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

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

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

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

วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560 สอบวัดความรู้หลังเรียน

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ กลุ่มที่ 1   
ห้อง 2315 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   076050305201-0 นายอภิเษก   พึง่จันทร์ ปรส.60/3
2   076050305202-8 นายธฤต    มากวรพนัธุ์ ปรส.60/3
3   076050305203-6 นางสาวแคทรียา   สังข์กลม ปรส.60/3
4   076050305204-4 นายมทัฐว ี  ออ่นเกตุพล ปรส.60/3
5   076050305205-1 นางสาวจารุวรรณ   ยาเณร ปรส.60/3
6   076050305206-9 นายธนกร   วอนเพยีร ปรส.60/3
7   076050305207-7 นายภาคภูม ิ  พทุธประเสริฐ ปรส.60/3
8   076050305208-5 นายวงษส์รรค์   ใจลา ปรส.60/3
9   076050305209-3 นายภูริช   มจัฉาเมฆ ปรส.60/3
10   076050305210-1 นางสาวเข็มมกิา   ตาทอง ปรส.60/3
11   076050305211-9 นายอนิทรี   รังสิมนัติกานนท์ ปรส.60/3
12   076050305216-8 นางสาวกนกวรรณ   รามญัจิตต์ ปรส.60/3
13   076050305217-6 นายภิญโญ   อิม่สุขสมบูรณ์ ปรส.60/3
14   076050305218-4 นายฐานรรฑ์   สุทโธ ปรส.60/3
15   076050305219-2 นายพรุิฬห์   เจียมสมบูรณ์ ปรส.60/3
16   076050305220-0 นายชนายุทธ   ฤติโชติ ปรส.60/3
17   076050305222-6 นางสาวอรปรียา   พรรควฒันชัย ปรส.60/3
18   076050305223-4 นางสาวอรชนก   อนุมอญ ปรส.60/3
19   076050305224-2 นางสาวมาลิณี   โพธิ์ชนิด ปรส.60/3
20   076050305225-9 นางสาวณิชกานต์   วรรัตน์ ปรส.60/3
21   076050305227-5 นายสิทานต์   มสิรา ปรส.60/3
22   076050305228-3 นางสาวชนิสรา   ประไพสิทธิ ปรส.60/3
23   076050305229-1 นายสรรเสริญ   ด าวอ ปรส.60/3
24 076050305215-0 นางสาววลัภา ปัญณะสมบูรณ์ ปรส.60/3
25   076050305001-4 นายจุลพงศ์   กล่ินเพช็ร ปรส.60/1
26   076050305003-0 นายสราวฒิุ   กล่ินมว่ง ปรส.60/1
27   076050305004-8 นายธรีโชติ   ปันยารชุน ปรส.60/1
28   076050305007-1 นายนภสินธุ์   สุดชฎา ปรส.60/1
29   076050305008-9 นายอรรถพล   ชมชาติ ปรส.60/1
30   076050305009-7 นายวงศพทัธ ์  ปานขาว ปรส.60/1
31   076050305012-1 นางสาวธนัชพร   นุ่มปราณี ปรส.60/1
32   076050305014-7 นายวฒิุชัย   ใจดี ปรส.60/1
33   076050305015-4 นายเทพกร   จันทร์โรจน์ ปรส.60/1

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  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 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพระบบสารสนเทศ
วันองัคารที ่9 พฤษภาคม 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพระบบสารสนเทศ
วันจันทร์ที ่15 พฤษภาคม 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพระบบสารสนเทศ
วันองัคารที ่16 พฤษภาคม 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพระบบสารสนเทศ

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

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

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

วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ กลุ่มที่ 2   
ห้อง 2316 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   076050305017-0 นางสาวพรรณทิวา   ทินทองกลู ปรส.60/1
2   076050305018-8 นางสาวศุทธนิี   อนิทร์ฉ่ า ปรส.60/1
3   076050305019-6 นายธนาธปิ   กมิเกถนอม ปรส.60/1
4   076050305020-4 นายทัตพงศ์   สุสุนทร ปรส.60/1
5   076050305021-2 นายรัฐพงศ์   หลิมวานิช ปรส.60/1
6   076050305023-8 นายอทิธฤิทธิ์   ตะสิงห์ ปรส.60/1
7   076050305026-1 นายสรวชิญ์   สรวสูิตร ปรส.60/1
8   076050305027-9 นางสาวสาธกิา   พงษสุ์วรรณ์ ปรส.60/1
9   076050305028-7 นายอมัรินทร์   พบสุข ปรส.60/1
10   076050305029-5 นายนรเศรษฐ์   บุญส่ง ปรส.60/1
11   076050305031-1 นายรัชพล   พานิจจะ ปรส.60/1
12   076050305032-9 นายสุริยา   โมลาศีล ปรส.60/1
13   076050305033-7 นางสาวรุ่งนภา   เงาพทัิกษศิ์ลปิน ปรส.60/1
14   076050305101-2 นางสาวกญัญาพชัร    รัตนแสงสกลุไทย ปรส.60/2
15   076050305102-0 นางสาววลัลภา   รัตตินัน ปรส.60/2
16   076050305103-8 นางสาวจิดาภา   บูรณปัทมะ ปรส.60/2
17   076050305106-1 นายพงศกร   ต้ังเพยีรวฒันา ปรส.60/2
18   076050305107-9 นายวจัน์กร   แกมเงิน ปรส.60/2
19   076050305108-7 นายจิรสิน   กจิสวา่งวงศ์ ปรส.60/2
20   076050305109-5 นายนวพล   เกาะเหมอืน ปรส.60/2
21   076050305110-3 นางสาวพทัธนันท์   สุดเลิศ ปรส.60/2
22   076050305111-1 นายจิรพงศ์   จันด้วง ปรส.60/2
23   076050305112-9 นายพมิาย   น้อยนวล ปรส.60/2
24   076050305113-7 นางสาวณัฐณิชา   มนิเจริญ ปรส.60/2
25   076050305114-5 นายธวชัชัย   นิตย์โรจน์ ปรส.60/2
26   076050305115-2 นายชลันธร   เจียมทอง ปรส.60/2
27   076050305116-0 นายปรินทร   วริิยาภรณ์ ปรส.60/2
28   076050305117-8 นายภูริณัฐ   ชายสิทธิ์ ปรส.60/2
29   076050305118-6 นายธนภัทร   ทวโีชติโภคิน ปรส.60/2
30   076050305120-2 นายวรเดข   ไพสิฐเบญจพล ปรส.60/2
31   076050305121-0 นายกติติพงศ์   เครือค าวงั ปรส.60/2
32   076050305122-8 นางสาวจามนิตา   เพิม่พนูกาญจนา ปรส.60/2
33   076050305123-6 นายพรีวชิญ์   เถาวงศ์ ปรส.60/2

        รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  กลุ่มที่ 2                                                                         
ระหว่างวันที่ 5-31 พฤษภาคม 2560 

                                                  



 


