
วัน/เดอืน/ปี 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น.
วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

วันพฤหสับดีที ่1 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันศุกร์ที ่2 มิถุนายน  2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันจันทร์ที ่5 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันองัคารที ่6 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี

วันพุธที ่7 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันศุกร์ที ่9 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี

วันจันทร์ที ่12 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันองัคารที ่13 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี

วันพุธที ่14 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันศุกร์ที ่16 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันจันทร์ที ่19 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันองัคารที ่20 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี

วันพุธที ่21 มิถุนายน 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน 

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี ปวช. กลุ่ม 1  
ห้อง 7306 อาคาร 90 ปี ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                      ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2560    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  
 1. ขอให้นักศึกษาเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย 
 2. วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 15.00 น.  
              ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



ล าดบัที ่ รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล หอ้ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ
1   076050304014-8 นางสาวจตุพร   จงเทพ ปบง.60/1 ปวช
2   076050304013-0 นางสาวจรรยพร   ฮงเจริญ ปบง.60/1 ปวช
3   076050304029-6 นางสาวนัทตะวนั    ไชยเกดิ ปบง.60/1 ปวช
4   076050304030-4 นางสาวนันทวนั   โชติแสงศรี ปบง.60/1 ปวช
5   076050304005-6 นางสาวปรางทิพย์   แสงทอง ปบง.60/1 ปวช
6   076050304025-4 นางสาวปวรรัตน์   วงศ์บุญมาก ปบง.60/1 ปวช
7   076050304008-0 นางสาวพรศิริ   ออ่นโพธิ์ทอง ปบง.60/1 ปวช
8   076050304031-2 นางสาวรวพีร   ใจออ่น ปบง.60/1 ปวช
9   076050304004-9 นางสาวลลิตา   ปณิธกิลุ ปบง.60/1 ปวช
10   076050304021-3 นางสาวสิริยากร   ศรีทองเกดิ ปบง.60/1 ปวช
11   076050304012-2 นางสาวสุกฤตา   แจ่มมาโนช ปบง.60/1 ปวช
12   076050304023-9 นางสาวสุวภา   ชนประชา ปบง.60/1 ปวช
13   076050304009-8 นางสาวอรวริา   โปรานานนท์ ปบง.60/1 ปวช
14   076050304028-8 นางสาวอริสรา   สมบุตร ปบง.60/1 ปวช
15   076050304019-7 นางสาวอลีนา   สุขสงวน ปบง.60/1 ปวช
16   076050304022-1 นางสาวอจัฉรา   แทนเจ็ดร้ิว ปบง.60/1 ปวช
17   076050304006-4 นางสาวอาภัสรา   ผลดี ปบง.60/1 ปวช
18   076050304027-0 นางสาวอารยา   เส็งสาย ปบง.60/1 ปวช
19   076050304015-5 นายชุติพนธ ์  วงษพ์นัธุ์ ปบง.60/1 ปวช
20   076050304024-7 นายธนวฒัน์   กงแกว้ ปบง.60/1 ปวช
21   076050304026-2 นายธารินทร์   สุนทรมจัฉะ ปบง.60/1 ปวช
22   076050304033-8 นายนิรัช   ไทยบุญรอด ปบง.60/1 ปวช
23   076050304130-2 นางสาวกญัญาภัทร   แกว่นุภาพ ปบง.60/2 ปวช
24   076050304109-6 นางสาวเจนจิรา   จ านงค์ภู้ ปบง.60/2 ปวช
25   076050304124-5 นางสาวณหทัย   สอาดเหลือ ปบง.60/2 ปวช
26   076050304111-2 นางสาวณัฏฐวร์ียา   ศิริเมอืง ปบง.60/2 ปวช
27   076050304107-0 นางสาวทัษศินา   จันทร์เนียม ปบง.60/2 ปวช
28   076050304131-0 นางสาวธาริณี   เฮมสมนั ปบง.60/2 ปวช
29   076050304108-8 นางสาวภัคจิรา   ชาวไร่นา ปบง.60/2 ปวช
30   076050304106-2 นางสาววรกานต์   ออมแกว้ ปบง.60/2 ปวช
31   076050304126-0 นางสาวสิริกญัญา   พว่งแสง ปบง.60/2 ปวช
32   076050304112-0 นางสาวสุภาวดี   นองขมวด ปบง.60/2 ปวช
33   076050304129-4 นางสาวหรินทิพย์   ณ นุวงศ์ ปบง.60/2 ปวช
34   076050304127-8 นายกติิโสภณ   เจริญยนต์วฒันา ปบง.60/2 ปวช
35   076050304125-2 นายธรีภัทร   รักอนิทร์ ปบง.60/2 ปวช

