
วัน/เดือน/ปี 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น.
วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

วันพฤหสับดีที ่1 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันศุกร์ที ่2 มิถุนายน  2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันจันทร์ที ่5 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันองัคารที ่6 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี

วันพุธที ่7 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันศุกร์ที ่9 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี

วันจันทร์ที ่12 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันองัคารที ่13 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี

วันพุธที ่14 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันศุกร์ที ่16 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันจันทร์ที ่19 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันองัคารที ่20 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี

วันพุธที ่21 มิถุนายน 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน 

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) สาขาวิชาการบัญชี กลุ่ม 1 
ห้อง 7202  อาคาร 90 ปี ช้ัน 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

        ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -21 มิถุนายน 2560    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมายเหตุ :  
 1. ขอให้นักศึกษาเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย 
 2. วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 15.00 น.  
              ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ล าดับที ่ รหสันักศึกษา ช่ือ-สกุล หอ้ง หมายเหตุ
1   076060304601-1 นายภูฤทธิ์   ธนะวรรณ์ ทบง.60/1
2   076060304602-9 นายฐิติกลู   วฒันกลุ ทบง.60/1
3   076060304604-5 นางสาวลูกน ้า    ประกอบจิตร ทบง.60/1
4   076060304605-2 นางสาวพรรษา   วงษใ์หญ่ ทบง.60/1
5   076060304606-0 นางสาวสุธาทิพย์   ปักษากลุ ทบง.60/1
6   076060304608-6 นางสาวประกายดาว   เรืองแดง ทบง.60/1
7   076060304610-2 นางสาวพชัรีดา   ศรีสนอง ทบง.60/1
8   076060304611-0 นางสาวลัดดาหวนั   ศรีตา ทบง.60/1
9   076060304612-8 นายชนาธปิ    อาจอาษา ทบง.60/1
10   076060304613-6 นายธนภัทร   โยธา ทบง.60/1
11   076060304614-4 นางสาวนิวดี   ทิมทอง ทบง.60/1
12   076060304615-1 นายธนทัช   อนิทสุวรรณ ทบง.60/1
13   076060304616-9 นางสาวกลัย์สุดา   ศรีทองคง ทบง.60/1
14   076060304618-5 นางสาวขวญัจิรา   แกว้งาม ทบง.60/1
15   076060304619-3 นางสาววภิาพร   สุขวทิยี ทบง.60/1
16   076060304620-1 นางสาวณัฐริกา   อนิทาปัจจ์ ทบง.60/1
17   076060304621-9 นางสาวปริยาภรณ์   สมศรี ทบง.60/1
18   076060304622-7 นางสาวกรรณิการ์   ด้าสง่า ทบง.60/1
19   076060304623-5 นางสาวพสัญา   ลิ มสกลุ ทบง.60/1
20   076060304624-3 นางสาวณัฏฐ์ชิชา   ประทุมมา ทบง.60/1
21   076060304625-0 นายจิรวทิย์   ชาญปรานีช ทบง.60/1
22   076060304626-8 นางสาวนิชาภา   รุจิรัตนชัย ทบง.60/1
23   076060304627-6 นางสาวขจีรัตน์   พรมมา ทบง.60/1
24   076060304629-2 นางสาวปลิตา   ค้าแป้น ทบง.60/1
25   076060304630-0 นางสาวเสาวนีย์   ศรีสุวรรณ ทบง.60/1
26   076060304631-8 นางสาวเสาวณีย์   โพธิ์ทอง ทบง.60/1
27   076060304703-5 นางสาวกลัยรัตน์   มนุนี ทบง.60/2
28   076060304704-3 นายนพฤทธิ์   ทองปรีชา ทบง.60/2
29   076060304705-0 นางสาวพทุธชาติ     เอีย่มหิรัญ ทบง.60/2
30   076060304707-6 นายปภัสชัย   นาคฉวี ทบง.60/2
31   076060304708-4 นางสาวปาณิศา   พรหมณรงค์ ทบง.60/2
32   076060304709-2 นางสาวนุชนาฎ   นาคหุน้ ทบง.60/2
33   076060304710-0 นางสาวฤทัยรัตน์   สุรกจิจารุจินดา ทบง.60/2
34   076060304711-8 นางสาวอารยา   อนิทร์วงศ์ ทบง.60/2
35   076060304712-6 นางสาวภัทราภรณ์   จันทร์พุม่ ทบง.60/2

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  เทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี กลุ่มที่ 1 
                              ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2560    



