
แถวที ่1  ห้องประชมุมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ล าดบัที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล กลุ่มเรียน

001   076050303103-0 นางสาวกชกร   แสงจันทร์ ปจท.60/2
002   076050303214-5 นางสาวกนกกาญจน์   ทิพย์รงค์ ปจม.60/1
003   076050306131-8 นางสาวกนกพร    ถมค า ปกง.60/2
004   076050302029-8 นางสาวกนกวรรณ   ซ้ายสุวรรณ ปตบ.60/1
005   076050305216-8 นางสาวกนกวรรณ   รามัญจิตต์ ปรส.60.3
006   076050303203-8 นางสาวกมลชนก   คีมกระโทก ปจม.60/1
007   076050303003-2 นางสาวกมลชนก   เสือไว ปจท.60/1
008   076050303413-3 นางสาวกรกนก   อินทรด า ปจล.60/2
009   076050303219-4 นางสาวกรรณิกา   กุลไทย ปจม.60/1
010   076050306215-9 นางสาวกรรณิการ์     พิมพ์สาร ปกง.60/3
011   076050302404-3 นางสาวกรรณิการ์   พรหมเจริญ ปตส.60/1
012   076050306136-7 นางสาวกรรทิกา   โกศิริ ปกง.60/2
013   076050303335-8 นางสาวกฤติกา   มะขามป้อม ปจล.60/1
014   076050303238-4 นางสาวกฤติยาณี   เหลือจันทร์ ปจม.60/1
015   076050303128-7 นางสาวกฤษฎาภรณ์   โนรินทร์ ปจท.60/2
016   076050302504-0 นางสาวกษมา    ประทุมตรี ปตธ.60/1
017   076050306034-4 นางสาวกัญชรส   แปสันเทียะ ปกง.60/1
018   076050302018-1 นางสาวกัญญรัตน์   กาญจนา ปตบ.60/1
019   076050303363-0 นางสาวกัญญาพร   เขียวค า ปจล.60/1
020   076050305101-2 นางสาวกัญญาพัชร    รัตนแสงสกุลไทย ปรส.60/2
021   076050303002-4 นางสาวกัญญารัตน์    โอพัง่ ปจท.60/1
022   076050303455-4 นางสาวกัญญารัตน์   รัตตะวัน ปจล.60/2
023   076050303124-6 นางสาวกันตพัฒน์   รตนะสุรเศรษฐ์ ปจท.60/2
024   076050303044-6 นางสาวกันติชา   ไชยคีรี ปจท.60/1
025   076050303235-0 นางสาวกันยารักษ์   พลอยประเสริฐ ปจม.60/1
026   076050303331-7 นางสาวกัลยาณี   รสทะสา ปจล.60/1
027   076050303039-6 นางสาวกิจวรรณ   เหลือรักษ์ ปจท.60/1
028   076050306003-9 นางสาวกิตติยา   ฮีมวิเศษ ปกง.60/1
029   076050306208-4 นางสาวกิติยา   ถนัดกิจ ปกง.60/3
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030   076050303206-1 นางสาวกุลดา   พรพระสงฆ์ ปจม.60/1
031   076050303034-7 นางสาวกุลปริยา   แก้วจันทร์ ปจท.60/1
032   076050303404-2 นางสาวกุลสตรี   อินภูพ่ิมล ปจล.60/2
033   076050303365-5 นางสาวกุสุมา   สุคนธสิงห์ ปจล.60/1
034   076050306035-1 นางสาวขนิษฐา   รัตนะโชติวงศ์ ปกง.60/1
035   076050303117-0 นางสาวขวัญศิริ   แซ่ฮ้อ ปจท.60/2
036   076050303037-0 นางสาวเขมจิรา   แก้วใส่เงิน ปจท.60/1