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาวิชาการบัญชี (ปวช.) กลุ่มที่ 1 
                                 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2560   

  



วัน/เดอืน/ปี 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น.
วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

วันพฤหสับดีที ่1 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันศุกร์ที ่2 มิถุนายน  2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันจันทร์ที ่5 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่6 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ

วันพุธที ่7 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันศุกร์ที ่9 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ

วันจันทร์ที ่12 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่13 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ

วันพุธที ่14 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันศุกร์ที ่16 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันจันทร์ที ่19 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่20 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ

วันพุธที ่21 มิถุนายน 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน 

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี ปวช. กลุ่ม 2 
ห้อง 7307  อาคาร 90 ปี ช้ัน 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                   ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2560     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมายเหตุ :  
 1. ขอให้นักศึกษาเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย 
 2. วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 15.00 น.  
              ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 



ล าดบัที ่ รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล หอ้ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ
1   076050304110-4 นางสาวปิติมา   พวงทิพย์ ปบง.60/2 ปวช
2   076050304205-2 นางสาวกญัธมิา   สุขข า ปบง.60/3 ปวช
3   076050304201-1 นางสาวขวญัตา   ขุนรักษา ปบง.60/3 ปวช
4   076050304237-5 นางสาวณิชาภัทร   แกว้เมฆ ปบง.60/3 ปวช
5   076050304243-3 นางสาวธนิตสา   แกว้มโนรมย์ ปบง.60/3 ปวช
6   076050304229-2 นางสาวนลธชิา   อนัชัน ปบง.60/3 ปวช
7   076050304210-2 นางสาวนันทนี   กจิเจา ปบง.60/3 ปวช
8   076050304213-6 นางสาวบุปผาวรรณ   อา่งสมบุญ ปบง.60/3 ปวช
9   076050304227-6 นางสาวปนัดพร   ตรุษจา ปบง.60/3 ปวช
10   076050304226-8 นางสาวพนิดา   เปล่ียนวงศ์เช้า ปบง.60/3 ปวช
11   076050304232-6 นางสาวรุจาภา   ผิวปานนิล ปบง.60/3 ปวช
12   076050304204-5 นางสาวสิรินกร   อยู่ถนอม ปบง.60/3 ปวช
13   076050304211-0 นายณัฐพร    ทรัพย์แต้ม ปบง.60/3 ปวช
14   076050304209-4 นายอมรเทพ   บุญมา ปบง.60/3 ปวช
15   076050304335-7 นางสาวกญัญารัตน์   แจ่มสอาด ปบง.60/4 ปวช
16   076050304316-7 นางสาวกญัญารัตน์   ทองสกลุ ปบง.60/4 ปวช
17   076050304328-2 นางสาวโชติรส   สุขเขียว ปบง.60/4 ปวช
18   076050304324-1 นางสาวณิชากร    ล้ีศัตรูพา่ย ปบง.60/4 ปวช
19   076050304301-9 นางสาวณีรชา   อิม่เพง็ ปบง.60/4 ปวช
20   076050304312-6 นางสาวพรชนก   รวดเร็วการ ปบง.60/4 ปวช
21   076050304317-5 นางสาวฟา้ลิณี   ไพฑูรย์ ปบง.60/4 ปวช
22   076050304308-4 นางสาววรกร   พึง่กนั ปบง.60/4 ปวช
23   076050304329-0 นางสาวอลิสา   คงคา ปบง.60/4 ปวช
24   076050304303-5 นายชัยชนะ   ชาติทองแดง ปบง.60/4 ปวช
25   076050304310-0 นายดฤทัช   พระพรชัย ปบง.60/4 ปวช
26   076050304347-2 นายอภิสิทธิ์   สินมณี ปบง.60/4 ปวช
27   076050304417-3 นางสาวเจนจิรา   เกตุแกว้ ปบง.60/5 ปวช
28   076050304444-7 นางสาวภูสุดา   ศิริประทุม ปบง.60/5 ปวช
29   076050304413-2 นางสาวรุ่งทิพย์   ทองเสง่ียม ปบง.60/5 ปวช
30   076050304414-0 นางสาวศิริวรรณ   ผสมพร ปบง.60/5 ปวช
31   076050304403-3 นางสาวอารีย์   กลุอึง้ ปบง.60/5 ปวช
32   076050304430-6 นางสาวมาริสา   ธาราพงษ์ ปบง.60/5 ปวช
33   076050304626-9 นางสาวจุฑาวรรณ   จันทนา ปบง.60/7 ปวช
34   076050304712-7 นางสาวรัตนพทัธ ์  เกดิฉาย ปบง.60/8 ปวช
35   076050304717-6 นายบวรวงศ์   ไชยรัตน์ ปบง.60/8 ปวช

