
วัน/เดือน/ปี 09.00-12.00 13.00-16.00 หอ้งเรียน 

วนัเสาร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2560

วนัอาทิตย์ท่ี 7 พฤษภาคม 2560

วนัเสาร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2560 วชิาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร์ ห้อง L310 อาคารพร้อมมงคล

วนัอาทิตย์ท่ี 14 พฤษภาคม 2560 วชิาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร์ ห้อง L310 อาคารพร้อมมงคล

วนัเสาร์ท่ี  20 พฤษภาคม 2560 วชิาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร์ ห้อง L310 อาคารพร้อมมงคล

วนัอาทิตย์ท่ี 21 พฤษภาคม 2560 วชิาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร์ ห้อง L310 อาคารพร้อมมงคล

วนัเสาร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2560 วชิาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร์ ห้อง L310 อาคารพร้อมมงคล

วนัอาทิตย์ท่ี 28 พฤษภาคม 2560 วชิาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร์ ห้อง L310 อาคารพร้อมมงคล

วนัเสาร์ท่ี 3 มถิุนายน 2560 วชิาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร์ ห้อง L310 อาคารพร้อมมงคล

วนัอาทิตย์ท่ี 4 มถิุนายน 2560 วชิาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร์ ห้อง L310 อาคารพร้อมมงคล
วนัเสาร์ท่ี 10 มถิุนายน 2560 วชิาชีพบัญชี วชิาชีพบัญชี ห้อง L310 อาคารพร้อมมงคล

วนัอาทิตย์ท่ี 18 มถิุนายน 2560 วชิาชีพบัญชี วชิาชีพบัญชี ห้อง L310 อาคารพร้อมมงคล
วนัเสาร์ท่ี 24 มถิุนายน 2560 วชิาชีพบัญชี วชิาชีพบัญชี ห้อง L310 อาคารพร้อมมงคล

วนัอาทิตย์ท่ี 25 มถิุนายน 2560 วชิาชีพบัญชี วชิาชีพบัญชี ห้อง L310 อาคารพร้อมมงคล

ใหค้วามรู้เก่ียวกับการเทยีบโอนรายวิชา  2201 อาคาร 2 ชั้น 2 

ตารางเรียนเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาภาคสมทบ สาขาวิชาการบัญชีการเงิน 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

              ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2560    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :   วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2560 ขอให้นักศึกษาน าใบ รบ.ที่ส าเร็จการศึกษาและค าอธิบายรายวิชาที่เคยศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มาด้วย
    



ล าดับที ่ รหสันักศึกษา ช่ือ-สกุล หอ้ง หมายเหตุ
1   076060304901-5 นางสาวอมรรัตน์   วงศ์สา ทสบง.60/1
2   076060304919-7 นายกติติธชั   ศุภวฒิุ ทสบง.60/1
3   076060304922-1 นางสาวกญัญาพร    นิธนิันทน์ ทสบง.60/1
4   076060304923-9 นายเกริกพล   ก าเนิด ทสบง.60/1
5   076060304926-2 นางสาวบุษศรินทร์   สมบัติ ทสบง.60/1
6   076060304927-0 นายณัฐพล   สีมี ทสบง.60/1
7   076060304930-4 นายฐิติเทพ   ชาวนาดอน ทสบง.60/1
8   076060304931-2 นางสาววรินทร์ทิพย์   พรหมสะโร ทสบง.60/1
9   076060304932-0 นางสาวกนัธมิา   รวดเร็ว ทสบง.60/1
10   076060304934-6 นางสาวนารีรัตน์   พนัสี ทสบง.60/1
11   076060304935-3 นางสาวเบญจมาศ   สิงห์สวสัด์ิ ทสบง.60/1
12   076060304902-3 นางสาวอรพรรณ   พรหมสุข ทสบง.60/1
13   076060304903-1 นางสาวญาณิศา   เส้นเศษ ทสบง.60/1
14   076060304904-9 นางสาวแพรวพรรณ   พรายงาม ทสบง.60/1
15   076060304905-6 นางสาวจิดาภา   กลัปารี ทสบง.60/1
16   076060304906-4 นายณัฐวฒิุ   ช้างโต ทสบง.60/1
17   076060304907-2 นางสาวชุตินันทน์   นิราศภัย ทสบง.60/1
18   076060304913-0 นางสาววรรณรท   ศิลาลิตร์ ทสบง.60/1
19   076060304914-8 นางสาวประกายการณ์   เมฆขลา ทสบง.60/1
20   076060304915-5 นางสาวชลิตา   มงคลวชิระ ทสบง.60/1
21   076060304916-3 นายจักรพนัธ ์  วงศ์ราษฎร์ ทสบง.60/1
22   076060304921-3 นางสาวโสรญา   หาส าลี ทสบง.60/1
23   076060304939-5 นางสาวทัชชา    ศุภกจิเจริญ ทสบง.60/1
24   076060304401-6 นางสาวรัตนาภรณ์   พุม่โพธิ์ ทสบบ.60/1
25   076060304402-4 นางสาวประภัสสร   ศรีรัตน์ประเสริฐ ทสบบ.60/1
26   076060304404-0 นางสาวนภัสสร   นุชศิริ ทสบบ.60/1
27   076060304407-3 นายเจตดิลก   ปธปิะปา ทสบบ.60/1
28   076060304414-9 นางสาวจุฑามาศ   กลุสวสัด์ิ ทสบบ.60/1
29   076060304436-2 นางสาวนฤมล   รุ่งเรืองศรี ทสบบ.60/1
30   076060304437-0 นางสาวอรุโณทัย   พละสิงห์ ทสบบ.60/1