037   076050305210-1 นางสาวเข็มมิกา    ตาทอง ปรส.60.3
038   076050305203-6 นางสาวแคทรียา    สังข์กลม ปรส.60.3
039   076050303213-7 นางสาวจริยา   จารัตน์ ปจม.60/1
040   076050303225-1 นางสาวจันทกานต์   แซ่ต้ัง ปจม.60/1
041   076050302133-8 นางสาวจันทร์จิรา   กิ่มเพชร ปตบ.60/2
042   076050303415-8 นางสาวจันทิมา   พรีพรม ปจล.60/2
043   076050305122-8 นางสาวจามินตา   เพิม่พูนกาญจนา ปรส.60/2
044   076050303312-7 นางสาวจารุวรรณ    ชัยบุตร ปจล.60/1
045   076050305205-1 นางสาวจารุวรรณ    ยาเณร ปรส.60.3
046   076050303453-9 นางสาวจารุวรรณ   โสภากุ ปจล.60/2
047   076050305103-8 นางสาวจิดาภา   บูรณปัทมะ ปรส.60/2
048   076050302108-0 นางสาวจิดาภา   รักตระกูลธรรม ปตบ.60/2
049   076050303234-3 นางสาวจินต์จุฑา   อินทร ปจม.60/1
050   076050303202-0 นางสาวจิราพา   วงศเรณู ปจม.60/1
051   076050306108-6 นางสาวจิราภา   เดชา ปกง.60/2
052   076050302439-9 นางสาวจิราวรรณ   พุม่เทพ ปตส.60/1
053   076050303036-2 นางสาวจุฑามาศ   ด าข า ปจท.60/1
054   076050302502-4 นางสาวจุไรรัตน์   ศรีวัดปาน ปตธ.60/1
055   076050302105-6 นางสาวจุไรวรรณ   เฮ็งเจริญสิงห์ ปตบ.60/2
056   076050303125-3 นางสาวชนนิกานต์   เนืองแก้ว ปจท.60/2
057   076050306037-7 นางสาวชนัญชิดา   เกษมสุข ปกง.60/1
058   076050302505-7 นางสาวชนัญญา   ช่วงกล่ิน ปตธ.60/1
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059   076050303340-8 นางสาวชนัณญา   เวชสุวรรณ ปจล.60/1
060   076050303426-5 นางสาวชนากานต์   แสงจันทร์ ปจล.60/2
061   076050302111-4 นางสาวชนาฎา   พงษ์โสภณ ปตบ.60/2
062   076050306135-9 นางสาวชนิศธ์กัญญา   พันธ์เจริญ ปกง.60/2
063   076050305228-3 นางสาวชนิสรา   ประไพสิทธิ ปรส.60.3
064 076050302438-1 นางสาวชมพูนุช  กุลแถลง ปตส.60/1
065   076050302149-4 นางสาวชมภูนุช     ไขกัณหา ปตบ.60/2
066   076050303251-7 นางสาวชลธิชา   ติยะประภาวัฒน์ ปจม.60/1
067   076050303407-5 นางสาวชลธิชา   แป้วบุญสม ปจล.60/2
068   076050303030-5 นางสาวชวัลรัตน์   ชังชั่ว ปจท.60/1
069   076050303033-9 นางสาวชาริสา   ช้อยหิรัญ ปจท.60/1
070   076050303448-9 นางสาวชารีรัตน์   เลิศไกรเมธี ปจล.60/2
071   076050302440-7 นางสาวชีวาพร   นิลส าราญ ปตส.60/1
072   076050303444-8 นางสาวชุติกาญจน์   งามสนิท ปจล.60/2
073   076050306107-8 นางสาวชุติกาญจน์   เอมรักษา ปกง.60/2
074 076050305006-3  นางสาวชุติกาญจน์ ทองอุ่น ปรส.60/1
075   076050306047-6 นางสาวชุติกานต์   ใฝ่ศิลป์สกุล ปกง.60/1
076   076050303152-7 นางสาวชุติพร    หลงละลวด ปจท.60/2