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาวิชาการบัญชี (ปวช.) กลุ่มที่ 2 
                                ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2560   

  



วัน/เดอืน/ปี 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น.
วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

วันพฤหสับดีที ่1 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันศุกร์ที ่2 มิถุนายน  2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันจันทร์ที ่5 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันองัคารที ่6 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

วันพุธที ่7 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันศุกร์ที ่9 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

วันจันทร์ที ่12 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันองัคารที ่13 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

วันพุธที ่14 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันศุกร์ที ่16 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันจันทร์ที ่19 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันองัคารที ่20 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

วันพุธที ่21 มิถุนายน 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน 

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี ม.6 กลุ่ม 1  
ห้อง 7403 อาคาร 90 ปี ช้ัน 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

                           ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2560     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  
 1. ขอให้นักศึกษาเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย 
 2. วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 15.00 น.  
              ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ล าดบัที ่ รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล หอ้ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ
1   076050304042-9 นางสาวจันทิรา   บัวอนิทร์ ปบง.60/1 ม.6
2   076050304011-4 นางสาวพมิพล์ภัส   โกยทา ปบง.60/1 ม.6
3   076050304034-6 นางสาววลัวภิา   ทายะวงษ์ ปบง.60/1 ม.6
4   076050304001-5 นางสาววไิลลักษณ์   ตัญชาลี ปบง.60/1 ม.6
5   076050304007-2 นางสาวสุจิตตรา   ชูอนิทร์ ปบง.60/1 ม.6
6   076050304003-1 นางสาวอนิสา   โพธิ์กระสังข์ ปบง.60/1 ม.6
7   076050304040-3 นายวงศธร   แกว้โชติช่วงกลู ปบง.60/1 ม.6
8   076050304039-5 นางสาวเจติยา   โชวใจมสุีข ปบง.60/1 ม.6
9   076050304113-8 นางสาวกติติยา   เติมเจิม ปบง.60/2 ม.6
10   076050304137-7 นางสาวทวพีร   บุตรศรี ปบง.60/2 ม.6
11   076050304139-3 นางสาวนาฏนารี   จอมประเสริฐ ปบง.60/2 ม.6
12   076050304140-1 นางสาวนุสรากลุ   เครือช้าง ปบง.60/2 ม.6
13   076050304101-3 นางสาวพรภักดี   สัจจหทยาศรม ปบง.60/2 ม.6
14   076050304143-5 นางสาวมนภัทร   บุญเมอืง ปบง.60/2 ม.6
15   076050304142-7 นางสาวศรีสุดา   ครุธทัสสะ ปบง.60/2 ม.6
16   076050304118-7 นางสาวศิวนาถ   นินทสิน ปบง.60/2 ม.6
17   076050304133-6 นางสาวสมฤดี   พงษสุ์วรรณ์ ปบง.60/2 ม.6
18   076050304116-1 นางสาวสโรชา   ชุนหะจินดา ปบง.60/2 ม.6
19   076050304115-3 นางสาวสิริกร   ธรีะดิษฐ์ ปบง.60/2 ม.6
20   076050304104-7 นางสาวอทิตยา   จินะวงค์ ปบง.60/2 ม.6
21   076050304102-1 นางสาวอสิร์ธนิสอร   วเิชียรวรรณ ปบง.60/2 ม.6
22   076050304128-6 นายธวชัชัย   บุญโกย ปบง.60/2 ม.6
23   076050304141-9 นายนันทวฒัน์   แสงนวล ปบง.60/2 ม.6
24   076050304144-3 นายอนาวลิ   พลายจันทร์ ปบง.60/2 ม.6
25   076050304103-9 นางสาวนนทกานต์   สมเผือก ปบง.60/2 ม.6
26   076050304135-1 นางสาวภัควดี   นามโนรินทร์ ปบง.60/2 ม.6
27   076050304241-7 นางสาวขวญัชนก   บริบูรณ์ ปบง.60/3 ม.6
28   076050304233-4 นางสาวจริยา   สุวรรณมา ปบง.60/3 ม.6
29   076050304240-9 นางสาวจุฑารัตน์   อนิทร์มศีรี ปบง.60/3 ม.6
30   076050304214-4 นางสาวชวลันุช   กนัแต่ง ปบง.60/3 ม.6
31   076050304238-3 นางสาวธรีดา   สนธกิรณ์ ปบง.60/3 ม.6
32   076050304228-4 นางสาวบุญศิริ    ทองไถ่ผา ปบง.60/3 ม.6
33   076050304212-8 นางสาวปณิตตา   พงษป์ระเทศ ปบง.60/3 ม.6
34   076050304236-7 นางสาวพจธนานันต์   ทับสุข ปบง.60/3 ม.6
35   076050304242-5 นางสาวพริาญาณ์   วภิาณุรัตน์สิน ปบง.60/3 ม.6
36   076050304217-7 นางสาวยุวดี   มาสาลี ปบง.60/3 ม.6
37   076050304245-8 นางสาววรัญธร   ประนามะเส ปบง.60/3 ม.6