วัน/เดือน/ปี 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น.
วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

วันพฤหสับดีที ่1 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ วิชาชีพบญัชี
วันศุกร์ที ่2 มิถุนายน  2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ วิชาชีพบญัชี
วันจันทร์ที ่5 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ วิชาชีพบญัชี
วันองัคารที ่6 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ วิชาชีพบญัชี

วันพุธที ่7 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ วิชาชีพบญัชี
วันศุกร์ที ่9 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ วิชาชีพบญัชี

วันจันทร์ที ่12 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ วิชาชีพบญัชี
วันองัคารที ่13 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ วิชาชีพบญัชี

วันพุธที ่14 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ วิชาชีพบญัชี
วันศุกร์ที ่16 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ วิชาชีพบญัชี
วันจันทร์ที ่19 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ วิชาชีพบญัชี
วันองัคารที ่20 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ วิชาชีพบญัชี

วันพุธที ่21 มิถุนายน 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน 

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) สาขาวิชาการบัญชี กลุ่ม 2 
ห้อง 7204 อาคาร 90 ปี ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -21 มิถุนายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  
 1. ขอให้นักศึกษาเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย 
 2. วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 15.00 น.  
              ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ล าดับที ่ รหสันักศึกษา ช่ือ-สกุล หอ้ง หมายเหตุ
1   076060304713-4 นางสาวรัตติกานต์   ชาญศึก ทบง.60/2
2   076060304714-2 นางสาวรินรดา   ปูทอง ทบง.60/2
3   076060304715-9 นางสาวอรสา   ดอนศรีลา ทบง.60/2
4   076060304716-7 นางสาวภาวณีิ   สุขเลิศกจิ ทบง.60/2
5   076060304001-4 นางสาวสุกลัญา   สีบาน ทบบ.60/1
6   076060304002-2 นางสาวณัฐวรรณ   คงสินธ์ ทบบ.60/1
7   076060304003-0 นางสาวพรนภา   สงวนข้า ทบบ.60/1
8   076060304006-3 นางสาววสุธดิา   บุญมี ทบบ.60/1
9   076060304011-3 นางสาวฐานิต   โสตะวงศ์ ทบบ.60/1
10   076060304013-9 นางสาวนัชฎา   เจริญผล ทบบ.60/1
11   076060304014-7 นางสาวรินรดา   ผมน้อย ทบบ.60/1
12   076060304015-4 นางสาวนิรมล   ทองเนื อแข็ง ทบบ.60/1
13   076060304016-2 นางสาวกฤษนี   เพง็แกน่แท้ ทบบ.60/1
14   076060304017-0 นางสาวปทิตตา   ทับใบแย้ม ทบบ.60/1
15   076060304019-6 นางสาวอนัญญา   ราชจันทร์ ทบบ.60/1
16   076060304023-8 นางสาวจุฑามาศ    ส่งแสง ทบบ.60/1
17   076060304026-1 นางสาวธนัชชา   แผ้วฉ่้า ทบบ.60/1
18   076060304027-9 นางสาวสุลีพร   บุญรอด ทบบ.60/1
19   076060304029-5 นางสาวรสริน   ช่วยป้อง ทบบ.60/1
20   076060304030-3 นางสาววนัรภรณ์   ใจดี ทบบ.60/1
21   076060304031-1 นางสาววราภรณ์   ยางเย่ียม ทบบ.60/1
22   076060304032-9 นางสาวสุภาวดี    สุริยะ ทบบ.60/1
23   076060304033-7 นางสาววรางคณา    หมบีังเกดิ ทบบ.60/1
24   076060304036-0 นางสาวนลัทพร   เวยีงนนท์ ทบบ.60/1
25   076060304041-0 นางสาวสายธาร   แผ้วใจดี ทบบ.60/1
26   076060304044-4 นางสาวฑิฆัมภรณ์   ฉายแสงจันทร์ ทบบ.60/1
27   076060304045-1 นางสาวชุติมา   สุขสวสัด์ิ ทบบ.60/1
28   076060304047-7 นางสาวเบญจวรรณ   ไขสะอาด ทบบ.60/1
29   076060304049-3 นางสาวชมาพร   เมอืงช้าง ทบบ.60/1
30   076060304050-1 นางสาวรุ้งกานดา   บุญสม ทบบ.60/1
31   076060304012-1 นางสาวน ้าฝน   กล้วยภักดี ทบบ.60/1
32   076060304055-0 นางสาววรัิลพชัร   ขุนทอง ทบบ.60/2
33   076060304057-6 นางสาวสุภาวณีิ   ศรีภิรมย์ ทบบ.60/2
34   076060304058-4 นางสาวองัคณา   พรหมจรรย์ ทบบ.60/2
35   076060304059-2 นางสาวณัฐธดิา   รักใคร่ ทบบ.60/2

