
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

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) สาขาวิชาการตลาด กลุ่มที่ 1  
ห้อง 2310  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   076060302001-6 นางสาวธดิารัตน์   สุขอนันต์ ทตบ.60/1
2   076060302002-4 นางสาวศุราภรณ์   สุขอนันต์ ทตบ.60/1
3   076060302003-2 นางสาวอรพรรณ   สมประสงค์ ทตบ.60/1
4   076060302004-0 นางสาวศศิธร   มสีาวงษ์ ทตบ.60/1
5   076060302005-7 นางสาวธญัมน   สุนทรารักษ์ ทตบ.60/1
6   076060302007-3 นางสาวฐิติมา   หมืน่ขุนทด ทตบ.60/1
7   076060302008-1 นางสาวณัฐพร    ฉิมสุวรรณ ทตบ.60/1
8   076060302009-9 นายภาณุวชิญ์   ทองรองแกว้ ทตบ.60/1
9   076060302010-7 นายณัฐพล   พนัธด์งยาง ทตบ.60/1
10   076060302011-5 นางสาวอรพณิร์   ด ารงภูมิ ทตบ.60/1
11   076060302012-3 นายเพิม่ศักด์ิ   นาคอยู่ ทตบ.60/1
12   076060302013-1 นายพริพล   แจ่มศรี ทตบ.60/1
13   076060302014-9 นางสาวจุฑามาศ   แซ่ล้ี ทตบ.60/1
14   076060302016-4 นายธนาธร   อารีราษฎร์ ทตบ.60/1
15   076060302017-2 นางสาวศศิธร   เอีย่มสอาด ทตบ.60/1
16   076060302019-8 นางสาวธญันันท์   ล้ิมใช้ ทตบ.60/1
17   076060302021-4 นางสาวจิตราวรรณ   จุลมลู ทตบ.60/1
18   076060302023-0 นางสาวปัทมวรรณ   แทนค่ า ทตบ.60/1
19   076060302024-8 นายสัณหวชั   ปราสาทวฒันา ทตบ.60/1
20   076060302026-3 นางสาวนิลรัตน์    วงษพ์ริา ทตบ.60/1
21   076060302028-9 นางสาววนิดา   เพิม่พลู ทตบ.60/1
22   076060302030-5 นางสาวพมิพล์ดา   โนชัยวงค์ ทตบ.60/1
23   076060302031-3 นางสาวชฎาภรณ์   ชมพฒัน์ ทตบ.60/1
24   076060302032-1 นางสาวทัศนีย์   โตโหมด ทตบ.60/1
25   076060302033-9 นางสาวหฤทัย   ธาไธสง ทตบ.60/1
26   076060302034-7 นางสาวสุปราณี   พรอนิทร์ ทตบ.60/1
27   076060302035-4 นายภาณุกร   ลัดดากลุ ทตบ.60/1
28   076060302036-2 นางสาวกมลรัตน์   อคุ า ทตบ.60/1
29   076060302037-0 นางสาวอารดา   เฉลิมวงศ์ ทตบ.60/1
30   076060302038-8 นางสาวอมรทิพย์   สีสมยา ทตบ.60/1
31   076060302040-4 นายภัทรกจิ   พนูศรีเกษม ทตบ.60/1
32   076060302041-2 นายรังสฤษด์ิ   ศรีชมภู ทตบ.60/1
33   076060302043-8 นางสาวสุภาภรณ์   เพยีรงาน ทตบ.60/1
34   076060302044-6 นางสาวกหุลาบ   หาสวนขวญั ทตบ.60/1
35   076060302022-2 นางสาวสุพตัรา    โยธาวธุ ทตบ.60/1
36   076060302027-1 นางสาวสุภาพร   รัชตะนาวนิ ทตบ.60/1
37 076060302029-7 นายรัฐธรรมนูญ สุขเกษม ทตบ.60/1

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  เทียบโอน สาขาวิชาการตลาด  กลุ่มที่ 1 
                                     ระหว่างวันที่ 5-31 พฤษภาคม 2560   
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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 วิชาภาษาองักฤษ วิชาชีพการตลาด
วันองัคารที ่9 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ วิชาชีพการตลาด
วันจันทร์ที ่15 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ วิชาชีพการตลาด
วันองัคารที ่16 พฤษภาคม 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ วิชาชีพการตลาด

