
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 วิชาชีพการตลาด
วันองัคารที ่9 พฤษภาคม 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการตลาด
วันจันทร์ที ่15 พฤษภาคม 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการตลาด
วันองัคารที ่16 พฤษภาคม 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการตลาด

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

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

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

วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560 สอบวัดความรู้หลังเรียน

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน

 ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการตลาด กลุ่มที่ 1   
ห้อง 7202  อาคาร 90 ปี ช้ัน 2 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   076050302502-4 นางสาวจุไรรัตน์   ศรีวดัปาน ปตธ.60/1
2   076050302504-0 นางสาวกษมา    ประทุมตรี ปตธ.60/1
3   076050302505-7 นางสาวชนัญญา   ช่วงกล่ิน ปตธ.60/1
4   076050302506-5 นางสาวปานตะวนั   ลุ่มนอก ปตธ.60/1
5   076050302511-5 นายธนาธปิ   แซ่เบ๊ ปตธ.60/1
6   076050302512-3 นางสาวศรีพฒิุ   ศรีราชา ปตธ.60/1
7   076050302513-1 นางสาวเสาวลักษณ์   มลูลา ปตธ.60/1
8   076050302001-7 นายพงศธร   มลุทา ปตบ.60/1
9   076050302003-3 นางสาววมิลสิริ   ศิริทรัพย์ ปตบ.60/1
10   076050302004-1 นางสาวณัจฉรีย์    เฮงสัจะกลุ ปตบ.60/1
11   076050302006-6 นางสาวศิรินญา   นิลเพช็ร ปตบ.60/1
12   076050302007-4 นายชยุต   พดัภู่ ปตบ.60/1
13   076050302008-2 นายปุณณวรรธน์   กองยินดี ปตบ.60/1
14   076050302009-0 นางสาวปริญญา   พนัธจ์ันทร์ ปตบ.60/1
15   076050302010-8 นางสาวปริมประภา   มนีุชนารถ ปตบ.60/1
16   076050302011-6 นางสาวอาทิตยา   ไชยราษฎร์ ปตบ.60/1
17   076050302012-4 นางสาวรุจิกาญจน์   แกว้ปราการ ปตบ.60/1
18   076050302013-2 นางสาวสุพชิญา   พงษพ์านิช ปตบ.60/1
19   076050302014-0 นางสาวปฐมวรรณ   ธรีะวกิสิต ปตบ.60/1
20   076050302016-5 นางสาวอารยา   โรจนกติติ ปตบ.60/1
21   076050302017-3 นายชาตรี   วงศ์ศรีทรายงาม ปตบ.60/1
22   076050302018-1 นางสาวกญัญรัตน์   กาญจนา ปตบ.60/1
23   076050302021-5 นางสาววรัญญา   ประเสริฐสิน ปตบ.60/1
24   076050302022-3 นายธรีะยุทธ   สีออ่น ปตบ.60/1
25   076050302024-9 นางสาวเสาวลักษณ์    มงคลทิศ ปตบ.60/1
26   076050302029-8 นางสาวกนกวรรณ   ซ้ายสุวรรณ ปตบ.60/1
27   076050302030-6 นางสาวอภิญญา   ค าพนัธุ์ ปตบ.60/1
28   076050302033-0 นายปฏิภาณ   จ้อยจินดา ปตบ.60/1
29   076050302034-8 นางสาวอรัญญา   สุขโข ปตบ.60/1
30   076050302035-5 นายกจิจ์ธนา    ภูแ่กว้ ปตบ.60/1
31   076050302036-3 นางสาวอมรสตรี   จันทร์บุญเพยีร ปตบ.60/1
32   076050302038-9 นางสาวชุติพร   ประสารศรี ปตบ.60/1
33   076050302039-7 นางสาวหัทยา   โคตะ ปตบ.60/1
34   076050302040-5 นางสาวสุพดัชา   โรจรุจิพงษ์ ปตบ.60/1
35   076050302041-3 นายอคัรวฒิุ   ไพศาลพฒันกจิ ปตบ.60/1
36   076050302042-1 นางสาวรุ่งวริศรา   วงัไพบูลย์ ปตบ.60/1
37   076050302020-7 นายภาณุวฒัน์   ปุณประวติั ปตบ.60/1

