
ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่-สกุล ห้อง หมำยเหตุ
1   076060304601-1 นายภฤูทธิ์   ธนะวรรณ์ ทบง.60/1
2   076060304602-9 นายฐิติกูล   วัฒนกุล ทบง.60/1
3   076060304604-5 นางสาวลูกน า้    ประกอบจิตร ทบง.60/1
4   076060304605-2 นางสาวพรรษา   วงษ์ใหญ่ ทบง.60/1
5   076060304606-0 นางสาวสุธาทิพย์   ปกัษากุล ทบง.60/1
6   076060304608-6 นางสาวประกายดาว   เรืองแดง ทบง.60/1
7   076060304610-2 นางสาวพัชรีดา   ศรีสนอง ทบง.60/1
8   076060304611-0 นางสาวลัดดาหวัน   ศรีตา ทบง.60/1
9   076060304612-8 นายชนาธิป    อาจอาษา ทบง.60/1
10   076060304613-6 นายธนภทัร   โยธา ทบง.60/1
11   076060304614-4 นางสาวนวิดี   ทิมทอง ทบง.60/1
12   076060304615-1 นายธนทัช   อินทสุวรรณ ทบง.60/1
13   076060304616-9 นางสาวกัลย์สุดา   ศรีทองคง ทบง.60/1
14   076060304618-5 นางสาวขวัญจิรา   แก้วงาม ทบง.60/1
15   076060304619-3 นางสาววิภาพร   สุขวิทยี ทบง.60/1
16   076060304620-1 นางสาวณัฐริกา   อินทาปจัจ์ ทบง.60/1
17   076060304621-9 นางสาวปริยาภรณ์   สมศรี ทบง.60/1
18   076060304622-7 นางสาวกรรณิการ์   ด้าสง่า ทบง.60/1
19   076060304623-5 นางสาวพัสญา   ลิ มสกุล ทบง.60/1
20   076060304624-3 นางสาวณัฏฐ์ชิชา   ประทุมมา ทบง.60/1
21   076060304625-0 นายจิรวิทย์   ชาญปรานชี ทบง.60/1
22   076060304626-8 นางสาวนชิาภา   รุจิรัตนชัย ทบง.60/1
23   076060304627-6 นางสาวขจีรัตน ์  พรมมา ทบง.60/1
24   076060304629-2 นางสาวปลิตา   ค้าแปน้ ทบง.60/1
25   076060304630-0 นางสาวเสาวนยี์   ศรีสุวรรณ ทบง.60/1
26   076060304631-8 นางสาวเสาวณีย์   โพธิ์ทอง ทบง.60/1
27   076060304703-5 นางสาวกัลยรัตน ์  มุนนี ทบง.60/2
28   076060304704-3 นายนพฤทธิ์   ทองปรีชา ทบง.60/2
29   076060304705-0 นางสาวพุทธชาติ     เอี่ยมหรัิญ ทบง.60/2
30   076060304707-6 นายปภสัชัย   นาคฉวี ทบง.60/2
31   076060304708-4 นางสาวปาณิศา   พรหมณรงค์ ทบง.60/2
32   076060304709-2 นางสาวนชุนาฎ   นาคหุน้ ทบง.60/2
33   076060304710-0 นางสาวฤทัยรัตน ์  สุรกิจจารุจินดา ทบง.60/2
34   076060304711-8 นางสาวอารยา   อินทร์วงศ์ ทบง.60/2
35   076060304712-6 นางสาวภทัราภรณ์   จันทร์พุ่ม ทบง.60/2
36 076060304018-8 นายณัฐพล ธนกิจบริบรูณ์ ทบบ.60/1
37 076060304021-2 นายอรรถพล จุลนนัท์ ทบบ.60/1