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  เทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี กลุ่มที่ 2 
                 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2560    



วัน/เดือน/ปี 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น.
วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

วันพฤหสับดีที ่1 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันศุกร์ที ่2 มิถุนายน  2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันจันทร์ที ่5 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันองัคารที ่6 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

วันพุธที ่7 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันศุกร์ที ่9 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

วันจันทร์ที ่12 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันองัคารที ่13 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

วันพุธที ่14 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันศุกร์ที ่16 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันจันทร์ที ่19 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันองัคารที ่20 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

วันพุธที ่21 มิถุนายน 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน 

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) สาขาวิชาการบัญชี กลุ่ม 3 
ห้อง 7206  อาคาร 90 ปี ช้ัน 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

          ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -21 มิถุนายน 2560    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  
 1. ขอให้นักศึกษาเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย 
 2. วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 15.00 น. 
     ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  



ล าดับที ่ รหสันักศึกษา ช่ือ-สกุล หอ้ง หมายเหตุ
1   076060304060-0 นางสาวกฤตยา   วไิลประสิทธิ์พร ทบบ.60/2
2   076060304061-8 นางสาวอลิสา   แย้มสุนทร ทบบ.60/2
3   076060304070-9 นางสาวเตือนใจ   ชูปาน ทบบ.60/2
4   076060304071-7 นางสาวธญัชนก   หวงัชม ทบบ.60/2
5   076060304074-1 นางสาวพรรณชา   เกดิทรัพย์ ทบบ.60/2
6   076060304075-8 นางสาวพรรณภา   ขวญัสอน ทบบ.60/2
7   076060304080-8 นางสาววรัญญา   ปิน่ทอง ทบบ.60/2
8   076060304084-0 นางสาวชลิตา   อิม่เนตร์ ทบบ.60/2
9   076060304086-5 นางสาววอิร   รัตนสิงห์ ทบบ.60/2
10   076060304087-3 นางสาวลลิตา   ตะบูนพงษ์ ทบบ.60/2
11   076060304089-9 นางสาววรียา   ปรีชา ทบบ.60/2
12   076060304090-7 นางสาวนฤมล   นุ่มเจริญ ทบบ.60/2
13   076060304091-5 นางสาววชิุดา   ปานดี ทบบ.60/2
14   076060304092-3 นางสาวกรองทอง   ทรัพย์สิน ทบบ.60/2
15   076060304093-1 นางสาวภาณุมาศ   เกษจันทร์ ทบบ.60/2
16   076060304094-9 นางสาวกชกร   สุทธผิาย ทบบ.60/2
17   076060304095-6 นางสาวจิรารัตน์   พรมเทียน ทบบ.60/2
18   076060304096-4 นางสาวนลินนิภา   วงษสั์ญญา ทบบ.60/2
19   076060304097-2 นางสาวสุณิสา   พนูดี ทบบ.60/2
20   076060304098-0 นางสาวหทัยวรรณ   เกี ยวสันเทียะ ทบบ.60/2
21   076060304099-8 นางสาวศรัณยา   บุญช่วย ทบบ.60/2
22   076060304101-2 นายวรีพงศ์   พรมนาถ ทบบ.60/3
23   076060304102-0 นางสาวนัทธมน   พทุธพรม ทบบ.60/3
24   076060304103-8 นางสาวชลธชิา   สังข์ส้ม ทบบ.60/3
25   076060304105-3 นายณัฐวฒัน์   ลิ มปริสุทธิ์ ทบบ.60/3
26   076060304106-1 นางสาวศิรินทิพย์   พวงพนัธ์ ทบบ.60/3
27   076060304107-9 นางสาวสุดารัตน์   พทุธสุวรรณ ทบบ.60/3
28   076060304109-5 นางสาวสิรินยา   เวชศรี ทบบ.60/3
29   076060304111-1 นางสาวสุภัทรตรา   ล้่าสัน ทบบ.60/3
30   076060304112-9 นางสาวพนัธุ์ทิพย์   ทองเพช็ร ทบบ.60/3
31   076060304113-7 นางสาวปรียานุช   พนูขวญั ทบบ.60/3
32   076060304114-5 นายนภดล   อนิบ้ารุง ทบบ.60/3
33   076060304115-2 นายศรัณย์   ต่ายแพร ทบบ.60/3
34   076060304116-0 นางสาวบิยะมล   คนหมั น ทบบ.60/3

              รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  เทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี กลุ่มที่ 3 
                                   ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2560    



วัน/เดือน/ปี 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น.
วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

วันพฤหสับดีที ่1 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันศุกร์ที ่2 มิถุนายน  2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันจันทร์ที ่5 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันองัคารที ่6 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี

วันพุธที ่7 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันศุกร์ที ่9 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี

วันจันทร์ที ่12 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันองัคารที ่13 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี

วันพุธที ่14 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันศุกร์ที ่16 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันจันทร์ที ่19 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันองัคารที ่20 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี

วันพุธที ่21 มิถุนายน 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน 

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) สาขาวิชาการบัญชี กลุ่ม 4  
ห้อง 7304 อาคาร 90 ปี ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

       ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2560    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  
 1. ขอให้นักศึกษาเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย 
 2. วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 15.00 น. 
      ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



ล าดับที ่ รหสันักศึกษา ช่ือ-สกุล หอ้ง หมายเหตุ
1   076060304117-8 นางสาวชมพนูุช   ศักด์ิสิริทรัพย์ ทบบ.60/3
2   076060304118-6 นางสาวขวญัตา   สุทธพิงศ์ ทบบ.60/3
3   076060304119-4 นางสาวสัณห์สินี   จันทร์เอื อน ทบบ.60/3
4   076060304120-2 นางสาวสุพรรณี   วงสามี ทบบ.60/3
5   076060304121-0 นางสาวเจนจิรา    วฒิุคุณ ทบบ.60/3
6   076060304122-8 นางสาวสิริลักษณ์   แป้นแกว้ผา ทบบ.60/3
7   076060304123-6 นางสาวสิริภรณ์   แสงพสิาร ทบบ.60/3
8   076060304124-4 นางสาววริินทร์   คุ้มฮะ ทบบ.60/3
9   076060304126-9 นางสาวกนกพร   คุ้มภัย ทบบ.60/3
10   076060304127-7 นางสาวกรรณิกา   สวสัด์ิปรีชา ทบบ.60/3
11   076060304128-5 นางสาวชัชภรณ์   แจ่มใจ ทบบ.60/3
12   076060304129-3 นางสาวกลุธดิา   เกศกะงาม ทบบ.60/3
13   076060304130-1 นางสาววรรณวภิา   วงฉยา ทบบ.60/3
14   076060304131-9 นางสาวปรียาภรณ์   ประยูรวงศ์ ทบบ.60/3
15   076060304132-7 นางสาวแพรวพรรณ   มัน่ใจดี ทบบ.60/3
16   076060304133-5 นางสาวสุธนิันท์   โตประเสริฐ ทบบ.60/3
17   076060304135-0 นางสาวกฤตพร    เผือกทิพย์ ทบบ.60/3
18   076060304136-8 นางสาวณัฐมน   จาดฤทธิ์ ทบบ.60/3
19   076060304137-6 นางสาวหนึ่งฤทัย   ศรีจันทึก ทบบ.60/3
20   076060304140-0 นายอภินันท์   อนิทร์ศร ทบบ.60/3
21   076060304141-8 นางสาวจันทิมา   ทับข้า ทบบ.60/3
22   076060304142-6 นางสาววลิาสินี   รอดภัย ทบบ.60/3
23   076060304143-4 นางสาวสุทธดิา   เข็มเพช็ร์ ทบบ.60/3
24   076060304145-9 นางสาวทรัพย์ศิริ   วงค์ก้าภู ทบบ.60/3
25   076060304148-3 นางสาวรัตนพร   อยู่คง ทบบ.60/3
26   076060304149-1 นางสาววไิลพร   เอีย่มอไุร ทบบ.60/3
27   076060304155-8 นางสาวรังสิมา   ทุมโนน้อย ทบบ.60/4
28   076060304156-6 นางสาวกญัญาพชัร   ผิวสอาด ทบบ.60/4
29   076060304158-2 นางสาวนฤมล   ราชภักด์ิ ทบบ.60/4
30   076060304160-8 นายธนาธปิ   ทรัพย์อนันต์กลุ ทบบ.60/4
31   076060304161-6 นางสาวกญัญารัตน์     ค้าทุม ทบบ.60/4
32   076060304162-4 นางสาวปัทมา   เพิม่พนู ทบบ.60/4
33   076060304163-2 นางสาวเบญจพร   เพช็รโต ทบบ.60/4
34   076060304166-5 นางสาวอภิญญา   ไวฉลาด ทบบ.60/4