077   076050302038-9 นางสาวชุติพร   ประสารศรี ปตบ.60/1
078   076050302222-9 นางสาวชุติมณฑน์   เเดงจันทร์ ปตบ.60/3
079   076050306042-7 นางสาวชุติมา   สุกผ่อง ปกง.60/1
080   076050302418-3 นางสาวฌาณีย์   พิลาวอน™ ปตส.60/1
081 076050302508-1 นางสาวญาณิศา   ถนอมทรัพย์ ปตธ.60/1
082   076050303043-8 นางสาวญาดา   ดีคง ปจท.60/1
083   076050303001-6 นางสาวญาตาวี   นุตลักษณ์ ปจท.60/1
084   076050303428-1 นางสาวฐนิชชา   บุญชู ปจล.60/2
085   076050303222-8 นางสาวฐิติมา   ดอกเคน ปจม.60/1
086   076050303122-0 นางสาวฐิติรัตน์   จิตต์เจนกุศล ปจท.60/2
087   076050303309-3 นางสาวฐิติรัตน์   มงคลแสน ปจล.60/1
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088   076050302004-1 นางสาวณัจฉรีย์    เฮงสัจะกุล ปตบ.60/1
089   076050306141-7 นางสาวณัฐชญากรณ์   พรสิงห์ ปกง.60/2
090   076050303254-1 นางสาวณัฐณิชา     ศุภเสรีภาพ ปจม.60/1
091   076050305113-7 นางสาวณัฐณิชา   มินเจริญ ปรส.60/2
092   076050303442-2 นางสาวณัฐติญาพร   โนนใหม่ ปจล.60/2
093   076050303344-0 นางสาวณัฐนันท์   ผิวทองดี ปจล.60/1
094   076050303441-4 นางสาวณัฐมนต์   ช่างหลอม ปจล.60/2
095   076050306022-9 นางสาวณัฐมล   เสือกลาง ปกง.60/1
096   076050306033-6 นางสาวณัฐริกา   ชลสินธุ์ ปกง.60/1
097   076050303025-5 นางสาวณัฐริกา   ริดมัด ปจท.60/1
098   076050302427-4 นางสาวณัฐรินทร์   วรินทุพงศ์ ปตส.60/1
099   076050306024-5 นางสาวณัฐวรรณ   วรดี ปกง.60/1
100   076050302201-3 นางสาวณัฐิมา    ส าเภาพานิช ปตบ.60/3
101   076050305225-9 นางสาวณิชกานต์   วรรัตน์ ปรส.60.3
102   076050303412-5 นางสาวณิชารีย์   ประมูลชัย ปจล.60/2
103   076050306213-4 นางสาวดลยา   ปานน้อย ปกง.60/3
104   076050303232-7 นางสาวตรีรัตน์   อ่วมอินทร์ ปจม.60/1
105   076050302227-8 นางสาวทนวรรณ   ทิพย์มณี ปตบ.60/3
106   076050303414-1 นางสาวทอแสง   เวียงสิมา ปจล.60/2
107   076050302429-0 นางสาวทัชชา   ศรีวิเชียร ปตส.60/1
108 076050302501-6 นางสาวทัศวรรณ ดนเสมอ ปตธ.60/1
109   076050306138-3 นางสาวทิพกัญญา   เภาหิงค์ ปกง.60/2
110   076050303244-2 นางสาวทิพยวารินทร์   สุวพัฒน์ ปจม.60/1
111   076050302433-2 นางสาวธนภรณ์   นุชรักษ์ ปตส.60/1
112   076050302218-7 นางสาวธนัชชา   ศรีจิตร ปตบ.60/3
113   076050305012-1 นางสาวธนัชพร   นุ่มปราณี ปรส.60/1
114   076050303205-3 นางสาวธนัชพร   บุญธรรม ปจม.60/1
115   076050303230-1 นางสาวธนัชพร   ยืนยงวัฒนา ปจม.60/1
116   076050306009-6 นางสาวธนามาตุ   จอมใจ ปกง.60/1