รำยชือ่นักศึกษำระดบัปริญญำตรี 4 ปี  เทียบโอน สำขำวิชำกำรบัญช ีกลุม่ที่ 1

ระหว่ำงวันที่ 31 พฤษภำคม - 21 มถุินำยน 2560
ห้องเรียน 7202  อำคำร 90 ปี ชัน้ 4 คณะบริหำรธรุกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่-สกุล ห้อง หมำยเหตุ
1   076060304713-4 นางสาวรัตติกานต์   ชาญศึก ทบง.60/2
2   076060304714-2 นางสาวรินรดา   ปทูอง ทบง.60/2
3   076060304715-9 นางสาวอรสา   ดอนศรีลา ทบง.60/2
4   076060304716-7 นางสาวภาวิณี   สุขเลิศกิจ ทบง.60/2
5 076060304038-6 นายอภชิยา พุทธมนต์ ทบบ.60/1
6   076060304037-8 นางสาวสายธาร แสงสิงห์ ทบบ.60/1
7   076060304001-4 นางสาวสุกัลญา   สีบาน ทบบ.60/1
8   076060304002-2 นางสาวณัฐวรรณ   คงสินธ์ ทบบ.60/1
9   076060304003-0 นางสาวพรนภา   สงวนข้า ทบบ.60/1
10   076060304006-3 นางสาววสุธิดา   บญุมี ทบบ.60/1
11   076060304011-3 นางสาวฐานติ   โสตะวงศ์ ทบบ.60/1
12   076060304013-9 นางสาวนชัฎา   เจริญผล ทบบ.60/1
13   076060304014-7 นางสาวรินรดา   ผมนอ้ย ทบบ.60/1
14   076060304015-4 นางสาวนริมล   ทองเนื อแข็ง ทบบ.60/1
15   076060304016-2 นางสาวกฤษน ี  เพ็งแก่นแท้ ทบบ.60/1
16   076060304017-0 นางสาวปทิตตา   ทับใบแย้ม ทบบ.60/1
17   076060304023-8 นางสาวจุฑามาศ    ส่งแสง ทบบ.60/1
18   076060304026-1 นางสาวธนชัชา   แผ้วฉ่้า ทบบ.60/1
19   076060304027-9 นางสาวสุลีพร   บญุรอด ทบบ.60/1
20   076060304029-5 นางสาวรสริน   ช่วยปอ้ง ทบบ.60/1
21   076060304030-3 นางสาววันรภรณ์   ใจดี ทบบ.60/1
22   076060304031-1 นางสาววราภรณ์   ยางเยี่ยม ทบบ.60/1
23   076060304032-9 นางสาวสุภาวดี    สุริยะ ทบบ.60/1
24   076060304033-7 นางสาววรางคณา    หมีบงัเกิด ทบบ.60/1
25   076060304036-0 นางสาวนลัทพร   เวียงนนท์ ทบบ.60/1
26   076060304041-0 นางสาวสายธาร   แผ้วใจดี ทบบ.60/1
27   076060304044-4 นางสาวฑิฆมัภรณ์   ฉายแสงจันทร์ ทบบ.60/1
28   076060304045-1 นางสาวชุติมา   สุขสวัสด์ิ ทบบ.60/1
29   076060304047-7 นางสาวเบญจวรรณ   ไขสะอาด ทบบ.60/1
30   076060304049-3 นางสาวชมาพร   เมืองช้าง ทบบ.60/1
31   076060304050-1 นางสาวรุ้งกานดา   บญุสม ทบบ.60/1
32   076060304012-1 นางสาวน า้ฝน   กล้วยภกัดี ทบบ.60/1
33 076060304005-5 นางสาวสุปรียา สุวรรณภาพ ทบบ.60/1
34   076060304055-0 นางสาววิรัลพัชร   ขุนทอง ทบบ.60/2
35   076060304057-6 นางสาวสุภาวิณี   ศรีภริมย์ ทบบ.60/2
36   076060304058-4 นางสาวอังคณา   พรหมจรรย์ ทบบ.60/2
37   076060304059-2 นางสาวณัฐธิดา   รักใคร่ ทบบ.60/2

ห้องเรียน 7204  อำคำร 90 ปี ชัน้ 4 คณะบริหำรธรุกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
ระหว่ำงวันที่ 31 พฤษภำคม - 21 มถุินำยน 2560

