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

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

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

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

วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มที่ 1  
ห้อง 7304 อาคาร 90 ปี 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   076060303001-5 นางสาวนภัทสร   แพงราช ทจท.60/1
2   076060303002-3 นายอภิชาติ   ฤทธิ์พนัธุ์ ทจท.60/1
3   076060303003-1 นายชุติพงศ์   วรีกจิชาญชัย ทจท.60/1
4   076060303004-9 นางสาวสุพรรษา   แกว้เลิศ ทจท.60/1
5   076060303005-6 นางสาวกาญจนา    สุขาแกว้ ทจท.60/1
6   076060303007-2 นายจักรกฤษณ์   เจริญศรี ทจท.60/1
7   076060303008-0 นายโสภณ   ต่อรัตน์ ทจท.60/1
8   076060303010-6 นางสาวทิพานัน   ขวญัศรีเพช็ร ทจท.60/1
9   076060303011-4 นางสาวปวณีา   ธลีุ ทจท.60/1
10   076060303012-2 นางสาวปุณยาพร   ฤทธิ์มี ทจท.60/1
11   076060303013-0 นางสาวสุรางคณา   คทวณิชกลุ ทจท.60/1
12   076060303036-1 นางสาวศันสนีย์    ทหารเพยีง ทจท.60/1
13   076060303037-9 นางสาวสุมาลิน   อยู่คง ทจท.60/1
14   076060303039-5 นายเอกพนัธ ์  สูติวราพนัธ์ ทจท.60/1
15   076060303040-3 นางสาวอรพณิ   หล าเนียม ทจท.60/1
16   076060303041-1 นายธนพฒัน์   นุชรักษา ทจท.60/1
17   076060303044-5 นางสาวจุฑามาศ   แสงนิล ทจท.60/1
18 076060303045-2 นางสาวสรัลนุช อนิทร์โสม ทจท.60/1
19   076060303046-0 นางสาวพนิดา   ตามธรรม ทจท.60/1
20   076060303047-8 นางสาวอารยา   เจริญยศ ทจท.60/1
21   076060303048-6 นางสาวศรัณย์พร   นุชเจริญ ทจท.60/1
22 076060303049-4 นายเนติพงษ ์แสงสาตรา ทจท.60/1
23   076060303051-0 นางสาวดวงกมล   อนิทรพยุง ทจท.60/1
24   076060303052-8 นางสาวณัฐนรี    ภวภูตานนท์ ทจท.60/1
25 076060303053-6 นางสาวเบญจมาศ ไชยเดช ทจท.60/1
26   076060303054-4 นางสาวดวงนฤมล   ศักด์ิสังข์นุ่ม ทจท.60/1
27   076060303055-1 นางสาวดุจมณี   ต้ังจรูญ ทจท.60/1
28   076060303056-9 นางสาวสุพรรณษา   อว่มกลุ ทจท.60/1
29   076060303057-7 นายนัฐพงศ์   เมอืงช้าง ทจท.60/1
30   076060303058-5 นางสาวฐิตินันท์   นพคุณ ทจท.60/1
31 076060303306-8 นายธนา เศศะเทศานนท์ ทจท.60/1

            รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  เทียบโอน 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 (เทียบโอน) สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มที่ 2  
ห้อง 7305 อาคาร 90 ปี 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   076060303059-3 นางสาววนัลยา    เซียะเมง้ ทจท.60/1
2   076060303061-9 นางสาวนัฐพร   นามคุณ ทจท.60/1
3   076060303062-7 นางสาวทัศนีย์   คงเจริญ ทจท.60/1
4   076060303063-5 นางสาวจิราวรรณ    ศรีคง ทจท.60/1
5   076060303064-3 นางสาวนัณธญิา   ผิวผัน ทจท.60/1
6   076060303065-0 นางสาวชินานาง   พรหมหาญ ทจท.60/1
7   076060303066-8 นางสาวอาภารดี   นาคา ทจท.60/1
8   076060303067-6 นางสาวกญัญารัตน์   วนัโท ทจท.60/1
9   076060303068-4 นางสาวณัฐณิชา   ชูจีน ทจท.60/1
10   076060303069-2 นางสาวอมุาภรณ์   ตอรบรัมย์ ทจท.60/1
11   076060303070-0 นางสาวศิรัญญา   โลวมติร์ ทจท.60/1
12   076060303071-8 นางสาวประภัสสร   พรมแกว้ ทจท.60/1
13   076060303072-6 นางสาวดารุณี   สวดตะมะนัง ทจท.60/1
14   076060303073-4 นายธนพล   ศรีสุนทรมาศ ทจท.60/1
15   076060303074-2 นายศักด์ิกมล   ทิมแกว้ ทจท.60/1
16   076060303302-7 นางสาวนนธชิา   โต๊ะสอ ทจล.60/1
17   076060303303-5 นางสาวอารยา   บุญลี ทจล.60/1
18   076060303305-0 นางสาวนันทพร   วรรณขันธ์ ทจล.60/1
19   076060303307-6 นายอทิุศชัย   เวยีงอนิทร์ ทจล.60/1
20   076060303309-2 นายภาคภูม ิ  กฤษสินชัย ทจล.60/1
21   076060303312-6 นายจิรเมธ   บุญคุ้ม ทจล.60/1
22   076060303313-4 นายภูมพิฒัน์   ต้ิวเครือ ทจล.60/1
23   076060303314-2 นางสาวเจนจิรา   แสงศรีพล ทจล.60/1
24   076060303315-9 นางสาวนาตยา   พนัธุ์มัน่ ทจล.60/1
25   076060303316-7 นางสาวสกลุรัตน์   มบีุญ ทจล.60/1
26   076060303317-5 นางสาวปณิตา   สินสันธเิทศ ทจล.60/1
27   076060303318-3 นางสาวจิตรลดา   บุญยืน ทจล.60/1
28   076060303319-1 นางสาวเนาวรัตน์   ช านาญยิ่ง ทจล.60/1
29   076060303320-9 นายศุภกฤต   วงษพนัธ์ ทจล.60/1
30   076060303321-7 นายกติติพงศ์   ธรีะรัตน์ ทจล.60/1

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  เทียบโอน 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 (เทียบโอน) สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มที่ 3  
ห้อง 7306 อาคาร 90 ปี 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   076060303322-5 นางสาวพรชิตา   พวงสด ทจล.60/1
2   076060303323-3 นายนรากลูย์   จันทาบุตร ทจล.60/1
3   076060303324-1 นางสาวบงกช   หวนัแกว้ ทจล.60/1
4   076060303325-8 นางสาวรชนิชล   กจิผลิต ทจล.60/1
5   076060303330-8 นางสาววราภรณ์   จันทร์สกลุ ทจล.60/1
6   076060303331-6 นางสาวกรวรรณ   ช่างเกบ็ ทจล.60/1
7   076060303332-4 นางสาวระววิรรณ   ธนะศรีลังกรู ทจล.60/1
8   076060303334-0 นางสาวณัฐกานต์   จันทะนันต์ ทจล.60/1
9   076060303335-7 นายอษัฎาวฒิุ   งาหอมธนโชติ ทจล.60/1
10   076060303336-5 นางสาวปาริฉัตร   ศิริโก ทจล.60/1
11   076060303337-3 นางสาวชญาณี    ยุติพติู ทจล.60/1
12   076060303339-9 นางสาวภัทรานิษฐ์   สีโท ทจล.60/1
13   076060303343-1 นางสาวชลลดา   เย็นส าราญ ทจล.60/1
14   076060303346-4 นางสาวมาริสา   ทัพมงคล ทจล.60/1
15   076060303347-2 นางสาวพชิชาพร   พลูสมบัติ ทจล.60/1
16   076060303348-0 นางสาวหทัยชนก   ศรีอดุร ทจล.60/1
17   076060303349-8 นางสาวปิติธดิา   พลเขต ทจล.60/1
18   076060303351-4 นายวฒิุภัทร   ค านวนพจน์รัตน์ ทจล.60/1
19   076060303352-2 นางสาวอรยา   เทศแท้ ทจล.60/1
20   076060303353-0 นางสาวพชัรินทร์   นิลไชย ทจล.60/1
21   076060303355-5 นายสรนัย   จิตรงาม ทจล.60/1
22   076060303356-3 นายธวชัชัย   ค าวงษา ทจล.60/1
23   076060303357-1 นางสาวภัทราภรณ์   ส าเนียง ทจล.60/1
24   076060303358-9 นางสาวกนกวรรณ   แสนพาน ทจล.60/1
25   076060303364-7 นางสาวณัฐชนันท์พร   อรุุวงศ์วณิช ทจล.60/1
26 076060303345-6 นางสาวสุจิตตรา ตามประกอบ ทจล.60/1
27 076060303344-9 นางสาวพรปรีญา อนิพะลัน ทจล.60/1
28   076060303360-5 นางสาวปาลิตา   เจริญใจ ทจล.60/1
29   076060303363-9 นางสาวสุปราณี   พรมณี ทจล.60/1
30 076060303361-3 ฐิติภรณ์ อดุมพทิยาภูมพิจิารณ์ ทจล.60/2

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