                 รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  เทียบโอน ภาคสมทบ สาขาวิชาการบัญชี  
   



วัน/เดือน/ปี 09.00-12.00 13.00-16.00 หอ้งเรียน 
วนัเสาร์ที ่6 พฤษภาคม 2560

วนัอาทิตย์ที ่7 พฤษภาคม 2560
วนัเสาร์ที ่13 พฤษภาคม 2560 วชิาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาองักฤษ ห้อง L311 อาคารพร้อมมงคล

วนัอาทิตย์ที ่14 พฤษภาคม 2560 วชิาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาองักฤษ ห้อง L311 อาคารพร้อมมงคล
วนัเสาร์ที ่ 20 พฤษภาคม 2560 วชิาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาองักฤษ ห้อง L311 อาคารพร้อมมงคล

วนัอาทิตย์ที ่21 พฤษภาคม 2560 วชิาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาองักฤษ ห้อง L311 อาคารพร้อมมงคล
วนัเสาร์ที ่27 พฤษภาคม 2560 วชิาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาองักฤษ ห้อง L311 อาคารพร้อมมงคล

วนัอาทิตย์ที ่28 พฤษภาคม 2560 วชิาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาองักฤษ ห้อง L311 อาคารพร้อมมงคล
วนัเสาร์ที ่3 มถิุนายน 2560 วชิาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาองักฤษ ห้อง L311 อาคารพร้อมมงคล

วนัอาทิตย์ที ่4 มถิุนายน 2560 วชิาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาองักฤษ ห้อง L311 อาคารพร้อมมงคล
วนัเสาร์ที ่10 มถิุนายน 2560 วชิาชีพบัญชี วชิาชีพบัญชี ห้อง L310 อาคารพร้อมมงคล

วนัอาทิตย์ที ่18 มถิุนายน 2560 วชิาชีพบัญชี วชิาชีพบัญชี ห้อง L310 อาคารพร้อมมงคล
วนัเสาร์ที ่24 มถิุนายน 2560 วชิาชีพบัญชี วชิาชีพบัญชี ห้อง L310 อาคารพร้อมมงคล

วนัอาทิตย์ที ่25 มถิุนายน 2560 วชิาชีพบัญชี วชิาชีพบัญชี ห้อง L310 อาคารพร้อมมงคล

 2201 อาคาร 2 ชัน้ 2 ใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการเทยีบโอนรายวิชา

ตารางเรียนเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาภาคสมทบ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2560 ขอให้นักศึกษาน าใบ รบ.ที่ส าเร็จการศึกษาและค าอธิบายรายวิชาที่เคยศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มาด้วย 



ล าดับที ่ รหสันักศึกษา ช่ือ-สกุล หอ้ง หมายเหตุ
1   076060304440-4 นางสาวเขมวภิา   มณีฉาย ทสบบ.60/1
2   076060304441-2 นายธนากร   ปานทอง ทสบบ.60/1
3   076060304444-6 นางสาวสมพร   บุดดาวงค์ ทสบบ.60/1
4   076060304445-3 นางสาวกมลวรรณ   จันทร์ข า ทสบบ.60/1
5   076060304446-1 นางสาวผุสชา   เปล้ืองกลาง ทสบบ.60/1
6   076060304447-9 นางสาวกมลพรรณ   ส าลีร่วง ทสบบ.60/1
7   076060304448-7 นายชนพชัร์   ต้ังโคมแสงทอง ทสบบ.60/1
8   076060304450-3 นางสาวนิราวรรณ   ลิมไธสง ทสบบ.60/1
9   076060304403-2 นางสาวชนกานต์   อกัษรครบุรี ทสบบ.60/1
10   076060304405-7 นางสาวศิริลักษณ์   แกว้เนตร ทสบบ.60/1
11   076060304406-5 นางสาวจิราพร   นึกมี ทสบบ.60/1
12   076060304410-7 นางสาวนุศรา    เทียนทองค า ทสบบ.60/1
13   076060304411-5 นางสาวมนิธรา   ยืนยงววิฒัน์ชัย ทสบบ.60/1
14   076060304413-1 นางสาวศิริพร   พึง่วงษ์ ทสบบ.60/1
15   076060304415-6 นางสาวปิยพร   หมขียัน ทสบบ.60/1
16   076060304417-2 นางสาวกมลวรรณ   ไชยวสุ ทสบบ.60/1
17   076060304418-0 นางสาววริินรดา   กล้ังกระโทก ทสบบ.60/1
18   076060304420-6 นางสาววชิชุดา   จุลลวาทีเลิศ ทสบบ.60/1
19   076060304422-2 นางสาวศรัณยา   แกว้ศรีทัศน์ ทสบบ.60/1
20   076060304443-8 นายอดิเทพ   พลอยเพช็ร์ ทสบบ.60/1
21 076060304452-9 นายธนพล นาคพนม ทสบบ.60/1