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาวิชาการบัญชี (ม.6) กลุ่มที่ 1 
                            ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2560    

 



วัน/เดอืน/ปี 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น.
วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

วันพฤหสับดีที ่1 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันศุกร์ที ่2 มิถุนายน  2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันจันทร์ที ่5 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันองัคารที ่6 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี

วันพุธที ่7 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันศุกร์ที ่9 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี

วันจันทร์ที ่12 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันองัคารที ่13 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี

วันพุธที ่14 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันศุกร์ที ่16 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันจันทร์ที ่19 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี
วันองัคารที ่20 มิถุนายน 2560 วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี

วันพุธที ่21 มิถุนายน 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน 

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี ม.6 กลุ่ม 2  
             ห้อง 7404 อาคาร 90 ปี ช้ัน 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

                                                            ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2560     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    หมายเหตุ :  
 1. ขอให้นักศึกษาเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย 
 2. วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 15.00 น.  
              ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ล าดบัที ่ รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล หอ้ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ
1   076050304246-6 นางสาววราภรณ์   วงค์วลิาส ปบง.60/3 ม.6
2   076050304234-2 นางสาวศิริลักษณ์   ชัยแกว้ ปบง.60/3 ม.6
3   076050304224-3 นางสาวสายฝน    ถิ่นจอม ปบง.60/3 ม.6
4   076050304231-8 นางสาวสุทธดิา   ยิ้มเจริญ ปบง.60/3 ม.6
5   076050304244-1 นายภคธศิ์ษฏ   เทศนาบุญ ปบง.60/3 ม.6
6   076050304320-9 นางสาวกญัญารัตน์   แพงมี ปบง.60/4 ม.6
7   076050304321-7 นางสาวกญัญารัตน์   สุทัสนมาลี ปบง.60/4 ม.6
8   076050304345-6 นางสาวกลุจิรา   ชาญชูเกยีรติ ปบง.60/4 ม.6
9   076050304325-8 นางสาวจุฬาลักษณ์   พนัธุ์จบสิงห์ ปบง.60/4 ม.6
10   076050304327-4 นางสาวณภัทร     พสุิทธิ์สกลุรัตน์ ปบง.60/4 ม.6
11   076050304342-3 นางสาวนัทธมน   มณีรัตน์ ปบง.60/4 ม.6
12   076050304343-1 นางสาวปภาวรินทร์   ศิริพงษ์ ปบง.60/4 ม.6
13   076050304305-0 นางสาวปานตะวนั   สุขส าราญ ปบง.60/4 ม.6
14   076050304341-5 นางสาวภัคจิรา   พอนิทร์ ปบง.60/4 ม.6
15   076050304331-6 นางสาววนาลี   ค าสุภาลี ปบง.60/4 ม.6
16   076050304330-8 นางสาวศิริเพชร   ศรีมงคล ปบง.60/4 ม.6
17   076050304344-9 นางสาวสรวยี์   อริยะวฒิุพนัธ์ ปบง.60/4 ม.6
18   076050304338-1 นางสาวสุธาว ี  รัดรอดกจิ ปบง.60/4 ม.6
19   076050304311-8 นางสาวอาภัสรา   แซ่หวอ่ง ปบง.60/4 ม.6
20   076050304304-3 นางสาวเอมมี ่  พรประมวล ปบง.60/4 ม.6
21   076050304339-9 นายกรกมล   นิลศาสตร์ ปบง.60/4 ม.6
22   076050304340-7 นายธนวฒัน์   สุขศรีมงคล ปบง.60/4 ม.6
23   076050304334-0 นายวชัระ   เวชประสิทธิ์ ปบง.60/4 ม.6
24   076050304337-3 นางสาวนคพร   เอือ้เฟือ้ ปบง.60/4 ม.6
25   076050304401-7 นางสาวกลัณิกา   สุขีธรรม ปบง.60/5 ม.6
26   076050304443-9 นางสาวเจรจิรา   หุน่ประเสริฐ ปบง.60/5 ม.6
27   076050304421-5 นางสาวชมพนูุช   ชูจินดา ปบง.60/5 ม.6
28   076050304440-5 นางสาวชลลดา   พงศ์อสันีพร ปบง.60/5 ม.6
29   076050304437-1 นางสาวธนารีย์   คินิมาน ปบง.60/5 ม.6
30   076050304446-2 นางสาวปทิตตา   เจือต๋ี ปบง.60/5 ม.6
31   076050304439-7 นางสาวปริยากร   ช้างอยู่ ปบง.60/5 ม.6
32   076050304447-0 นางสาวพมิพช์นก   เชี่ยววฒิุภาค ปบง.60/5 ม.6
33   076050304418-1 นางสาวพมิพร์ดา   สกลุไทย ปบง.60/5 ม.6
34   076050304442-1 นางสาววมิลสิริ   นิลประดับ ปบง.60/5 ม.6
35   076050304436-3 นางสาวสิริยากร   หงส์วไิล ปบง.60/5 ม.6
36   076050304426-4 นางสาวสุทธอร   สกลุรัตน์ ปบง.60/5 ม.6
37   076050304445-4 นางสาวอมรรัตน์   บุญเรืองพะเนาว์ ปบง.60/5 ม.6

