
แถวที ่1  ห้องประชมุมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ล าดบัที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล กลุ่มเรียน
001   076060302137-8 นางสาวกชกร   อิ่มมา ทตบ.60/2
002   076060302146-9 นางสาวกตาธิการ   นันทดี ทตบ.60/2
003   076060303358-9 นางสาวกนกวรรณ   แสนพาน ทจล.60/1
004   076060302036-2 นางสาวกมลรัตน์   อุค า ทตบ.60/1
005   076060302139-4 นางสาวกรรณิกา   พงษ์พัฒ ทตบ.60/2
006   076060303331-6 นางสาวกรวรรณ   ช่างเก็บ ทจล.60/1
007   076060305001-3 นางสาวกัญญารัตน์   น้อยเปรม ทรพ.60/1
008   076060303067-6 นางสาวกัญญารัตน์   วันโท ทจท.60/1
009   076060305002-1 นางสาวกัลยรัตน์   อุณจักร ทรพ.60/1
010   076060303005-6 นางสาวกาญจนา    สุขาแก้ว ทจท.60/1
011   076060302044-6 นางสาวกุหลาบ   หาสวนขวัญ ทตบ.60/1
012   076060305021-1 นางสาวจารุวรรณ   นุชน้อย ทรพ.60/1
013   076060303318-3 นางสาวจิตรลดา   บุญยืน ทจล.60/1
014   076060302021-4 นางสาวจิตราวรรณ   จุลมูล ทตบ.60/1
015   076060302129-5 นางสาวจิรวรรณ   ป่าไม้ ทตบ.60/2
016   076060303063-5 นางสาวจิราวรรณ    ศรีคง ทจท.60/1
017   076060302014-9 นางสาวจุฑามาศ   แซ่ล้ี ทตบ.60/1
018   076060303044-5 นางสาวจุฑามาศ   แสงนิล ทจท.60/1
019   076060302121-2 นางสาวจุฑารัตน์   พรมวิลัย ทตบ.60/2
020   076060303314-2 นางสาวเจนจิรา   แสงศรีพล ทจล.60/1
021   076060303337-3 นางสาวชญาณี    ยุติพูติ ทจล.60/1
022   076060302031-3 นางสาวชฎาภรณ์   ชมพัฒน์ ทตบ.60/1
023   076060303343-1 นางสาวชลลดา   เย็นส าราญ ทจล.60/1
024   076060302124-6 นางสาวชลิดา   ทองใบน้อย ทตบ.60/2
025   076060303065-0 นางสาวชินานาง   พรหมหาญ ทจท.60/1
026   076060305103-7 นางสาวชุติมน   ชมโฉม ทรพ.60/2
027   076060303058-5 นางสาวฐิตินันท์   นพคุณ ทจท.60/1
028 076060303361-3 นางสาวฐิติภรณ์ อุดมพิทยาภูมิพิจารณ์ ทจล.60/2
029   076060302007-3 นางสาวฐิติมา   หมื่นขุนทด ทตบ.60/1

รายชื่อนักศึกษาสอบวัดระดบัความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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030   076060303334-0 นางสาวณัฐกานต์   จันทะนันต์ ทจล.60/1
031   076060303364-7 นางสาวณัฐชนันท์พร   อุรุวงศ์วณิช ทจล.60/1
032   076060302131-1 นางสาวณัฐชา   ประดิษฐดร ทตบ.60/2
033   076060303068-4 นางสาวณัฐณิชา   ชูจีน ทจท.60/1
034   076060303052-8 นางสาวณัฐนรี    ภวภูตานนท์ ทจท.60/1
035   076060302008-1 นางสาวณัฐพร    ฉิมสุวรรณ ทตบ.60/1
036   076060305025-2 นางสาวณัฐริกา   ศรีสุวรรณ ทรพ.60/1
037   076060305102-9 นางสาวณัฐริกา   สมาธิ ทรพ.60/2
038   076060303051-0 นางสาวดวงกมล   อินทรพยุง ทจท.60/1
039   076060303054-4 นางสาวดวงนฤมล   ศักด์ิสังข์นุ่ม ทจท.60/1
040   076060305122-7 นางสาวดวงหทัย   มาลี ทรพ.60/2
041   076060303072-6 นางสาวดารุณี   สวดตะมะนัง ทจท.60/1
042   076060303055-1 นางสาวดุจมณี   ต้ังจรูญ ทจท.60/1
043   076060305013-8 นางสาวตรีประภา   อาราม ทรพ.60/1