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาวิชาการตลาด กลุ่มท่ี 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 วิชาชีพการตลาด วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่9 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการตลาด วิชาภาษาองักฤษ
วันจันทร์ที ่15 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการตลาด วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่16 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการตลาด วิชาภาษาองักฤษ

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

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

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

วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560 สอบวัดความรู้หลังเรียน

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการตลาด กลุ่มที่ 2   
ห้อง 7204 อาคาร 90 ปี ช้ัน 2 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   076050302103-1 นายปริชญ์   จิรธรรมประดับ ปตบ.60/2
2   076050302104-9 นายอฐัพล    ใจอยู่ ปตบ.60/2
3   076050302105-6 นางสาวจุไรวรรณ   เฮ็งเจริญสิงห์ ปตบ.60/2
4   076050302107-2 นางสาวพชิชาพร   จันทรี ปตบ.60/2
5   076050302108-0 นางสาวจิดาภา   รักตระกลูธรรม ปตบ.60/2
6   076050302111-4 นางสาวชนาฎา   พงษโ์สภณ ปตบ.60/2
7   076050302113-0 นายปัญญพฒัน์   อาศัยป่า ปตบ.60/2
8   076050302116-3 นายรวชิญ์   ไวทยานนท์ ปตบ.60/2
9   076050302117-1 นางสาวลวณัรัตน์   ลิปิกานท์ ปตบ.60/2
10   076050302118-9 นางสาวศศิวมิล   ถิ่นตองโขบ ปตบ.60/2
11   076050302119-7 นางสาววรรณรดา   เปรมปริก ปตบ.60/2
12   076050302120-5 นางสาวรุ่งอรุณ   สองเสา ปตบ.60/2
13   076050302121-3 นางสาวปุณณภา   เสาะซ้ิว ปตบ.60/2
14   076050302126-2 นายชนาธปิ   มายืนยง ปตบ.60/2
15   076050302129-6 นายภูมพิฒัน์   ไทยประเสริฐ ปตบ.60/2
16   076050302133-8 นางสาวจันทร์จิรา   กิม่เพชร ปตบ.60/2
17   076050302140-3 นายธนพพิฒัน์   พนัสกติติกลุ ปตบ.60/2
18   076050302141-1 นายภราดร   รอดสีเสน ปตบ.60/2
19   076050302144-5 นางสาวนุสบา   ภูสั่นทัด ปตบ.60/2
20   076050302146-0 นายนรภัทร์   ตุลวรรธนะ ปตบ.60/2
21   076050302148-6 นายพรีภพ   วงศ์ภูมปิระเสริฐ ปตบ.60/2
22   076050302149-4 นางสาวชมภูนุช     ไขกณัหา ปตบ.60/2
23   076050302201-3 นางสาวณัฐิมา    ส าเภาพานิช ปตบ.60/3
24   076050302202-1 นางสาวนฤภร   จันทร์พวง ปตบ.60/3
25   076050302203-9 นายอภิสิทธิ์   พรรณเสริมวทิย์ ปตบ.60/3
26   076050302204-7 นายพมิาณพรหม    สมคัรกจิ ปตบ.60/3
27   076050302205-4 นางสาวธนิษฐา   รุจิปูริตานนท์ ปตบ.60/3
28   076050302206-2 นายพรหมพมิาณ   สมคัรกจิ ปตบ.60/3
29   076050302207-0 นางสาวพรสิริ   มารุมาศ ปตบ.60/3
30   076050302208-8 นายกฤษฎิ ์  รัศมี ปตบ.60/3
31   076050302211-2 นางสาวอรอนงค์   ทองใสศร ปตบ.60/3
32   076050302212-0 นางสาววรนุช   พนัธวงค์ ปตบ.60/3
33   076050302213-8 นางสาวละอองดาว   โพธิ์ศรี ปตบ.60/3
34   076050302214-6 นางสาวศศิภรณ์   ทองเอยีด ปตบ.60/3
35   076050302215-3 นางสาวธารทิพย์   ดอนสุวรรณ ปตบ.60/3
36   076050302216-1 นายจิรกติต์ิ   สีเขียว ปตบ.60/3
37   076050302217-9 นางสาวภัทรพร   แกว้ศรีขาว ปตบ.60/3