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาวิชาการบัญชี (ม.6) กลุ่มที่ 2 
                               ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2560   

  



วัน/เดอืน/ปี 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น.
วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

วันพฤหสับดีที ่1 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันศุกร์ที ่2 มิถุนายน  2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันจันทร์ที ่5 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่6 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ

วันพุธที ่7 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันศุกร์ที ่9 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ

วันจันทร์ที ่12 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่13 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ

วันพุธที ่14 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันศุกร์ที ่16 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันจันทร์ที ่19 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่20 มิถุนายน 2560 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ

วันพุธที ่21 มิถุนายน 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน 

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี ม.6 กลุ่ม 3 
ห้อง 7405 อาคาร 90 ปี ช้ัน 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

                ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -21 มิถุนายน 2560    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมายเหตุ :  
 1. ขอให้นักศึกษาเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย 
 2. วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 15.00 น.  
              ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ล าดบัที ่ รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล หอ้ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ
1   076050304433-0 นางสาวอไุรวรรณ   ประคองวงศา ปบง.60/5 ม.6
2   076050304438-9 นายนาราภัทร   เรือนกอ้น ปบง.60/5 ม.6
3   076050304448-8 นายประเสริฐ   จั่นเจริญ ปบง.60/5 ม.6
4   076050304405-8 นางสาวนุชวรา   ล้ิมธนา ปบง.60/5 ม.6
5   076050304441-3 นางสาวแพรวา   ทิพย์ประเสริฐ ปบง.60/5 ม.6
6   076050304411-6 นางสาวธญัญาเรศ   ศรีสังวรณ์ ปบง.60/5 ม.6
7   076050304427-2 นางสาวเบญจมาศ   เพญ็แกว้ ปบง.60/5 ม.6
8   076050304528-7 นางสาวกญัญนันทน์   โชติอธพิงศ์ ปบง.60/6 ม.6
9   076050304507-1 นางสาวกลัยรัตน์   ธรรมคง ปบง.60/6 ม.6
10   076050304535-2 นางสาวซาร่าห์   รักสลาม ปบง.60/6 ม.6
11   076050304526-1 นางสาวณัฐกฤตา   ศักด์ิยากรณ์ ปบง.60/6 ม.6
12   076050304501-4 นางสาวณัฐชนก   น้อยเกดิพะเนา ปบง.60/6 ม.6
13   076050304504-8 นางสาวณัฐธนิี   รัตนะ ปบง.60/6 ม.6
14   076050304520-4 นางสาวณัฐวรรณ   ทองยัง ปบง.60/6 ม.6