รำยชือ่นักศึกษำระดบัปริญญำตรี 4 ปี  เทียบโอน สำขำวิชำกำรบัญช ีกลุม่ที่ 2



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่-สกุล ห้อง หมำยเหตุ
1   076060304060-0 นางสาวกฤตยา   วิไลประสิทธิ์พร ทบบ.60/2
2   076060304061-8 นางสาวอลิสา   แย้มสุนทร ทบบ.60/2
3   076060304070-9 นางสาวเตือนใจ   ชูปาน ทบบ.60/2
4   076060304071-7 นางสาวธัญชนก   หวังชม ทบบ.60/2
5   076060304074-1 นางสาวพรรณชา   เกิดทรัพย์ ทบบ.60/2
6   076060304075-8 นางสาวพรรณภา   ขวัญสอน ทบบ.60/2
7   076060304080-8 นางสาววรัญญา   ปิน่ทอง ทบบ.60/2
8   076060304084-0 นางสาวชลิตา   อิ่มเนตร์ ทบบ.60/2
9   076060304086-5 นางสาววิอร   รัตนสิงห์ ทบบ.60/2
10   076060304087-3 นางสาวลลิตา   ตะบนูพงษ์ ทบบ.60/2
11   076060304089-9 นางสาววีรยา   ปรีชา ทบบ.60/2
12   076060304090-7 นางสาวนฤมล   นุม่เจริญ ทบบ.60/2
13   076060304091-5 นางสาววิชุดา   ปานดี ทบบ.60/2
14   076060304092-3 นางสาวกรองทอง   ทรัพย์สิน ทบบ.60/2
15   076060304093-1 นางสาวภาณุมาศ   เกษจันทร์ ทบบ.60/2
16   076060304094-9 นางสาวกชกร   สุทธิผาย ทบบ.60/2
17   076060304095-6 นางสาวจิรารัตน ์  พรมเทียน ทบบ.60/2
18   076060304096-4 นางสาวนลินนภิา   วงษ์สัญญา ทบบ.60/2
19   076060304097-2 นางสาวสุณิสา   พูนดี ทบบ.60/2
20   076060304098-0 นางสาวหทัยวรรณ   เกี ยวสันเทียะ ทบบ.60/2
21   076060304099-8 นางสาวศรัณยา   บญุช่วย ทบบ.60/2
22 076060304062-6 นางสาวกาญจนาภรณ์ สุขสง่า ทบบ.60/2
23   076060304101-2 นายวีรพงศ์   พรมนาถ ทบบ.60/3
24   076060304102-0 นางสาวนทัธมน   พุทธพรม ทบบ.60/3
25   076060304103-8 นางสาวชลธิชา   สังข์ส้ม ทบบ.60/3
26   076060304105-3 นายณัฐวัฒน ์  ลิ มปริสุทธิ์ ทบบ.60/3
27   076060304106-1 นางสาวศิรินทิพย์   พวงพันธ์ ทบบ.60/3
28   076060304107-9 นางสาวสุดารัตน ์  พุทธสุวรรณ ทบบ.60/3
29   076060304109-5 นางสาวสิรินยา   เวชศรี ทบบ.60/3
30   076060304111-1 นางสาวสุภทัรตรา   ล้่าสัน ทบบ.60/3
31   076060304112-9 นางสาวพันธุ์ทิพย์   ทองเพ็ชร ทบบ.60/3
32   076060304113-7 นางสาวปรียานชุ   พูนขวัญ ทบบ.60/3
33   076060304114-5 นายนภดล   อินบ้ารุง ทบบ.60/3
34   076060304115-2 นายศรัณย์   ต่ายแพร ทบบ.60/3
35   076060304116-0 นางสาวบยิะมล   คนหมั น ทบบ.60/3
36   076060304078-2 นางสาวธัญวรัตม์   ค้าชมภู ทบบ.60/2
37   076060304079-0 นางสาวชนญัญา    เนตรทิพย์ ทบบ.60/2