 

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาวิชาการตลาด กลุ่มท่ี 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 วิชาชีพการตลาด วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันองัคารที ่9 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการตลาด วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันจันทร์ที ่15 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการตลาด วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันองัคารที ่16 พฤษภาคม 2560 วิชาชีพการตลาด วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

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

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

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

วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการตลาด กลุ่มที่ 3   
ห้อง 7206 อาคาร 90 ปี ช้ัน 2 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   076050302218-7 นางสาวธนัชชา   ศรีจิตร ปตบ.60/3
2   076050302219-5 นางสาวมยุรี   คงสระ ปตบ.60/3
3   076050302221-1 นายนัฐพงษ ์  บุญพกั ปตบ.60/3
4   076050302222-9 นางสาวชุติมณฑน์   เเดงจันทร์ ปตบ.60/3
5   076050302227-8 นางสาวทนวรรณ   ทิพย์มณี ปตบ.60/3
6   076050302228-6 นายพงศ์ประพทุธ ์  ลิขิตกลุชัย ปตบ.60/3
7   076050302229-4 นางสาววรพรรณ   หมดจด ปตบ.60/3
8   076050302402-7 นางสาวอรรัมภา   พงค์พทุธชาติ ปตส.60/1
9   076050302404-3 นางสาวกรรณิการ์   พรหมเจริญ ปตส.60/1
10   076050302405-0 นางสาวอรทัย   ยินดีทีป ปตส.60/1
11   076050302407-6 นางสาวปภัสรา   เกษรชื่น ปตส.60/1
12   076050302411-8 นายวศิน   พรหมปาริจ ปตส.60/1
13   076050302412-6 นางสาวศิริพร   เครือวงษา ปตส.60/1
14   076050302415-9 นางสาวปรียานุช   สวสัดี ปตส.60/1
15   076050302416-7 นางสาวฟา้ใส   รักสุจริต ปตส.60/1
16   076050302417-5 นางสาวนงลักษณ์    ออ่นองินอน ปตส.60/1
17   076050302418-3 นางสาวฌาณีย์   พลิาวอน™ ปตส.60/1
18   076050302419-1 นายมานพ   แพงจ าปา ปตส.60/1
19   076050302420-9 นายธรีะวตัน์   โตสวสัด์ิ ปตส.60/1
20   076050302422-5 นางสาววราวนิีย์   ชมภูบุตร ปตส.60/1
21   076050302423-3 นายธนพฒัน์   นิ่มสอาด ปตส.60/1
22   076050302424-1 นางสาวสุวภิา   สาสุข ปตส.60/1
23   076050302425-8 นายสุมติร   ทองนาค ปตส.60/1
24   076050302427-4 นางสาวณัฐรินทร์   วรินทุพงศ์ ปตส.60/1
25   076050302428-2 นายธนภูม ิ  เทียนเพิม่พลู ปตส.60/1
26   076050302429-0 นางสาวทัชชา   ศรีวเิชียร ปตส.60/1
27   076050302430-8 นายนวพล   เรณูหอม ปตส.60/1
28   076050302431-6 นางสาวสุภัค   พลูคุ้ม ปตส.60/1
29   076050302432-4 นายนิมติ   วนัเย็น ปตส.60/1
30   076050302433-2 นางสาวธนภรณ์   นุชรักษ์ ปตส.60/1
31   076050302434-0 นางสาวรัตนาวดี   ชื่นสุคนธ์ ปตส.60/1
32   076050302436-5 นายพงศภัค   ขาวสอาด ปตส.60/1
33   076050302437-3 นายธรรมนูญ   โสภากุ ปตส.60/1
34   076050302439-9 นางสาวจิราวรรณ   พุม่เทพ ปตส.60/1
35   076050302440-7 นางสาวชีวาพร   นิลส าราญ ปตส.60/1
36   076050302441-5 นางสาวบุณรดา   หัสนาม ปตส.60/1
37   076050302442-3 นายสุรวทิย์   สวนทรัพย์ ปตส.60/1

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาวิชาการตลาด กลุ่มท่ี 3 
                       ระหว่างวันที่ 5 -31 พฤษภาคม 2560     