15   076050304525-3 นางสาวธญัรดา    วงศ์ศรีไทย ปบง.60/6 ม.6
16   076050304531-1 นางสาวธติิยา   อ าพนันต์ ปบง.60/6 ม.6
17   076050304509-7 นางสาวนันท์ชีวา   เพริดพร้ิง ปบง.60/6 ม.6
18   076050304534-5 นางสาวปณิษว ี  นิอสิมยั ปบง.60/6 ม.6
19   076050304516-2 นางสาวปวณัรัตน์   ภัทรวสุิทธิ์ ปบง.60/6 ม.6
20   076050304518-8 นางสาวปัญทิตา   บุตรคล้อย ปบง.60/6 ม.6
21   076050304536-0 นางสาวปาณิสรา   เชิดชู ปบง.60/6 ม.6
22   076050304512-1 นางสาวพชิชากร   ป้อมน้อย ปบง.60/6 ม.6
23   076050304517-0 นางสาวแพน   ศิริกลุพฒันผล ปบง.60/6 ม.6
24   076050304515-4 นางสาวมิง่ขวญั   ตรีภพอารักษ์ ปบง.60/6 ม.6
25   076050304530-3 นางสาวเมวกิรณ์   กรวจิิตรสิงห์ ปบง.60/6 ม.6
26   076050304522-0 นางสาวศิริมา   วงษไ์พบูลย์ ปบง.60/6 ม.6
27   076050304523-8 นางสาวอรทัย   สุทธแิกว้ ปบง.60/6 ม.6
28   076050304527-9 นางสาวอาภานุช   พรานเนื้อ ปบง.60/6 ม.6
29   076050304502-2 นางสาวอารียา   แซะยูซบ ปบง.60/6 ม.6
30   076050304513-9 นายกติติพฒัน์   จันทรพมิล ปบง.60/6 ม.6
31   076050304505-5 นายจตุรงค์   บุญสูง ปบง.60/6 ม.6
32   076050304529-5 นายนวพล   บุญสง่า ปบง.60/6 ม.6
33   076050304524-6 นายนาครักษ ์  วชิรพทุธคุณ ปบง.60/6 ม.6
34   076050304508-9 นายบุรินธร   เซ็นเครือ ปบง.60/6 ม.6
35   076050304521-2 นายพงศกร   จงจัดกลาง ปบง.60/6 ม.6
36   076050304514-7 นายพศวร์ี   สันติร่วมใจรักษ์ ปบง.60/6 ม.6

รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาวิชาการบัญชี (ม.6) กลุ่มที่ 3 
                              ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2560    

  



วัน/เดอืน/ปี 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น.
วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

วันพฤหสับดีที ่1 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันศุกร์ที ่2 มิถุนายน  2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันจันทร์ที ่5 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันองัคารที ่6 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

วันพุธที ่7 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันศุกร์ที ่9 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

วันจันทร์ที ่12 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันองัคารที ่13 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

วันพุธที ่14 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันศุกร์ที ่16 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันจันทร์ที ่19 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์
วันองัคารที ่20 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์

วันพุธที ่21 มิถุนายน 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน 

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี ม.6 กลุ่ม 4 
ห้อง 7406 อาคาร 90 ปี ช้ัน 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

              ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -21 มิถุนายน 2560     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมายเหตุ :  
 1. ขอให้นักศึกษาเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย 
 2. วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 15.00 น.  
              ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ล าดบัที ่ รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล หอ้ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ
1   076050304503-0 นายศราวธุ   คู่ปรึกษา ปบง.60/6 ม.6
2   076050304511-3 นายสิทธพิร   สมบูรณ์พงษ์ ปบง.60/6 ม.6
3   076050304532-9 นายอธวิฒัน์   ธนสินศิริวฒันา ปบง.60/6 ม.6
4   076050304629-3 นางสาวกสิณา   รัตนะ ปบง.60/7 ม.6
5   076050304632-7 นางสาวกานต์สินี   พรหมเชื้อ ปบง.60/7 ม.6
6   076050304635-0 นางสาวขนิษฐา   หินวเิศษ ปบง.60/7 ม.6
7   076050304614-5 นางสาวจตุพร   แปลกใหม่ ปบง.60/7 ม.6
8   076050304628-5 นางสาวจารุวรรณ   ขันธส์กลุ ปบง.60/7 ม.6
9   076050304619-4 นางสาวชุติมา   ล้ิมประเสริฐ ปบง.60/7 ม.6
10   076050304602-0 นางสาวโชติรส   เรืองมาก ปบง.60/7 ม.6
11   076050304634-3 นางสาวญาตาว ี  ลมลู ปบง.60/7 ม.6
12   076050304618-6 นางสาวณัฐวรรณ   ศรีราชาอนุกลู ปบง.60/7 ม.6
13   076050304631-9 นางสาวนิธดิา   แดงสวา่ง ปบง.60/7 ม.6
14   076050304606-1 นางสาวปนัดดา   วนัสา ปบง.60/7 ม.6
15   076050304621-0 นางสาวปิยวรรณ   ทองสุขธรรม ปบง.60/7 ม.6
16   076050304612-9 นางสาวพมิพศิ์ริ   เกษภิบาล ปบง.60/7 ม.6
17   076050304623-6 นางสาวภวดี   สินยงสุข ปบง.60/7 ม.6
18   076050304611-1 นางสาวภิราวรรณ   เอีย่มทอง ปบง.60/7 ม.6
19   076050304608-7 นางสาวมนัญญา    สมศักด์ิ ปบง.60/7 ม.6
20   076050304624-4 นางสาวมนีา   โลหิตรังสรรค์ ปบง.60/7 ม.6
21   076050304609-5 นางสาววรินทร   โพธิ์เจริญ ปบง.60/7 ม.6
22   076050304607-9 นางสาววริษฐา   จิรเรืองตระกลู ปบง.60/7 ม.6
23   076050304617-8 นางสาวศุภาภรณ์   พานสง่า ปบง.60/7 ม.6
24   076050304625-1 นางสาวสุชญาดา   กาละวงค์ ปบง.60/7 ม.6
25   076050304630-1 นางสาวอศิรารักษ ์  ณ บางช้าง ปบง.60/7 ม.6
26   076050304627-7 นายณัฐวฒิุ   พยัพพฤกษ์ ปบง.60/7 ม.6
27   076050304604-6 นายพงษธร   คงสมกาย ปบง.60/7 ม.6
28   076050304610-3 นายศุภณัฐ   วชัรเมธากร ปบง.60/7 ม.6
29   076050304615-2 นางสาวภัทราพรรณ   เกตุเลขา ปบง.60/7 ม.6
30   076050304729-1 นางสาวกชมน   มาลาภิรมย์ ปบง.60/8 ม.6
31   076050304731-7 นางสาวกรพนา   สุริวรรณ์ ปบง.60/8 ม.6
32   076050304702-8 นางสาวกลัยรัตน์   จ าปาเกตุ ปบง.60/8 ม.6
33   076050304720-0 นางสาวกลุธดิา   ฟกัไพโรจน์ ปบง.60/8 ม.6
34   076050304708-5 นางสาวคุณัญญา   เนียมพบิูลย์ ปบง.60/8 ม.6
35   076050304732-5 นางสาวชไมพร   แสงเลข ปบง.60/8 ม.6
36   076050304705-1 นางสาวณันฑิฎา   ธาตรีธ ารง ปบง.60/8 ม.6
37 076050304633-5 นางสาวปนัดดา ฉัตรสุระชัย ปบง.60/7 ม.6

  รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาวิชาการบัญชี (ม.6) กลุ่มที่ 4 
                                 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2560   

   



วัน/เดอืน/ปี 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00-15.00 น.
วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560

วันพฤหสับดีที ่1 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ
วันศุกร์ที ่2 มิถุนายน  2560 วิชาชีพบญัชี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ
วันจันทร์ที ่5 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่6 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ

วันพุธที ่7 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ
วันศุกร์ที ่9 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ

วันจันทร์ที ่12 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่13 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ

วันพุธที ่14 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ
วันศุกร์ที ่16 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ
วันจันทร์ที ่19 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ
วันองัคารที ่20 มิถุนายน 2560 วิชาชีพบญัชี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ

วันพุธที ่21 มิถุนายน 2560

สอบวัดความรู้ก่อนเรียน 

สอบวัดความรู้หลังเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี ม.6 กลุ่ม 5  
            ห้อง 7407 อาคาร 90 ปี ช้ัน 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

            ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -21 มิถุนายน 2560     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมายเหตุ :  
 1. ขอให้นักศึกษาเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย 
 2. วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 15.00 น.  
              ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ล าดบัที ่ รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล หอ้ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ
1   076050304725-9 นางสาวนพมาศ   ไกรหา ปบง.60/8 ม.6
2   076050304711-9 นางสาวเนตรนภา   พทัิกษทิ์ม ปบง.60/8 ม.6
3   076050304721-8 นางสาวปรางทิพย์   สุคนธ์ ปบง.60/8 ม.6
4   076050304722-6 นางสาวปรีระญา   บุญเสริมแท้ ปบง.60/8 ม.6
5   076050304719-2 นางสาวพรชนก   เขียวขุ้ย ปบง.60/8 ม.6
6   076050304714-3 นางสาวพนัธติรา   สุราราช ปบง.60/8 ม.6
7   076050304734-1 นางสาวพชิศ์ชาวรรณ   ข าผ้ึง ปบง.60/8 ม.6
8   076050304726-7 นางสาวภัคจิรา    เสาหินกอง ปบง.60/8 ม.6
9   076050304733-3 นางสาวมณฑา   เข็มเงิน ปบง.60/8 ม.6
10   076050304735-8 นางสาววรัญญา   บุญประคอง ปบง.60/8 ม.6
11   076050304723-4 นางสาววลิาสินี   แซ่โค้ว ปบง.60/8 ม.6
12   076050304716-8 นางสาวศรัญทิพย์   เข็มทอง ปบง.60/8 ม.6
13   076050304727-5 นางสาวสุชานาถ   ทิมวงษ์ ปบง.60/8 ม.6
14   076050304709-3 นายญาตะวนั   เฟือ่งกวนิกลุ ปบง.60/8 ม.6
15   076050304706-9 นายทินภัทร   จุ้ยศิริ ปบง.60/8 ม.6
16   076050304718-4 นายธรีภัทร   สิงหบุตร ปบง.60/8 ม.6
17   076050304707-7 นายบุรินทร์   คูเจริญสุข ปบง.60/8 ม.6
18   076050304701-0 นายวสันต์   มิง่ขวญั ปบง.60/8 ม.6
19   076050304736-6 นายวนัสวสัด์ิ   ทองสัมฤทธิ์ ปบง.60/8 ม.6
20   076050304724-2 นายสิรวชิญ์   จักร์กรีนทร์ ปบง.60/8 ม.6
21   076050304704-4 นางสาวพรนภัส   นพวาร ปบง.60/8 ม.6
22   076050304017-1 นางสาวนิภาธร   รณชัยพทัิกษ์ ปบง.60/1 ม.6
23   076050304035-3 นางสาวผกาวรรณ์   สาสาย ปบง.60/1 ม.6
24   076050304221-9 นางสาวกญัญารัตน์   บุญลา ปบง.60/3 ม.6
25   076050304223-5 นางสาวณหทัย   ศรีค า ปบง.60/3 ม.6
26   076050304219-3 นางสาวศิริวรรณ    เอมโอษฐ ปบง.60/3 ม.6
27   076050304216-9 นายกชกานต์   บุญญะฤทธเิดช ปบง.60/3 ม.6
28   076050304315-9 นางสาวกานต์ชนิดา    จิตวเิวก ปบง.60/4 ม.6
29   076050304306-8 นางสาวปนัดดา   เปร่ืองสันเทียะ ปบง.60/4 ม.6
30   076050304326-6 นายเนรมติร   โคตรสมบัติ ปบง.60/4 ม.6
31   076050304407-4 นางสาวพณัณิตา   ธบิดี ปบง.60/5 ม.6
32   076050304431-4 นางสาวศุภาพชิญ์    สมญัญา ปบง.60/5 ม.6
33 076050304429-8 นางสาวอาภัสรา ล้ิมภักดี ปบง.60/5 ม.6
34   076050304605-3 นางสาวรุจิรา   วงศ์ศาโรจน์ ปบง.60/7 ม.6
35   076050304601-2 นางสาวอาทิตย์พร   พรหมมา ปบง.60/7 ม.6
36   076050304713-5 นางสาวภัทรานิษฐ์   ใจบุญ ปบง.60/8 ม.6
37 076050304737-4 นายวชัรากร ก่ าเสน ปบง.60/8 ม.6
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