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

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

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

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

วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการเงิน กลุ่มที่ 1   
ห้อง 2313  อาคาร 2 ช้ัน 3 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   076050306001-3 นางสาวนงลักษณ์   ชงคโชติ ปกง.60/1
2   076050306003-9 นางสาวกติติยา   ฮีมวเิศษ ปกง.60/1
3   076050306004-7 นางสาวนริศรา   อนิใบ ปกง.60/1
4   076050306005-4 นางสาวพชัรินทร์   เวยีงทอง ปกง.60/1
5   076050306009-6 นางสาวธนามาตุ   จอมใจ ปกง.60/1
6   076050306010-4 นางสาวเนตรณภิศ   บุณยรัตพนัธ์ ปกง.60/1
7   076050306016-1 นางสาววรัญญา   อนิทจันทร์ ปกง.60/1
8   076050306018-7 นางสาวรุ่งนภา   สุภาพ ปกง.60/1
9   076050306019-5 นายพรีะพงศ์   ชัยรัมย์ ปกง.60/1
10   076050306022-9 นางสาวณัฐมล   เสือกลาง ปกง.60/1
11   076050306024-5 นางสาวณัฐวรรณ   วรดี ปกง.60/1
12   076050306027-8 นายภาคิน   ล้อธรรมจักร ปกง.60/1
13   076050306028-6 นายภานุพงศ์   ค าแป้น ปกง.60/1
14   076050306029-4 นายธรีะวฒิุ   มอ้ยจังหาร ปกง.60/1
15   076050306030-2 นางสาววรัญธร   ทิพย์อกัษร ปกง.60/1
16   076050306031-0 นายพรีณัฐ   เจียรวญิญู ปกง.60/1
17   076050306032-8 นางสาววรรณภา   นามมนตรี ปกง.60/1
18   076050306033-6 นางสาวณัฐริกา   ชลสินธุ์ ปกง.60/1
19   076050306034-4 นางสาวกญัชรส   แปสันเทียะ ปกง.60/1
20   076050306035-1 นางสาวขนิษฐา   รัตนะโชติวงศ์ ปกง.60/1
21   076050306036-9 นายทรงพล   โคกสนั่น ปกง.60/1
22   076050306037-7 นางสาวชนัญชิดา   เกษมสุข ปกง.60/1
23   076050306038-5 นายพชิญุตม ์  ประกอบธญัญะศิริ ปกง.60/1
24   076050306039-3 นางสาวนิธพิร   เกตแกว้ ปกง.60/1
25   076050306040-1 นายบัณฑิตย์   จุติชัย ปกง.60/1
26   076050306041-9 นายสุทธพิฒัน์   นุชสมบัติ ปกง.60/1
27   076050306042-7 นางสาวชุติมา   สุกผ่อง ปกง.60/1
28   076050306043-5 นางสาวพชัรีพร   พงศ์วสุิทธรัิชต์ ปกง.60/1
29   076050306044-3 นางสาวศิริลักษณ์   บุญเวยีง ปกง.60/1
30   076050306045-0 นางสาวสุนิสา   รัตนวงศ์ ปกง.60/1
31   076050306046-8 นายชญานนท์   พนูชะโน ปกง.60/1
32   076050306047-6 นางสาวชุติกานต์   ใฝ่ศิลป์สกลุ ปกง.60/1
33   076050306102-9 นางสาวสุทธดิา   น้อยเสนา ปกง.60/2
34   076050306104-5 นางสาวพรไพลิน   มาตขาว ปกง.60/2
35   076050306106-0 นางสาวนิชารัส   สาวจิิรวตัร ปกง.60/2
36   076050306107-8 นางสาวชุติกาญจน์   เอมรักษา ปกง.60/2
37   076050306108-6 นางสาวจิราภา   เดชา ปกง.60/2
38   076050306110-2 นางสาวสุธรีา   ปภาวฒันานนท์ ปกง.60/2
39 076050306111-0 นางสาวสุภาภรณ์ รอดเจริญ ปกง.60/2
40   076050306112-8 นายศุภกร   จุฑารัตน์ ปกง.60/2
41   076050306113-6 นางสาวธาริณี   จันทร์ดวง ปกง.60/2
42   076050306115-1 นายณัฐวฒิุ   สุกราสัย ปกง.60/2

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาวิชาการเงิน  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 วิชาชีพการเงิน วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่9 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการเงิน วิชาภาษาองักฤษ
วันจันทร์ที ่15 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการเงิน วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่16 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพการเงิน วิชาภาษาองักฤษ