044   076060303062-7 นางสาวทัศนีย์   คงเจริญ ทจท.60/1
045   076060302032-1 นางสาวทัศนีย์   โตโหมด ทตบ.60/1
046   076060303010-6 นางสาวทิพานัน   ขวัญศรีเพ็ชร ทจท.60/1
047   076060302019-8 นางสาวธัญนันท์   ล้ิมใช้ ทตบ.60/1
048   076060302005-7 นางสาวธัญมน   สุนทรารักษ์ ทตบ.60/1
049   076060305003-9 นางสาวธัญรดา   ขยันกิจ ทรพ.60/1
050   076060302001-6 นางสาวธิดารัตน์   สุขอนันต์ ทตบ.60/1
051   076060302130-3 นางสาวนนท์นภัส   แป้นการ ทตบ.60/2
052   076060303302-7 นางสาวนนธิชา   โต๊ะสอ ทจล.60/1
053   076060303001-5 นางสาวนภัทสร   แพงราช ทจท.60/1
054   076060302135-2 นางสาวนัฐกาน   รู้แสวง ทตบ.60/2
055   076060303061-9 นางสาวนัฐพร   นามคุณ ทจท.60/1
056   076060303064-3 นางสาวนัณธิญา   ผิวผัน ทจท.60/1
057   076060303305-0 นางสาวนันทพร   วรรณขันธ์ ทจล.60/1
058   076060303315-9 นางสาวนาตยา   พันธุม์ั่น ทจล.60/1
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059   076060305123-5 นางสาวนิชานันท์   แก้วอ่อน ทรพ.60/2
060   076060302116-2 นางสาวนิตยา   ฟุง้กล่ินจันทร์ ทตบ.60/2
061   076060302026-3 นางสาวนิลรัตน์    วงษ์พิรา ทตบ.60/1
062   076060303319-1 นางสาวเนาวรัตน์   ช านาญยิ่ง ทจล.60/1
063   076060303324-1 นางสาวบงกช   หวันแก้ว ทจล.60/1
064 076060302015-6 นางสาวบุศรินทร์ เฉลยญาณ ทตบ.60/1
065 076060302103-0 นางสาวบุศรินทร์ สายชล ทตบ.60/2
066 076060303053-6 นางสาวเบญจมาศ ไชยเดช ทจท.60/1
067   076060305107-8 นางสาวเบญจรงค์   ไวว่อง ทรพ.60/2
068   076060303317-5 นางสาวปณิตา   สินสันธิเทศ ทจล.60/1
069   076060303071-8 นางสาวประภัสสร   พรมแก้ว ทจท.60/1
070   076060303011-4 นางสาวปวีณา   ธุลี ทจท.60/1
071   076060302023-0 นางสาวปัทมวรรณ   แทนค่ า ทตบ.60/1
072   076060303336-5 นางสาวปาริฉัตร   ศิริโก ทจล.60/1
073   076060303360-5 นางสาวปาลิตา   เจริญใจ ทจล.60/1
074   076060303349-8 นางสาวปิติธิดา   พลเขต ทจล.60/1
075   076060305017-9 นางสาวปิยะธิดา   คงคาฉุยฉาย ทรพ.60/1
076   076060303012-2 นางสาวปุณยาพร   ฤทธิม์ี ทจท.60/1
077   076060303046-0 นางสาวพนิดา   ตามธรรม ทจท.60/1
078   076060303322-5 นางสาวพรชิตา   พวงสด ทจล.60/1
079   076060305006-2 นางสาวพรทิพา   ประสาทชัย ทรพ.60/1
080 076060303344-9 นางสาวพรปรีญา อินพะลัน ทจล.60/1
081   076060303353-0 นางสาวพัชรินทร์   นิลไชย ทจล.60/1
082   076060303347-2 นางสาวพิชชาพร   พูลสมบัติ ทจล.60/1
083   076060302030-5 นางสาวพิมพ์ลดา   โนชัยวงค์ ทตบ.60/1
084   076060305129-2 นางสาวเพชราภรณ์   ขวัญเมือง ทรพ.60/2
085   076060302106-3 นางสาวแพรวนภา   จันทวัช ทตบ.60/2
086   076060302113-9 นางสาวไพรฎา   ชนานนท์ธวัช ทตบ.60/2
087   076060302119-6 นางสาวภัททิยา   สุนทรพจน์ ทตบ.60/2
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แถวที ่4  ห้องประชมุมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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088   076060303339-9 นางสาวภัทรานิษฐ์   สีโท ทจล.60/1
