
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

วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ กลุ่มที่ 1  
ห้อง 2301 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   076060305001-3 นางสาวกญัญารัตน์   น้อยเปรม ทรพ.60/1
2   076060305002-1 นางสาวกลัยรัตน์   อณุจักร ทรพ.60/1
3   076060305003-9 นางสาวธญัรดา   ขยันกจิ ทรพ.60/1
4   076060305004-7 นายธนดล   โตสมบูรณ์ ทรพ.60/1
5   076060305005-4 นางสาวอาทิตยา   แสงใหญ่ ทรพ.60/1
6   076060305006-2 นางสาวพรทิพา   ประสาทชัย ทรพ.60/1
7   076060305007-0 นายธนากร   บางต่าย ทรพ.60/1
8   076060305010-4 นางสาวสุภาวดี   จันทร์วเิชียร ทรพ.60/1
9   076060305011-2 นายอภิชัย   นาคเจริญ ทรพ.60/1
10   076060305012-0 นายกติติ   อุน่เสรี ทรพ.60/1
11   076060305013-8 นางสาวตรีประภา   อาราม ทรพ.60/1
12   076060305016-1 นายพลากร   อูเ่จริญ ทรพ.60/1
13   076060305017-9 นางสาวปิยะธดิา   คงคาฉุยฉาย ทรพ.60/1
14   076060305018-7 นางสาวสิรินทร์   ศรีโต ทรพ.60/1
15   076060305019-5 นายธนพล   คงพนัธ์ ทรพ.60/1
16   076060305020-3 นายสุรชัย   ภิญโญ ทรพ.60/1
17   076060305021-1 นางสาวจารุวรรณ   นุชน้อย ทรพ.60/1
18   076060305022-9 นายพงศกร   ใช้ฮวดเจริญ ทรพ.60/1
19   076060305023-7 นายวรีพล   แสงสุข ทรพ.60/1
20   076060305024-5 นางสาววรกานต์   ไชยยุทธ์ ทรพ.60/1
21   076060305025-2 นางสาวณัฐริกา   ศรีสุวรรณ ทรพ.60/1
22   076060305026-0 นายนพพร   สู้เหิม ทรพ.60/1
23   076060305028-6 นายสุทธพิงศ์   แสงงาม ทรพ.60/1
24   076060305033-6 นายณรงค์ฤทธิ์    ทองฉวี ทรพ.60/1
25   076060305034-4 นายสิรวชิญ์   มหาวรรณ ทรพ.60/1
26   076060305036-9 นางสาวศิริญญา    ใจตรง ทรพ.60/1
27   076060305037-7 นางสาวศิริลักษณ์   ศิริเทศ ทรพ.60/1
28   076060305038-5 นายรัฐศาสตร์   เลิศสุขศักดา ทรพ.60/1
29   076060305039-3 นายราชิต   แซ่เอีย้ ทรพ.60/1
30   076060305030-2 นางสาวสุพศิตรา   อภิวรรณศรี ทรพ.60/1
31   076060305035-1 นายมานิต   พนิิจการ ทรพ.60/1
32   076060305102-9 นางสาวณัฐริกา   สมาธิ ทรพ.60/2

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

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

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

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

วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ กลุ่มที่ 2  
ห้อง 2302 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   076060305103-7 นางสาวชุติมน   ชมโฉม ทรพ.60/2
2   076060305104-5 นายอนุชา   ร่ืนภาคธรรม ทรพ.60/2
3   076060305105-2 นายเทพสกลุ    บุญยงค์ประเสริฐ ทรพ.60/2
4   076060305106-0 นายสุรวชิญ์   โรจน์รุ่งฤกษ์ ทรพ.60/2
5   076060305107-8 นางสาวเบญจรงค์   ไววอ่ง ทรพ.60/2
6   076060305108-6 นายศักด์ิระว ี  ทองสีมว่ง ทรพ.60/2
7   076060305111-0 นางสาวเรือนขวญั   สุขปาน ทรพ.60/2
8   076060305113-6 นายจิรายุทธ   เพราะกรรณ์ ทรพ.60/2
9   076060305114-4 นายอคัรวฒิุ   เชาวเ์ฉียบ ทรพ.60/2
10   076060305115-1 นายวรุษ   แจ้งไพร ทรพ.60/2
11   076060305118-5 นางสาวศิริพร   นาควงค์ ทรพ.60/2
12   076060305119-3 นายกฤษณะ   อานามวฒัน์ ทรพ.60/2
13   076060305120-1 นายณัฐกานณ์   ข าประสิทธิ์ ทรพ.60/2
14   076060305122-7 นางสาวดวงหทัย   มาลี ทรพ.60/2
15   076060305123-5 นางสาวนิชานันท์   แกว้ออ่น ทรพ.60/2
16   076060305127-6 นายสุทธพินัธ ์   เทพประดิษฐ์ ทรพ.60/2
17   076060305128-4 นายธนกฤต   พวงใต้ ทรพ.60/2
18   076060305129-2 นางสาวเพชราภรณ์   ขวญัเมอืง ทรพ.60/2
19   076060305130-0 นายอลงกรณ์   บัวหลวง ทรพ.60/2
20   076060305131-8 นายธนพล   อ านวยผล ทรพ.60/2
21   076060305132-6 นายพฒิุสิทธิ์   เพือ่ตระกลู ทรพ.60/2
22   076060305133-4 นายวษิณุ   แพนแกว้ ทรพ.60/2
23   076060305134-2 นายนพดล   ช่างจักร์ ทรพ.60/2
24   076060305135-9 นายเวธชั   พริิยะสงวนพงศ์ ทรพ.60/2
25   076060305136-7 นายเจษฎา   โกศลประดิษฐ์ ทรพ.60/2
26   076060305137-5 นางสาววรืนดา   โอสถสถาพร ทรพ.60/2
27   076060305138-3 นางสาวมนิตรา   เกมิรัมย์ ทรพ.60/2
28   076060305140-9 นายศรายุทธ   ตะมารวย ทรพ.60/2
29   076060305141-7 นายกษดิิศ   เติมเจิม ทรพ.60/2
30   076060305142-5 นายธญัรัตน์   ถิระวรรณธร ทรพ.60/2
31   076060305121-9 นายนิธพิฒัน์   อา่งแกว้ ทรพ.60/2

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

 