ระหว่ำงวันที่ 31 พฤษภำคม - 21 มถุินำยน 2560

รำยชือ่นักศึกษำระดบัปริญญำตรี 4 ปี  เทียบโอน สำขำวิชำกำรบัญช ีกลุม่ที่ 3
ห้องเรียน 7206  อำคำร 90 ปี ชัน้ 4 คณะบริหำรธรุกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่-สกุล ห้อง หมำยเหตุ
1   076060304117-8 นางสาวชมพูนชุ   ศักด์ิสิริทรัพย์ ทบบ.60/3
2   076060304118-6 นางสาวขวัญตา   สุทธิพงศ์ ทบบ.60/3
3   076060304119-4 นางสาวสัณหสิ์น ี  จันทร์เอื อน ทบบ.60/3
4   076060304120-2 นางสาวสุพรรณี   วงสามี ทบบ.60/3
5   076060304121-0 นางสาวเจนจิรา    วุฒิคุณ ทบบ.60/3
6   076060304122-8 นางสาวสิริลักษณ์   แปน้แก้วผา ทบบ.60/3
7   076060304123-6 นางสาวสิริภรณ์   แสงพิสาร ทบบ.60/3
8   076060304124-4 นางสาววิรินทร์   คุ้มฮะ ทบบ.60/3
9   076060304126-9 นางสาวกนกพร   คุ้มภยั ทบบ.60/3
10   076060304127-7 นางสาวกรรณิกา   สวัสด์ิปรีชา ทบบ.60/3
11   076060304128-5 นางสาวชัชภรณ์   แจ่มใจ ทบบ.60/3
12   076060304130-1 นางสาววรรณวิภา   วงฉยา ทบบ.60/3
13   076060304131-9 นางสาวปรียาภรณ์   ประยูรวงศ์ ทบบ.60/3
14   076060304132-7 นางสาวแพรวพรรณ   มัน่ใจดี ทบบ.60/3
15   076060304133-5 นางสาวสุธินนัท์   โตประเสริฐ ทบบ.60/3
16   076060304135-0 นางสาวกฤตพร    เผือกทิพย์ ทบบ.60/3
17   076060304136-8 นางสาวณัฐมน   จาดฤทธิ์ ทบบ.60/3
18   076060304137-6 นางสาวหนึง่ฤทัย   ศรีจันทึก ทบบ.60/3
19   076060304140-0 นายอภนินัท์   อินทร์ศร ทบบ.60/3
20   076060304141-8 นางสาวจันทิมา   ทับข้า ทบบ.60/3
21   076060304142-6 นางสาววิลาสิน ี  รอดภยั ทบบ.60/3
22   076060304143-4 นางสาวสุทธิดา   เข็มเพ็ชร์ ทบบ.60/3
23   076060304145-9 นางสาวทรัพย์ศิริ   วงค์ก้าภู ทบบ.60/3
24   076060304148-3 นางสาวรัตนพร   อยู่คง ทบบ.60/3
25   076060304149-1 นางสาววิไลพร   เอี่ยมอุไร ทบบ.60/3
26   076060304155-8 นางสาวรังสิมา   ทุมโนนอ้ย ทบบ.60/4
27   076060304156-6 นางสาวกัญญาพัชร   ผิวสอาด ทบบ.60/4
28   076060304158-2 นางสาวนฤมล   ราชภกัด์ิ ทบบ.60/4
29   076060304160-8 นายธนาธิป   ทรัพย์อนนัต์กุล ทบบ.60/4
30   076060304161-6 นางสาวกัญญารัตน ์    ค้าทุม ทบบ.60/4
31   076060304162-4 นางสาวปทัมา   เพิ่มพูน ทบบ.60/4
32   076060304163-2 นางสาวเบญจพร   เพ็ชรโต ทบบ.60/4
33   076060304166-5 นางสาวอภญิญา   ไวฉลาด ทบบ.60/4
34   076060304151-7 นางสาวอรสา สุพรรณ์ ทบบ.60/4
35 076060304174-9 นางสาวนชุชนก แก้วโชติรุ่ง ทบบ.60/4
36 076060304150-9 นายสุรเชษฐ์ โลเกศกระวี ทบบ.60/3

ห้องเรียน 7304 อำคำร 90 ปี ชัน้ 4 คณะบริหำรธรุกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
ระหว่ำงวันที่ 31 พฤษภำคม - 21 มถุินำยน 2560