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

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

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

วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) สาขาวิชาการตลาด กลุ่มที่ 1  
ห้อง 2310 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 076060304611-0 นางสาวลัดดาหวนั ศรีตา ทบง.60/1
2 076060302027-1 นางสาวสุภาพร รัชตะนาวนิ ทตบ.60/1
3 076060302015-6 บุศรินทร์ เฉลยญาณ ทตบ.60/1
4 076060302102-2 นายภัทรพล แซ่ต้ัง ทตบ.60/2
5   076060302105-5 นางสาวอารีรัตน์   อจัฉริยะธรรม ทตบ.60/2
6   076060302106-3 นางสาวแพรวนภา   จันทวชั ทตบ.60/2
7   076060302110-5 นายจิรชัย   ภะวะเวช ทตบ.60/2
8   076060302111-3 นางสาววภิาดา   หมอนทอง ทตบ.60/2
9 076060302112-1 นางสาวอธฐิาน เกษมพงษ์ ทตบ.60/2
10   076060302113-9 นางสาวไพรฎา   ชนานนท์ธวชั ทตบ.60/2
11   076060302114-7 นายธนาเดช   ลิบประเสริฐ ทตบ.60/2
12   076060302116-2 นางสาวนิตยา   ฟุง้กล่ินจันทร์ ทตบ.60/2
13   076060302117-0 นางสาวโยธติา    อดุมธนารักษ์ ทตบ.60/2
14   076060302119-6 นางสาวภัททิยา   สุนทรพจน์ ทตบ.60/2
15   076060302120-4 นางสาวสุปราณี   โนนโพธิ์ ทตบ.60/2
16   076060302121-2 นางสาวจุฑารัตน์   พรมวลัิย ทตบ.60/2
17   076060302122-0 นางสาวศิริลักษณ์    เบ็ญจวงั ทตบ.60/2
18   076060302124-6 นางสาวชลิดา   ทองใบน้อย ทตบ.60/2
19   076060302125-3 นายขจรวทิย์   นทีทองรุ่งศักด์ิ ทตบ.60/2
20   076060302127-9 นายพงศธร   สิมเหม ทตบ.60/2
21   076060302129-5 นางสาวจิรวรรณ   ป่าไม้ ทตบ.60/2
22   076060302130-3 นางสาวนนท์นภัส   แป้นการ ทตบ.60/2
23   076060302131-1 นางสาวณัฐชา   ประดิษฐดร ทตบ.60/2
24   076060302132-9 นายสิทธชิัย   ธาระสิทธิ์ ทตบ.60/2
25   076060302133-7 นายธวชัชัย   สุกนัทา ทตบ.60/2
26   076060302134-5 นายณตะวนั   สัจจะสรรเสริญ ทตบ.60/2
27   076060302135-2 นางสาวนัฐกาน   รู้แสวง ทตบ.60/2
28   076060302136-0 นายขจรศักด์ิ   นทีทองรุ่งศักด์ิ ทตบ.60/2
29   076060302137-8 นางสาวกชกร   อิม่มา ทตบ.60/2
30   076060302138-6 นางสาววราพร   ยิ่งงามศรี ทตบ.60/2
31   076060302139-4 นางสาวกรรณิกา   พงษพ์ฒั ทตบ.60/2
32   076060302144-4 นายชิษณุ   เกยีรติสุระยานนท์ ทตบ.60/2
33   076060302146-9 นางสาวกตาธกิาร   นันทดี ทตบ.60/2
34   076060302147-7 นางสาวสุทธดิา   หงวนเสง่ียม ทตบ.60/2
35   076060302149-3 นางสาวอนิทุอร   ใจคิด ทตบ.60/2
36 076060302103-0 นางสาวบุศรินทร์ สายชล ทตบ.60/2
37 076060302126-1 นางสาวอรอนงค์ ท้วมสมบูรณ์ ทตบ.60/2
38 076060302104-8 นายจิรายุ บางน้อย ทตบ.60/2

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  เทียบโอน สาขาวิชาการตลาด  กลุ่มที่ 2 
                         ระหว่างวันที่ 5-31 พฤษภาคม 2560     