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

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

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

วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการเงิน กลุ่มที่ 2   
ห้อง 2314 อาคาร 2 ชั้น 3 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   076050306116-9 นางสาวอนันตญา   จีนเมอืง ปกง.60/2
2   076050306117-7 นางสาววภิาพร   ค าสุวรรณ์ ปกง.60/2
3   076050306118-5 นายประภวตั   โชคอ านวยลาภ ปกง.60/2
4   076050306119-3 นางสาวอญัมณี   กนัทิยะ ปกง.60/2
5   076050306120-1 นายภวตั   เสนาะเสียง ปกง.60/2
6   076050306125-0 นางสาวแพรววณิจ   บ่างมณีสกลุ ปกง.60/2
7   076050306126-8 นายณัฐวฒิุ   หนูเกือ้ ปกง.60/2
8   076050306128-4 นางสาวนภัสสร   แกว้กระจ่าง ปกง.60/2
9   076050306129-2 นางสาวสุมติตา   มวลค าลา ปกง.60/2
10   076050306130-0 นายภูวศิ   โพธโิภคสัมพนัธ์ ปกง.60/2
11   076050306131-8 นางสาวกนกพร    ถมค า ปกง.60/2
12   076050306132-6 นางสาวสุทธดิา   แป้นทอง ปกง.60/2
13   076050306133-4 นางสาวพทิยารัตน์   แกว้รุ้ง ปกง.60/2
14   076050306134-2 นางสาวอจัฉราภรณ์   บุญชิต ปกง.60/2
15   076050306135-9 นางสาวชนิศธก์ญัญา   พนัธเ์จริญ ปกง.60/2
16   076050306136-7 นางสาวกรรทิกา   โกศิริ ปกง.60/2
17   076050306137-5 นายปกรณ์   ภัทรนิยมชน ปกง.60/2
18   076050306138-3 นางสาวทิพกญัญา   เภาหิงค์ ปกง.60/2
19   076050306139-1 นางสาวพรสินี   ทองชมบาง ปกง.60/2
20   076050306140-9 นางสาววชิรดา   หุนะปุน ปกง.60/2
21   076050306141-7 นางสาวณัฐชญากรณ์   พรสิงห์ ปกง.60/2
22   076050306142-5 นางสาวพทัธนันท์   รุ่งเรืองซ่ึงสกลุ ปกง.60/2
23   076050306143-3 นายธจักร   สัจจะไชย ปกง.60/2
24   076050306201-9 นายธญัชนิต   ไทยแท้ ปกง.60/3
25   076050306202-7 นางสาวอภิญญา   ผิวเอีย่ม ปกง.60/3
26   076050306203-5 นางสาวออมขวญั   พนัธศิ์ริ ปกง.60/3
27   076050306204-3 นายพสิิฐ   ทิมประเสริฐ ปกง.60/3
28   076050306205-0 นางสาวสุกญัญา   สิงห์เจริญ ปกง.60/3
29   076050306206-8 นายกติติศักด์ิ   แสงงาม ปกง.60/3
30   076050306207-6 นางสาวสุวพชัร   วชัราภินชัย ปกง.60/3
31   076050306208-4 นางสาวกติิยา   ถนัดกจิ ปกง.60/3
32   076050306209-2 นางสาวพนิดา   ออ่นบุญธรรม ปกง.60/3
33   076050306210-0 นางสาวอบุลพร   ขจรศิลป์ ปกง.60/3
34   076050306213-4 นางสาวดลยา   ปานน้อย ปกง.60/3
35   076050306214-2 นางสาววชิรา   บุญทวี ปกง.60/3
36   076050306216-7 นางสาวสุนิตา   แกน่เรือง ปกง.60/3
37   076050306217-5 นางสาวสุชาวลี   แป้นพงษ์ ปกง.60/3
38   076050306218-3 นางสาววนิชยา   มาคะมะโน ปกง.60/3
39   076050306101-1 นางสาวพชัรินทร์   หลงพมิาย ปกง.60/2
40   076050306109-4 นางสาวบัณฑิตา   เฮงพร้อม ปกง.60/2
41   076050306127-6 นายพชิญุตม ์  ประกอบธญัญะศิริ ปกง.60/2
42   076050306215-9 นางสาวกรรณิการ์     พมิพส์าร ปกง.60/3

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



 

 

 