089   076060303357-1 นางสาวภัทราภรณ์   ส าเนียง ทจล.60/1
090   076060303346-4 นางสาวมาริสา   ทัพมงคล ทจล.60/1
091   076060305138-3 นางสาวมินตรา   เกิมรัมย์ ทรพ.60/2
092   076060302117-0 นางสาวโยธิตา    อุดมธนารักษ์ ทตบ.60/2
093   076060303325-8 นางสาวรชนิชล   กิจผลิต ทจล.60/1
094   076060303332-4 นางสาวระวิวรรณ   ธนะศรีลังกูร ทจล.60/1

095   076060305111-0 นางสาวเรือนขวัญ   สุขปาน ทรพ.60/2

096 076060304611-0 นางสาวลัดดาหวัน ศรีตา ทตบ.60/1
097   076060302028-9 นางสาววนิดา   เพิม่พูล ทตบ.60/1
098   076060305024-5 นางสาววรกานต์   ไชยยุทธ์ ทรพ.60/1
099   076060302138-6 นางสาววราพร   ยิ่งงามศรี ทตบ.60/2
100   076060303330-8 นางสาววราภรณ์   จันทร์สกุล ทจล.60/1
101   076060305137-5 นางสาววรินดา   โอสถสถาพร ทรพ.60/2
102   076060303059-3 นางสาววันลยา    เซียะเม้ง ทจท.60/1
103   076060302111-3 นางสาววิภาดา   หมอนทอง ทตบ.60/2
104   076060303048-6 นางสาวศรัณย์พร   นุชเจริญ ทจท.60/1
105   076060302004-0 นางสาวศศิธร   มีสาวงษ์ ทตบ.60/1
106   076060302017-2 นางสาวศศิธร   เอี่ยมสอาด ทตบ.60/1
107   076060303036-1 นางสาวศันสนีย์    ทหารเพียง ทจท.60/1
108   076060303070-0 นางสาวศิรัญญา   โลวมิตร์ ทจท.60/1
109   076060305036-9 นางสาวศิริญญา    ใจตรง ทรพ.60/1
110   076060305118-5 นางสาวศิริพร   นาควงค์ ทรพ.60/2
111   076060302122-0 นางสาวศิริลักษณ์    เบ็ญจวัง ทตบ.60/2
112   076060305037-7 นางสาวศิริลักษณ์   ศิริเทศ ทรพ.60/1
113   076060302002-4 นางสาวศุราภรณ์   สุขอนันต์ ทตบ.60/1

114   076060303316-7 นางสาวสกุลรัตน์   มีบุญ ทจล.60/1
115 076060303045-2 นางสาวสรัลนุช อินทร์โสม ทจท.60/1
116   076060305018-7 นางสาวสิรินทร์   ศรีโต ทรพ.60/1
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117 076060303345-6 นางสาวสุจิตตรา ตามประกอบ ทจล.60/1
118   076060302147-7 นางสาวสุทธิดา   หงวนเสง่ียม ทตบ.60/2
119   076060302120-4 นางสาวสุปราณี   โนนโพธิ์ ทตบ.60/2
120   076060303363-9 นางสาวสุปราณี   พรมณี ทจล.60/1
121   076060302034-7 นางสาวสุปราณี   พรอินทร์ ทตบ.60/1
122   076060303056-9 นางสาวสุพรรณษา   อ่วมกุล ทจท.60/1
123   076060303004-9 นางสาวสุพรรษา   แก้วเลิศ ทจท.60/1
124   076060302022-2 นางสาวสุพัตรา    โยธาวุธ ทตบ.60/1

125   076060302027-1 นางสาวสุภาพร   รัชตะนาวิน ทตบ.60/1
126 076060302027-1 นางสาวสุภาพร รัชตะนาวิน ทตบ.60/1
127   076060302043-8 นางสาวสุภาภรณ์   เพียรงาน ทตบ.60/1
128   076060305010-4 นางสาวสุภาวดี   จันทร์วิเชียร ทรพ.60/1
129   076060303037-9 นางสาวสุมาลิน   อยู่คง ทจท.60/1
130   076060303013-0 นางสาวสุรางคณา   คทวณิชกุล ทจท.60/1
131   076060303348-0 นางสาวหทัยชนก   ศรีอุดร ทจล.60/1

132   076060302033-9 นางสาวหฤทัย   ธาไธสง ทตบ.60/1
133 076060302112-1 นางสาวอธิฐาน เกษมพงษ์ ทตบ.60/2
134   076060302038-8 นางสาวอมรทิพย์   สีสมยา ทตบ.60/1
135   076060302003-2 นางสาวอรพรรณ   สมประสงค์ ทตบ.60/1