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117   076050303210-3 นางสาวธนารีย์   ทองวัน ปจม.60/1
118   076050302205-4 นางสาวธนิษฐา   รุจิปูริตานนท์ ปตบ.60/3
119   076050302215-3 นางสาวธารทิพย์   ดอนสุวรรณ ปตบ.60/3
120   076050306113-6 นางสาวธาริณี   จันทร์ดวง ปกง.60/2
121   076050303303-6 นางสาวธิดารัตน์    บุญญะบุญญา ปจล.60/1
122   076050302417-5 นางสาวนงลักษณ์    อ่อนอิงนอน ปตส.60/1
123   076050306001-3 นางสาวนงลักษณ์   ชงคโชติ ปกง.60/1
124   076050303221-0 นางสาวนนทรีย์   แก้วกัลยา ปจม.60/1
125   076050303031-3 นางสาวนภัสสร    ไกรสน ปจท.60/1
126   076050306128-4 นางสาวนภัสสร   แก้วกระจ่าง ปกง.60/2
127   076050303242-6 นางสาวนภัสสร   เลขาข า ปจม.60/1
128   076050303114-7 นางสาวนภาลัย     วงษ์ศรีเผือก ปจท.60/2
129   076050306004-7 นางสาวนริศรา   อินใบ ปกง.60/1
130   076050302202-1 นางสาวนฤภร   จันทร์พวง ปตบ.60/3
131   076050303447-1 นางสาวนัทมน   บุญทรัพย์ ปจล.60/2
132   076050303040-4 นางสาวน้ าทิพย์   กุมรัตน์ ปจท.60/1
133   076050303366-3 นางสาวน้ าทิพย์   ศาลาศัย ปจล.60/1
134   076050306106-0 นางสาวนิชารัส   สาวิจิรวัตร ปกง.60/2
135   076050306039-3 นางสาวนิธิพร   เกตแก้ว ปกง.60/1
136   076050302144-5 นางสาวนุสบา   ภูสั่นทัด ปตบ.60/2
137   076050306010-4 นางสาวเนตรณภิศ   บุณยรัตพันธ์ ปกง.60/1
138   076050306109-4 นางสาวบัณฑิตา   เฮงพร้อม ปกง.60/2
139   076050303013-1 นางสาวบัวชมพู   แย้มสรวล ปจท.60/1
140   076050302441-5 นางสาวบุณรดา   หัสนาม ปตส.60/1
141   076050303430-7 นางสาวบุษกร   ชลสวัสด์ิ ปจล.60/2
142   076050303436-4 นางสาวเบ็ญญา   แสงยางใหญ่ ปจล.60/2
143   076050302014-0 นางสาวปฐมวรรณ   ธีระวิกสิต ปตบ.60/1
144   076050303008-1 นางสาวปนัดดา   เดชศรีเมือง ปจท.60/1
145   076050302407-6 นางสาวปภัสรา   เกษรชื่น ปตส.60/1
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146   076050302009-0 นางสาวปริญญา   พันธ์จันทร์ ปตบ.60/1
147   076050302010-8 นางสาวปริมประภา   มีนุชนารถ ปตบ.60/1
148   076050303239-2 นางสาวปรีดา   วารีรัมย์ ปจม.60/1
149   076050302415-9 นางสาวปรียานุช   สวัสดี ปตส.60/1
150   076050303255-8 นางสาวปวีณา   ไชยทอง ปจม.60/1
151   076050302506-5 นางสาวปานตะวัน   ลุ่มนอก ปตธ.60/1
152   076050303431-5 นางสาวปาริฉัตร   โปรยกระโทก ปจล.60/2
153   076050303215-2 นางสาวปิยธิดา   นาคพล้ัง ปจม.60/1
154   076050303116-2 นางสาวปียาภรณ์   สมเจริญพร ปจท.60/2