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  เทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี กลุ่มที่ 4 
                              ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2560     



วัน/เดือน/ปี 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น.
วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

วันพฤหสับดีที ่1 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันศุกร์ที ่2 มิถุนายน  2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันจันทร์ที ่5 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่6 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ

วันพุธที ่7 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันศุกร์ที ่9 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ

วันจันทร์ที ่12 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่13 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ

วันพุธที ่14 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันศุกร์ที ่16 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันจันทร์ที ่19 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่20 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ

วันพุธที ่21 มิถุนายน 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน 

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทยีบโอน) สาขาวิชาการบัญชี กลุ่ม 5  
ห้อง 7305 อาคาร 90 ปี ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2560    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  
 1. ขอให้นักศึกษาเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย 
 2. วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 15.00 น. 
      ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ล าดับที ่ รหสันักศึกษา ช่ือ-สกุล หอ้ง หมายเหตุ
1   076060304167-3 นางสาวสุทธนิันท์    พวงงาม ทบบ.60/4
2   076060304168-1 นางสาวลักขณาพร   สุขบงกช ทบบ.60/4
3   076060304169-9 นางสาวสุวรรณณา   ไชยยันต์บูรณ์ ทบบ.60/4
4   076060304170-7 นางสาวณัฐณิชา   เจริญสุข ทบบ.60/4
5   076060304171-5 นางสาวทับทิม   โกแสนตอ ทบบ.60/4
6   076060304173-1 นางสาวศิริพร    แต้มมาลา ทบบ.60/4
7   076060304175-6 นางสาวชลิตา   โพธิ์เทศ ทบบ.60/4
8   076060304801-7 นางสาววศินชนก   ออ่นสอาด ทบส.60/1
9   076060304802-5 นางสาวศศิธร    ร่มบุญ ทบส.60/1
10   076060304803-3 นางสาวอาทิตยา   ออ่นสีทอง ทบส.60/1
11   076060304804-1 นางสาววราณัฐภรณ์   ตั งวบิูลย์พาณิชย์ ทบส.60/1
12   076060304806-6 นายศุภกร   โพธิ์ทอง ทบส.60/1
13   076060304807-4 นางสาวปวณ์ีนุช   วนัเพญ็ ทบส.60/1
14   076060304810-8 นางสาวชิลาวลัย์   จรบุรมณ์ ทบส.60/1
15   076060304811-6 นายกานต์กวนิ   ฉายวจิิตร ทบส.60/1
16   076060304812-4 นายไทคม   กวเีมธี ทบส.60/1
17   076060304813-2 นางสาวชธาดา   มาบางครุ ทบส.60/1
18   076060304814-0 นางสาวขวญันภา    อะโรคา ทบส.60/1
19   076060304816-5 นางสาวสุรารักษ ์  คงศรี ทบส.60/1
20   076060304817-3 นางสาวปรารถนา   เชื อเดช ทบส.60/1
21   076060304818-1 นางสาวเจนจิรา   วเิชียรสาร ทบส.60/1
22   076060304819-9 นางสาวศศิวมิล   บุญศรี ทบส.60/1
23   076060304820-7 นายสุขเกษม   แจ่มกระจ่าง ทบส.60/1
24   076060304822-3 นางสาวแพรวพรรณ   กจิไพศาล ทบส.60/1
25   076060304823-1 นายวชัรินทร์   รักษาชล ทบส.60/1
26   076060304824-9 นางสาวพชรวรรณ   สท้อนดี ทบส.60/1
27   076060304825-6 นางสาวทววีรรณ   ศรีทัยแกว้ ทบส.60/1
28   076060304826-4 นางสาวมณีวรรณ   วฒิุไชย ทบส.60/1
29   076060304828-0 นางสาวชนิตา   ด้วงสุข ทบส.60/1
30   076060304829-8 นางสาวพรพมิล   แสงศรี ทบส.60/1
31   076060304832-2 นางสาวอรรพรรณ   ขวญัเกื อ ทบส.60/1
32   076060304833-0 นางสาวรัชนี   ย่านสากล ทบส.60/1
33   076060304834-8 นางสาวกานต์ธดิา    ราเชาวดี์ ทบส.60/1
34   076060304835-5 นางสาวประกายกาญจน์   บุษรารัตน์ ทบส.60/1
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