รำยชือ่นักศึกษำระดบัปริญญำตรี 4 ปี  เทียบโอน สำขำวิชำกำรบัญช ีกลุม่ที่ 4



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่-สกุล ห้อง หมำยเหตุ
1   076060304167-3 นางสาวสุทธินนัท์    พวงงาม ทบบ.60/4
2   076060304168-1 นางสาวลักขณาพร   สุขบงกช ทบบ.60/4
3   076060304169-9 นางสาวสุวรรณณา   ไชยยันต์บรูณ์ ทบบ.60/4
4   076060304170-7 นางสาวณัฐณิชา   เจริญสุข ทบบ.60/4
5   076060304171-5 นางสาวทับทิม   โกแสนตอ ทบบ.60/4
6   076060304173-1 นางสาวศิริพร    แต้มมาลา ทบบ.60/4
7   076060304175-6 นางสาวชลิตา   โพธิ์เทศ ทบบ.60/4
8   076060304801-7 นางสาววศินชนก   อ่อนสอาด ทบส.60/1
9   076060304802-5 นางสาวศศิธร    ร่มบญุ ทบส.60/1
10   076060304803-3 นางสาวอาทิตยา   อ่อนสีทอง ทบส.60/1
11   076060304804-1 นางสาววราณัฐภรณ์   ตั งวิบลูย์พาณิชย์ ทบส.60/1
12   076060304806-6 นายศุภกร   โพธิ์ทอง ทบส.60/1
13   076060304807-4 นางสาวปวีณ์นชุ   วันเพ็ญ ทบส.60/1
14   076060304810-8 นางสาวชิลาวัลย์   จรบรุมณ์ ทบส.60/1
15   076060304811-6 นายกานต์กวิน   ฉายวิจิตร ทบส.60/1
16   076060304812-4 นายไทคม   กวีเมธี ทบส.60/1
17   076060304813-2 นางสาวชธาดา   มาบางครุ ทบส.60/1
18   076060304814-0 นางสาวขวัญนภา    อะโรคา ทบส.60/1
19   076060304816-5 นางสาวสุรารักษ์   คงศรี ทบส.60/1
20   076060304817-3 นางสาวปรารถนา   เชื อเดช ทบส.60/1
21   076060304818-1 นางสาวเจนจิรา   วิเชียรสาร ทบส.60/1
22   076060304819-9 นางสาวศศิวิมล   บญุศรี ทบส.60/1
23   076060304820-7 นายสุขเกษม   แจ่มกระจ่าง ทบส.60/1
24   076060304822-3 นางสาวแพรวพรรณ   กิจไพศาล ทบส.60/1
25   076060304823-1 นายวัชรินทร์   รักษาชล ทบส.60/1
26   076060304824-9 นางสาวพชรวรรณ   สท้อนดี ทบส.60/1
27   076060304825-6 นางสาวทวีวรรณ   ศรีทัยแก้ว ทบส.60/1
28   076060304826-4 นางสาวมณีวรรณ   วุฒิไชย ทบส.60/1
29   076060304828-0 นางสาวชนติา   ด้วงสุข ทบส.60/1
30   076060304829-8 นางสาวพรพิมล   แสงศรี ทบส.60/1
31   076060304832-2 นางสาวอรรพรรณ   ขวัญเกื อ ทบส.60/1
32   076060304833-0 นางสาวรัชน ี  ย่านสากล ทบส.60/1
33   076060304834-8 นางสาวกานต์ธิดา    ราเชาว์ดี ทบส.60/1
34   076060304835-5 นางสาวประกายกาญจน ์  บษุรารัตน์ ทบส.60/1
35 076060304028-7 นายธนพัชร    วิโรจนแ์ดนไทย ทบบ.60/1
36 076060304020-4 นางสาวจันทร์ทิพย์    ยงภมูิพุทธา ทบบ.60/1

ห้องเรียน 7305 อำคำร 90 ปี ชัน้ 4 คณะบริหำรธรุกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
ระหว่ำงวันที่ 31 พฤษภำคม - 21 มถุินำยน 2560

รำยชือ่นักศึกษำระดบัปริญญำตรี 4 ปี  เทียบโอน สำขำวิชำกำรบัญช ีกลุม่ที่ 5



.