136   076060303040-3 นางสาวอรพิณ   หล าเนียม ทจท.60/1
137   076060302011-5 นางสาวอรพิณร์   ด ารงภูมิ ทตบ.60/1
138   076060303352-2 นางสาวอรยา   เทศแท้ ทจล.60/1
139 076060302126-1 นางสาวอรอนงค์ ท้วมสมบูรณ์ ทตบ.60/2
140   076060305005-4 นางสาวอาทิตยา   แสงใหญ่ ทรพ.60/1
141   076060303066-8 นางสาวอาภารดี   นาคา ทจท.60/1
142   076060302037-0 นางสาวอารดา   เฉลิมวงศ์ ทตบ.60/1
143   076060303047-8 นางสาวอารยา   เจริญยศ ทจท.60/1
144   076060303303-5 นางสาวอารยา   บุญลี ทจล.60/1
145   076060302105-5 นางสาวอารีรัตน์   อัจฉริยะธรรม ทตบ.60/2
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146   076060302149-3 นางสาวอินทุอร   ใจคิด ทตบ.60/2
147   076060303069-2 นางสาวอุมาภรณ์   ตอรบรัมย์ ทจท.60/1
148   076060305119-3 นายกฤษณะ   อานามวัฒน์ ทรพ.60/2
149   076060305141-7 นายกษิดิศ   เติมเจิม ทรพ.60/2
150   076060305012-0 นายกิตติ   อุ่นเสรี ทรพ.60/1
151   076060303321-7 นายกิตติพงศ์   ธีระรัตน์ ทจล.60/1
152   076060302125-3 นายขจรวิทย์   นทีทองรุ่งศักด์ิ ทตบ.60/2
153 076060302136-0 นายขจรศักด์ิ นทีทองรุ่งศักด์ิ ทตบ.60/3
154   076060303007-2 นายจักรกฤษณ์   เจริญศรี ทจท.60/1
155   076060302110-5 นายจิรชัย   ภะวะเวช ทตบ.60/2
156   076060303312-6 นายจิรเมธ   บุญคุ้ม ทจล.60/1
157 076060302104-8 นายจิรายุ บางน้อย ทตบ.60/2
158   076060305113-6 นายจิรายุทธ   เพราะกรรณ์ ทรพ.60/2
159   076060305136-7 นายเจษฎา   โกศลประดิษฐ์ ทรพ.60/2
160   076060305124-3 นายชัยนนท์  ธารสาธร ทรพ.60/2
161   076060302144-4 นายชิษณุ   เกียรติสุระยานนท์ ทตบ.60/2
162   076060303003-1 นายชุติพงศ์   วีรกิจชาญชัย ทจท.60/1
163   076060302134-5 นายณตะวัน   สัจจะสรรเสริญ ทตบ.60/2
164   076060305033-6 นายณรงค์ฤทธิ ์   ทองฉวี ทรพ.60/1
165   076060305120-1 นายณัฐกานณ์   ข าประสิทธิ์ ทรพ.60/2
166   076060302010-7 นายณัฐพล   พันธ์ดงยาง ทตบ.60/1
167   076060305105-2 นายเทพสกุล    บุญยงค์ประเสริฐ ทรพ.60/2
168   076060305128-4 นายธนกฤต   พวงใต้ ทรพ.60/2
169   076060305004-7 นายธนดล   โตสมบูรณ์ ทรพ.60/1
170   076060305019-5 นายธนพล   คงพันธ์ ทรพ.60/1
171   076060303073-4 นายธนพล   ศรีสุนทรมาศ ทจท.60/1
172   076060305131-8 นายธนพล   อ านวยผล ทรพ.60/2
173   076060303041-1 นายธนพัฒน์   นุชรักษา ทจท.60/1
174   076060303306-8 นายธนา เศศะเทศานนท์ ทจล.60/1
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175   076060305007-0 นายธนากร   บางต่าย ทรพ.60/1
176   076060302114-7 นายธนาเดช   ลิบประเสริฐ ทตบ.60/2
177   076060302016-4 นายธนาธร   อารีราษฎร์ ทตบ.60/1
178   076060303356-3 นายธวัชชัย   ค าวงษา ทจล.60/1
179   076060302133-7 นายธวัชชัย   สุกันทา ทตบ.60/2
180   076060305142-5 นายธัญรัตน์   ถิระวรรณธร ทรพ.60/2
181   076060305134-2 นายนพดล   ช่างจักร์ ทรพ.60/2
182   076060305026-0 นายนพพร   สู้เหิม ทรพ.60/1
183   076060303323-3 นายนรากูลย์   จันทาบุตร ทจล.60/1
184   076060303057-7 นายนัฐพงศ์   เมืองช้าง ทจท.60/1