 

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  เทียบโอน ภาคสมทบ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
    



วัน/เดือน/ปี 09.00-12.00 13.00-16.00 หอ้งเรียน 
วนัเสาร์ที ่6 พฤษภาคม 2560

วนัอาทิตย์ที ่7 พฤษภาคม 2560
วนัเสาร์ที ่13 พฤษภาคม 2560 วชิาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาองักฤษ ห้อง L311 อาคารพร้อมมงคล

วนัอาทิตย์ที ่14 พฤษภาคม 2560 วชิาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาองักฤษ ห้อง L311 อาคารพร้อมมงคล
วนัเสาร์ที ่ 20 พฤษภาคม 2560 วชิาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาองักฤษ ห้อง L311 อาคารพร้อมมงคล

วนัอาทิตย์ที ่21 พฤษภาคม 2560 วชิาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาองักฤษ ห้อง L311 อาคารพร้อมมงคล
วนัเสาร์ที ่27 พฤษภาคม 2560 วชิาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาองักฤษ ห้อง L311 อาคารพร้อมมงคล

วนัอาทิตย์ที ่28 พฤษภาคม 2560 วชิาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาองักฤษ ห้อง L311 อาคารพร้อมมงคล
วนัเสาร์ที ่3 มถิุนายน 2560 วชิาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาองักฤษ ห้อง L311 อาคารพร้อมมงคล

วนัอาทิตย์ที ่4 มถิุนายน 2560 วชิาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาองักฤษ ห้อง L311 อาคารพร้อมมงคล
วนัเสาร์ที ่10 มถิุนายน 2560 วชิาชีพ วชิาชีพ ห้อง L311 อาคารพร้อมมงคล

วนัอาทิตย์ที ่18 มถิุนายน 2560 วชิาชีพ วชิาชีพ ห้อง L311 อาคารพร้อมมงคล
วนัเสาร์ที ่24 มถิุนายน 2560 วชิาชีพ วชิาชีพ ห้อง L311 อาคารพร้อมมงคล

วนัอาทิตย์ที ่25 มถิุนายน 2560 วชิาชีพ วชิาชีพ ห้อง L311 อาคารพร้อมมงคล

ใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการเทยีบโอนรายวิชา  2201 อาคาร 2 ชัน้ 2 

ตารางเรียนเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาภาคสมทบ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ และสาขาวิชาการจัดการ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2560 ขอให้นักศึกษาน าใบ รบ.ที่ส าเร็จการศึกษาและค าอธิบายรายวิชาที่เคยศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มาด้วย 



ล าดับที ่ รหสันักศึกษา ช่ือ-สกุล หอ้ง หมายเหตุ
1   076060305710-9 นางสาววรากร   เจริญกจิทววีงศ์ ทสรค.60/1
2   076060305717-4 นายศตายุทธ   ผาดศรี ทสรค.60/1
3   076060305720-8 นางสาวปิยนุช   ศุภสาร ทสรค.60/1
4   076060305722-4 นายสุรธชั   บุญญฤทธิ์ ทสรค.60/1
5   076060305719-0 นางสาวอรวรรณ   โชคพศิาลทรัพย์ ทสรค.60/1

 
   รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  เทียบโอน ภาคสมทบ สาขาระบบสารสนเทศ      
  

 

 

 

 

 

 

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  เทียบโอน ภาคสมทบ สาขาวิชาการจัดการ 

 

 

ล าดับที ่ รหสันักศึกษา ช่ือ-สกุล หอ้ง หมายเหตุ
1   076060303501-4 นางสาวนันทวนั   อยู่เป็นสุข ทสจท.60/1
2   076060303503-0 นางสาวองัคณาภรณ์   ศรีสุวรรณ ทสจท.60/1
3   076060303504-8 นางสาวณัฏฐริณีย์   ตรีเพช็ร ทสจท.60/1
4   076060303515-4 นายชายชาญ   ต่อศิริ ทสจท.60/1
5   076060303518-8 นางสาวสุธดิา   เชือ้สุข ทสจท.60/1
6 076060303003-1 นายชุติพงศ์ วรีกจิชาญชัย ทสจท.60/1
7   076060303507-1 นางสาวสุนิสา   สัมพนัธ์ ทสจท.60/1