155   076050302121-3 นางสาวปุณณภา   เสาะซ้ิว ปตบ.60/2
156   076050303256-6 นางสาวปุณยวีร์   ศรีล้ิมพงษ์ ปจม.60/1
157   076050303443-0 นางสาวไปรมินทร์   พูลทรัพย์ ปจล.60/2
158   076050306209-2 นางสาวพนิดา   อ่อนบุญธรรม ปกง.60/3
159 076050302435-7 นางสาวพรเพ็ญ  พิริยะเสถียรกุล ปตส.60/1
160   076050306104-5 นางสาวพรไพลิน   มาตขาว ปกง.60/2
161   076050305017-0 นางสาวพรรณทิวา   ทินทองกูล ปรส.60/1
162   076050303341-6 นางสาวพรสวรรค์    สังข์ทอง ปจล.60/1
163   076050306139-1 นางสาวพรสินี   ทองชมบาง ปกง.60/2
164   076050302207-0 นางสาวพรสิริ   มารุมาศ ปตบ.60/3
165   076050303038-8 นางสาวพลอยนภัส   เสรีรักษ์มงคล ปจท.60/1
166   076050303016-4 นางสาวพลอยรินทร์   มงคลนรกิจ ปจท.60/1
167   076050306005-4 นางสาวพัชรินทร์   เวียงทอง ปกง.60/1
168   076050306101-1 นางสาวพัชรินทร์   หลงพิมาย ปกง.60/2
169   076050306043-5 นางสาวพัชรีพร   พงศ์วิสุทธิรัชต์ ปกง.60/1
170   076050303243-4 นางสาวพัทธ์ธีรา   อัศวเลิศปัญญา ปจม.60/1
171   076050306142-5 นางสาวพัทธนันท์   รุ่งเรืองซ่ึงสกุล ปกง.60/2
172   076050305110-3 นางสาวพัทธนันท์   สุดเลิศ ปรส.60/2
173   076050303047-9 นางสาวพิจิตรา   สมบูรณ์ผล ปจท.60/1
174   076050302107-2 นางสาวพิชชาพร   จันทรี ปตบ.60/2
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175   076050306133-4 นางสาวพิทยารัตน์   แก้วรุ้ง ปกง.60/2
176   076050306125-0 นางสาวแพรววณิจ   บ่างมณีสกุล ปกง.60/2
177   076050302416-7 นางสาวฟ้าใส   รักสุจริต ปตส.60/1
178   076050303345-7 นางสาวภัณฑิรา   จดจ า ปจล.60/1
179   076050303229-3 นางสาวภัณฑิรา   ส่องแสงจันทร์ ปจม.60/1
180   076050302217-9 นางสาวภัทรพร   แก้วศรีขาว ปตบ.60/3
181   076050303131-1 นางสาวภัทราพร   บุญช่วย ปจท.60/2
182   076050303333-3 นางสาวภัทราวดี   อภิวัฒนกาลจน์ ปจล.60/1
183   076050303417-4 นางสาวภารดี   อึงไพเราะ ปจล.60/2
184   076050302219-5 นางสาวมยุรี   คงสระ ปตบ.60/3
185   076050303208-7 นางสาวมัทนี   แท่นนิล ปจม.60/1
186   076050303252-5 นางสาวมัลลิกา   ชูแสง ปจม.60/1
187   076050305224-2 นางสาวมาลิณี   โพธิช์นิด ปรส.60.3
188   076050303350-7 นางสาวเยาวลักษณ์   ทรงศิริ ปจล.60/1
189   076050303119-6 นางสาวรวิสรา   เมืองสมบัติ ปจท.60/2
190   076050303024-8 นางสาวรัชนี   พอกฉลาด ปจท.60/1
191   076050303127-9 นางสาวรัญชนา   เจริญผล ปจท.60/2
192   076050303409-1 นางสาวรัตนากร   ดีรัศมี ปจล.60/2
193   076050302434-0 นางสาวรัตนาวดี   ชื่นสุคนธ์ ปตส.60/1