185   076060305121-9 นายนิธิพัฒน์   อ่างแก้ว ทรพ.60/2
186  076060303049-4 นายเนติพงษ์ แสงสาตรา ทจท.60/1
187   076060305022-9 นายพงศกร   ใช้ฮวดเจริญ ทรพ.60/1
188   076060302127-9 นายพงศธร   สิมเหม ทตบ.60/2
189   076060305016-1 นายพลากร   อู่เจริญ ทรพ.60/1
190   076060302013-1 นายพิรพล   แจ่มศรี ทตบ.60/1
191   076060305132-6 นายพุฒิสิทธิ ์  เพือ่ตระกูล ทรพ.60/2
192   076060302012-3 นายเพิม่ศักด์ิ   นาคอยู่ ทตบ.60/1
193   076060302040-4 นายภัทรกิจ   พูนศรีเกษม ทตบ.60/1
194  076060302102-2 นายภัทรพล แซ่ต้ัง ทตบ.60/2
195   076060303309-2 นายภาคภูมิ   กฤษสินชัย ทจล.60/1
196   076060302035-4 นายภาณุกร   ลัดดากุล ทตบ.60/1
197    0760603030006-4 นายภาณุพงษ์   ทิพกรด ทจท.60/1
198   076060302009-9 นายภาณุวิชญ์   ทองรองแก้ว ทตบ.60/1
199   076060303313-4 นายภูมิพัฒน์   ต้ิวเครือ ทจล.60/1
200   076060305035-1 นายมานิต   พินิจการ ทรพ.60/1
201   076060302041-2 นายรังสฤษด์ิ   ศรีชมภู ทตบ.60/1
202  076060302029-7 นายรัฐธรรมนูญ สุขเกษม ทตบ.60/1
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203   076060305038-5 นายรัฐศาสตร์   เลิศสุขศักดา ทรพ.60/1
204   076060305039-3 นายราชิต   แซ่เอี้ย ทรพ.60/1
205   076060305115-1 นายวรุษ   แจ้งไพร ทรพ.60/2
206   076060305133-4 นายวิษณุ   แพนแก้ว ทรพ.60/2
207   076060305023-7 นายวีรพล   แสงสุข ทรพ.60/1
208   076060303351-4 นายวุฒิภัทร   ค านวนพจน์รัตน์ ทจล.60/1
209   076060305135-9 นายเวธัช   พิริยะสงวนพงศ์ ทรพ.60/2
210   076060305140-9 นายศรายุทธ   ตะมารวย ทรพ.60/2
211   076060303074-2 นายศักด์ิกมล   ทิมแก้ว ทจท.60/1
212   076060305108-6 นายศักด์ิระวี   ทองสีม่วง ทรพ.60/2
213   076060303320-9 นายศุภกฤต   วงษพันธ์ ทจล.60/1
214   076060303355-5 นายสรนัย   จิตรงาม ทจล.60/1
215   076060302024-8 นายสัณหวัช   ปราสาทวัฒนา ทตบ.60/1
216   076060302132-9 นายสิทธิชัย   ธาระสิทธิ์ ทตบ.60/2
217   076060305034-4 นายสิรวิชญ์   มหาวรรณ ทรพ.60/1
218   076060305028-6 นายสุทธิพงศ์   แสงงาม ทรพ.60/1
219   076060305127-6 นายสุทธิพันธ์    เทพประดิษฐ์ ทรพ.60/2
220   076060305020-3 นายสุรชัย   ภิญโญ ทรพ.60/1
221   076060305106-0 นายสุรวิชญ์   โรจน์รุ่งฤกษ์ ทรพ.60/2
222   076060303008-0 นายโสภณ   ต่อรัตน์ ทจท.60/1
223   076060305104-5 นายอนุชา   ร่ืนภาคธรรม ทรพ.60/2
224   076060305011-2 นายอภิชัย   นาคเจริญ ทรพ.60/1
225   076060303002-3 นายอภิชาติ   ฤทธิพ์ันธุ์ ทจท.60/1
226   076060305130-0 นายอลงกรณ์   บัวหลวง ทรพ.60/2
227   076060305114-4 นายอัครวุฒิ   เชาว์เฉียบ ทรพ.60/2
228   076060303335-7 นายอัษฎาวุฒิ   งาหอมธนโชติ ทจล.60/1
229   076060303307-6 นายอุทิศชัย   เวียงอินทร์ ทจล.60/1
230   076060303039-5 นายเอกพันธ์   สูติวราพันธ์ ทจท.60/1
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รายชื่อนักศึกษาสอบวัดระดบัความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 














