-2 นายพรรษพล   เมฆวเิชียรเจริญ ปจล.60/1
25   076050303363-0 นางสาวกญัญาพร   เขียวค า ปจล.60/1
26   076050303364-8 นางสาวสุชัญญา   ไชยศิรินทร์ ปจล.60/1
27   076050303365-5 นางสาวกสุุมา   สุคนธสิงห์ ปจล.60/1
28   076050303366-3 นางสาวน  าทิพย์   ศาลาศัย ปจล.60/1
29   076050303367-1 นายจิรวฒัน์   เจนทรัพย์สิน ปจล.60/1
30   076050303337-4 นางสาวสรชา   ตังคะวณิชย์ ปจล.60/1
31   076050303358-0 นายวาชรัตน์   ฑีฆายุวงศ์ ปจล.60/1
32   076050303402-6 นางสาวอภิสมา   สีเขียว ปจล.60/2
33   076050303404-2 นางสาวกลุสตรี   อนิภูพ่มิล ปจล.60/2
34   076050303406-7 นายวรพรต   ไทยอารี ปจล.60/2
35   076050303407-5 นางสาวชลธชิา   แป้วบุญสม ปจล.60/2
36   076050303409-1 นางสาวรัตนากร   ดีรัศมี ปจล.60/2
37   076050303410-9 นางสาวลลิตา   นราทร ปจล.60/2
38   076050303411-7 นายจีรศักด์ิ   เชิดสี ปจล.60/2
39   076050303412-5 นางสาวณิชารีย์   ประมลูชัย ปจล.60/2

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาวิชาการจัดการ  กลุ่มที่ 4 
                                 ระหว่างวันที่ 5-31 พฤษภาคม 2560     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัน/เดอืน/ปี 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น.
วันศุกร์ที ่5 พฤษภาคม 2560

วันจันทร์ที ่8 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันองัคารที ่9 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันจันทร์ที ่15 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันองัคารที ่16 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

วันพุธที ่17 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันพฤหสับดีที ่18 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

วันศุกร์ที ่19 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันพุธที ่24 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

วันพฤหสับดีที ่25 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันศุกร์ที ่26 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันจันทร์ที ่29 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันองัคารที ่30 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการจัดการ วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มท่ี 5   
ห้อง 7407 อาคาร 90 ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

              ระหว่างวันที่ 5-31 พฤษภาคม 2560    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ :  วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 15.00 น.  
                ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ล าดบัที ่ รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล หอ้ง หมายเหตุ
1   076050303413-3 นางสาวกรกนก   อนิทรด า ปจล.60/2
2   076050303414-1 นางสาวทอแสง   เวยีงสิมา ปจล.60/2
3   076050303415-8 นางสาวจันทิมา   พรีพรม ปจล.60/2
4   076050303417-4 นางสาวภารดี   องึไพเราะ ปจล.60/2
5   076050303418-2 นายษณกร   นวลแกว้ ปจล.60/2
6   076050303419-0 นายธนาพร   นาคประดิษฐ์ ปจล.60/2
7   076050303423-2 นางสาวสุภาพร   ต้นจ าปา ปจล.60/2
8   076050303424-0 นายสรวชิญ์   วะสีนนท์ ปจล.60/2
9   076050303425-7 นายพงศธร   สุขเอก ปจล.60/2
10   076050303426-5 นางสาวชนากานต์   แสงจันทร์ ปจล.60/2
11  076050303427-3 นายศิวนัส   อนุศิริพงศ์ ปจล.60/2
12   076050303428-1 นางสาวฐนิชชา   บุญชู ปจล.60/2
13   076050303430-7 นางสาวบุษกร   ชลสวสัด์ิ ปจล.60/2
14   076050303431-5 นางสาวปาริฉัตร   โปรยกระโทก ปจล.60/2
15   076050303436-4 นางสาวเบ็ญญา   แสงยางใหญ่ ปจล.60/2
16   076050303437-2 นายภาวสุทธิ์   เปล่งศรี ปจล.60/2
17   076050303440-6 นายภัทรดนัย   คงทน ปจล.60/2
18   076050303441-4 นางสาวณัฐมนต์   ช่างหลอม ปจล.60/2
19   076050303442-2 นางสาวณัฐติญาพร   โนนใหม่ ปจล.60/2
20   076050303443-0 นางสาวไปรมนิทร์   พลูทรัพย์ ปจล.60/2
21   076050303444-8 นางสาวชุติกาญจน์   งามสนิท ปจล.60/2
22   076050303445-5 นายอทิธกิร   ชุมมะ ปจล.60/2
23 076050303446-3 นายอมรศักด์ิ หล้าค าไข ปจล.60/2
24   076050303447-1 นางสาวนัทมน   บุญทรัพย์ ปจล.60/2
25   076050303448-9 นางสาวชารีรัตน์   เลิศไกรเมธี ปจล.60/2
26   076050303449-7 นายณัฐดนัย   แกว้สิงห์ ปจล.60/2
27   076050303451-3 นายสถาพร   คาบแกว้ ปจล.60/2
28   076050303452-1 นางสาวสุภาพร   ฮีมซัน ปจล.60/2
29   076050303453-9 นางสาวจารุวรรณ   โสภากุ ปจล.60/2
30   076050303454-7 นายศิรเศรษฐ   พงษห์ิรัญธรรศ ปจล.60/2
31   076050303455-4 นางสาวกญัญารัตน์   รัตตะวนั ปจล.60/2
32   076050303457-0 นายธรียุทธ   โคตรวทิย์ ปจล.60/2
33   076050303458-8 นายวศิรุต   คงเขียว ปจล.60/2
34   076050303460-4 นางสาววรัิญชนา   วโินทัย ปจล.60/2
35   076050303461-2 นางสาวสุทธดิา   รุ่งพารา ปจล.60/2
36   076050303462-0 นายวชิรวทิย์   ธญัญเจริญ ปจล.60/2
37   076050303463-8 นายจิระพงษ ์  จันทสอน ปจล.60/2
38   076050303464-6 นายจตุรภัทร   จันทรังษ์ ปจล.60/2
39   076050303465-3 นายหัสดิน   กล่ินบุบผา ปจล.60/2

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาวิชาการจัดการ  กลุ่มที่ 5 
                             ระหว่างวันที่ 5-31 พฤษภาคม 2560     


