
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ห้อง วุฒิ หมายเหตุ
1   076250304001-1 นางสาวณัฐสุดา    ธนวัตถาภรณ์ ปบง.62/1 ปวช.
2   076250304002-9 นางสาวสุพิชชา   ซาตระกูล ปบง.62/1 ปวช.
3   076250304003-7 นายภาณุพงษ์   สมพงษ์ ปบง.62/1 ปวช.
4   076250304004-5 นางสาวอภิญญา   เส็งนา ปบง.62/1 ปวช.
5   076250304006-0 นางสาวอรกัญญา   แซ่จิว ปบง.62/1 ปวช.
6   076250304007-8 นางสาวธนพร   วิธีสอน ปบง.62/1 ปวช.
7   076250304009-4 นางสาวศศิธร   วอนเพียร ปบง.62/1 ปวช.
8   076250304010-2 นางสาวสุทธิดา      ค ้าคูณ ปบง.62/1 ปวช.
9   076250304011-0 นางสาวณัฐฐิตา   วงษ์ขวัญ ปบง.62/1 ปวช.
10   076250304101-9 นางสาวปนัดดา   อินทะวุธ ปบง.62/2 ปวช.
11   076250304102-7 นางสาวกัญญารัตน์   บุญเต็ม ปบง.62/2 ปวช.
12   076250304103-5 นางสาวกชกร   รอดวินิจ ปบง.62/2 ปวช.
13   076250304104-3 นางสาวกชพร   โรจนิรันดร์ ปบง.62/2 ปวช.
14   076250304105-0 นางสาวสุนทรี   สุขล้อม ปบง.62/2 ปวช.
15   076250304106-8 นางสาววรรณพร   แสนใจวุฒิ ปบง.62/2 ปวช.
16   076250304107-6 นางสาวอริสรา   ราเจนดราน ปบง.62/2 ปวช.
17   076250304108-4 นางสาวฐิตินันท์   เอี่ยมวิจิตร ปบง.62/2 ปวช.
18   076250304109-2 นางสาวณัฏฐณิชา   มะลอย ปบง.62/2 ปวช.
19   076250304110-0 นายกีรติ   รุ่งเรือง ปบง.62/2 ปวช.
20   076250304111-8 นางสาว อภิชญา   แม้นเหมือน ปบง.62/2 ปวช.
21   076250303003-8 นางสาววรรณภา   นิลดวง ปกจ.62/1 ปวช.
22   076250303004-6 นางสาวชนากานต์   พ่วงแย้ม ปกจ.62/1 ปวช.
23   076250303005-3 นางสาวจิรนันท์   ช้านาญศรี ปกจ.62/1 ปวช.
24   076250303006-1 นางสาวชฎาธาร   เพาะเจริญ ปกจ.62/1 ปวช.
25   076250303007-9 นางสาวธัญมาศ   อัครทิพย์มงคล ปกจ.62/1 ปวช.
26   076250303008-7 นางสาวพรฤทัย   เกียรติรุ่งเรือง ปกจ.62/1 ปวช.
27   076250303009-5 นางสาวภิญญาพัชร์   เลิศศิรินันทคุณ ปกจ.62/1 ปวช.
28   076250303010-3 นางสาวกนกกร    เชื อประดิษฐ์ ปกจ.62/1 ปวช.
29   076250303011-1 นางสาววีรดา   ทะนาสินธ์ ปกจ.62/1 ปวช.

วันที ่13-14 มถุินายน 2562 เวลา 08.00-10.00 น.
วันที ่11-12 มถุินายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

วันที ่10 มถุินายน 2562 เวลา 08.00-10.00 น.

รายชื่อนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ปี ปรับพ้ืนฐาน กลุ่มที ่1
ห้องเรียน 2315 อาคาร 2 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน
วันที ่5-6 มถุินายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

วันที ่7 มถุินายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
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30   076250303012-9 นางสาวไพรวรรณ   ค้าโสภา ปกจ.62/1 ปวช.
31   076250303101-0 นางสาวสกนธรัตน์   จันทร์ศิริเกียรติ ปกจ.62/2 ปวช.
32   076250303102-8 นางสาวสุภาวดี   ปิน่ลออ ปกจ.62/2 ปวช.
33   076250303103-6 นางสาวสริตา   มาลาตา ปกจ.62/2 ปวช.
34   076250303104-4 นางสาวเบญจวรรณ   เถื่อนเนาว์ ปกจ.62/2 ปวช.
35   076250303105-1 นางสาววิภาวัน    ส้าไธสง ปกจ.62/2 ปวช.
36   076250303106-9 นางสาวรัตนวลี    สกุลรัตน์ ปกจ.62/2 ปวช.
37   076250303107-7 นายนิธิ   ศรีจินดา ปกจ.62/2 ปวช.
38   076250303109-3 นางสาวอรอนงค์   รักหนึ่ง ปกจ.62/2 ปวช.
39   076250303214-1  นายศุภณัฐ   เทพนุรักษ์ ปกจ.62/3 ปวช.
40   076250303215-8  นายชนาวิน   รักญาติ ปกจ.62/3 ปวช.
41   076250303301-6 นางสาวปัญญารัตน์   แก้วนุช ปจล.62/1 ปวช.
42   076250303302-4 นางสาววันวิสา   สันทูลทัต ปจล.62/1 ปวช.
43   076250303303-2 นางสาวสายบัว   ส้าราญสุข ปจล.62/1 ปวช.
44   076250303306-5 นางสาวรัตนาพร   ละอออ่วม ปจล.62/1 ปวช.
45   076250303307-3 นางสาวพิมรภัทร   มะระทา ปจล.62/1 ปวช.
46   076250303309-9 นายอภิชาติ   โตวิจารณ์ ปจล.62/1 ปวช.
47   076250303310-7 นายกิตติวุฒิ   แสงค้าพระ ปจล.62/1 ปวช.
48   076250303311-5 นางสาวมาลา   กิ่งมาลา ปจล.62/1 ปวช.
49   076250302001-3 นางสาวมุกดา   ใจส้าราญ ปตบ.62/1 ปวช.
50   076250302003-9 นางสาวศศธร    พุดฉิม ปตบ.62/1 ปวช.
51   076250302006-2 นางสาวกนกพร   หน่อโนรี ปตบ.62/1 ปวช.
52   076250302007-0 นายมาริรินทร์   สองศรี ปตบ.62/1 ปวช.
53   076250302008-8 นางสาวญาณิศา   วรจิตร์ ปตบ.62/1 ปวช.
54   076250302009-6 นางสาวสุนิตา   กุมกัน ปตบ.62/1 ปวช.
55   076250305117-4  นายภาณุเดช   ยะมาภัย ปรส.62/2 ปวช.
56   076250305118-2  นายจุลพงศ์   กล่ินเพ็ชร ปรส.62/2 ปวช.
57   076250305119-0  นายทวี   วารีวนิช ปรส.62/2 ปวช.
58   076250305120-8  นางสาวนัฐวรรณ   พุม่พวง ปรส.62/2 ปวช.