194   076050305033-7 นางสาวรุ่งนภา   เงาพิทักษ์ศิลปิน ปรส.60/1
195   076050306018-7 นางสาวรุ่งนภา   สุภาพ ปกง.60/1
196   076050302042-1 นางสาวรุ่งวริศรา   วังไพบูลย์ ปตบ.60/1
197   076050302120-5 นางสาวรุ่งอรุณ   สองเสา ปตบ.60/2
198   076050302012-4 นางสาวรุจิกาญจน์   แก้วปราการ ปตบ.60/1
199   076050303308-5 นางสาวลลิตภัทร   สาพันธุ์ ปจล.60/1
200   076050303410-9 นางสาวลลิตา   นราทร ปจล.60/2
201   076050302117-1 นางสาวลวัณรัตน์   ลิปิกานท์ ปตบ.60/2
202   076050302213-8 นางสาวละอองดาว   โพธิศ์รี ปตบ.60/3
203   076050303227-7 นางสาวลัดดาวัลย์    ควรหาเวช ปจม.60/1
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204   076050306140-9 นางสาววชิรดา   หุนะปุน ปกง.60/2
205   076050306214-2 นางสาววชิรา   บุญทวี ปกง.60/3
206   076050306218-3 นางสาววนิชยา   มาคะมะโน ปกง.60/3
207   076050303201-2 นางสาววรญา   พิรักษา ปจม.60/1
208   076050303326-7 นางสาววรณัน   ทัดทาอามาตย์ ปจล.60/1
209   076050302212-0 นางสาววรนุช   พันธวงค์ ปตบ.60/3
210   076050302229-4 นางสาววรพรรณ   หมดจด ปตบ.60/3
211   076050303301-0 นางสาววรรณพร   ปัดอินทรีย์ ปจล.60/1
212   076050306032-8 นางสาววรรณภา   นามมนตรี ปกง.60/1
213   076050302119-7 นางสาววรรณรดา   เปรมปริก ปตบ.60/2
214   076050303315-0 นางสาววรัญญา   เนื่องค า ปจล.60/1
215   076050302021-5 นางสาววรัญญา   ประเสริฐสิน ปตบ.60/1
216   076050306016-1 นางสาววรัญญา   อินทจันทร์ ปกง.60/1
217   076050306030-2 นางสาววรัญธร   ทิพย์อักษร ปกง.60/1
218   076050302422-5 นางสาววราวินีย์   ชมภูบุตร ปตส.60/1
219   076050303021-4 นางสาววริศรา   ไสวดี ปจท.60/1

220 076050305215-0 นางสาววัลภา ปัญณะสมบูรณ์ ปรส.60/3

221   076050305102-0 นางสาววัลลภา   รัตตินัน ปรส.60/2
222   076050303010-7 นางสาววาสินี   หนึ่งค ามี ปจท.60/1
223   076050306117-7 นางสาววิภาพร   ค าสุวรรณ์ ปกง.60/2
224   076050302003-3 นางสาววิมลสิริ   ศิริทรัพย์ ปตบ.60/1
225   076050303460-4 นางสาววิรัญชนา   วิโนทัย ปจล.60/2
226   076050303027-1 นางสาววิลาสินี   บรรเทาแสง ปจท.60/1
227   076050303148-5 นางสาวศรัญยา   เชียงรัมย์ ปจท.60/2
228   076050303302-8 นางสาวศริยา   นิลประเสริฐศักด์ิ ปจล.60/1
229   076050302512-3 นางสาวศรีพุฒิ   ศรีราชา ปตธ.60/1
230   076050303305-1 นางสาวศศิประภา   โยวะ ปจล.60/1
231   076050302214-6 นางสาวศศิภรณ์   ทองเอียด ปตบ.60/3
232   076050302118-9 นางสาวศศิวิมล   ถิ่นตองโขบ ปตบ.60/2
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