
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ห้อง วุฒิ หมายเหตุ
1   076250304012-8 นางสาวสุภาพร   สุขทวี ปบง.62/1 ปวช.
2   076250304013-6 นางสาวณิชานันท์   โชติช่วง ปบง.62/1 ปวช.
3   076250304014-4 นางสาวจันทร์ธิดา   เนียมเปรม ปบง.62/1 ปวช.
4   076250304015-1 นางสาวกชพร   ลอยครบุรี ปบง.62/1 ปวช.
5   076250304016-9 นางสาวนันทิชา   อ่อนน้อม ปบง.62/1 ปวช.
6   076250304020-1 นางสาววิภาพร   ยุรมาศ ปบง.62/1 ปวช.
7   076250304021-9 นางสาวชนิวรรณ   อ า่ส่าราญ ปบง.62/1 ปวช.
8   076250304022-7 นางสาวปิยาพร   พงษ์กษัตริย์ ปบง.62/1 ปวช.
9   076250304113-4 นางสาวนิภาธร    คาบงูเหลือม ปบง.62/2 ปวช.
10   076250304114-2 นางสาวบุษยามาศ   อัฐวงศ์ ปบง.62/2 ปวช.
11   076250304116-7 นางสาวปานเดือน   สุขสมจินตน์ ปบง.62/2 ปวช.
12   076250304117-5 นางสาวสุชาวดี   ปรีชาสุวรรณ ปบง.62/2 ปวช.
13   076250304118-3 นางสาวบุญญิสา   โพธิอ์ิ ม ปบง.62/2 ปวช.
14   076250304119-1 นายกันตินันท์   บรรจงพินิจ ปบง.62/2 ปวช.
15   076250304120-9 นางสาวลลิตา   มานะการ ปบง.62/2 ปวช.
16   076250304121-7 นางสาวโสภิดา   น้อมเจริญ ปบง.62/2 ปวช.
17   076250304122-5 นางสาวนัทชา   ชาวหนองบัว ปบง.62/2 ปวช.
18   076250304201-7 นางสาวนงนภัส   ชูสังข์ ปบง.62/3 ปวช.
19   076250304202-5 นางสาวกมลชนก   แก้วปรอท ปบง.62/3 ปวช.
20   076250304203-3 นางสาวพชร   สุวัตถิยานนท์ ปบง.62/3 ปวช.
21   076250304204-1 นางสาวศุภาพิชญ์   ชัยศิริภักด์ิ ปบง.62/3 ปวช.
22   076250304205-8 นางสาวฐิติภา   พืชพันธุ์ ปบง.62/3 ปวช.
23   076250304207-4 นางสาวกรกนก   พุทธกาล ปบง.62/3 ปวช.
24   076250304208-2 นางสาวจุฑารัตน์   ปิโย ปบง.62/3 ปวช.
25   076250304209-0 นางสาวกาญจนพร   ไพรรื นรมย์ ปบง.62/3 ปวช.
26   076250304210-8 นางสาวอติกานต์   พิพัฒนสุคนธ์ ปบง.62/3 ปวช.
27   076250304301-5 นายกิตติภัฎ   ผิวผ่อง ปบง.62/4 ปวช.

รายชื่อนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ปี ปรับพ้ืนฐาน  กลุ่มที ่2
ห้องเรียน 2311 อาคาร 2 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที ่13-14 มถุินายน 2562 เวลา 08.00-10.00 น.

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.

วันที ่11-12 มถุินายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
วันที ่10 มถุินายน 2562 เวลา 08.00-10.00 น.
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28   076250304302-3 นายพงศกร   ทองสิมา ปบง.62/4 ปวช.
29   076250304303-1 นายเจตริน   เห็นวัชรพงศ์ ปบง.62/4 ปวช.
30   076250304304-9 นายวุฒิชัย   น้อยพิทักษ์ ปบง.62/4 ปวช.
31   076250304305-6 นางสาวชุติมน   นิโรธร ปบง.62/4 ปวช.
32   076250304306-4 นางสาวอภิชญา   ทองเสวก ปบง.62/4 ปวช.
33   076250304307-2 นางสาวญาณิศา     เทศแก้ว ปบง.62/4 ปวช.
34   076250304309-8 นางสาวพรพิมล   สมบูรณ์ ปบง.62/4 ปวช.
35   076250304408-8  นางสาวญาณิศา   อุ่นจิตสมปอง ปบง.62/5 ปวช.
36   076250304409-6  นางสาวภัทริฐา    กาญจนศยาธร ปบง.62/5 ปวช.
37   076250304410-4  นางสาวชนม์นิภา   ไพรินทร์ ปบง.62/5 ปวช.
38   076250304411-2  นางสาวญาดา   อนันต์วัจนรัตน์ ปบง.62/5 ปวช.
39   076250304412-0  นางสาววิรัญชนก   กัณสูตร ปบง.62/5 ปวช.
40   076250304414-6  นายอัครเดช   ปูรณัน ปบง.62/5 ปวช.
41   076250304415-3  นางสาวสุภัทรา   นนทรีย์ ปบง.62/5 ปวช.
42   076250304416-1  นางสาววิภาวี   คงพรม ปบง.62/5 ปวช.
43   076250304417-9  นางสาวกฤษณี   สีสุระ ปบง.62/5 ปวช.
44   076250302127-6  นางสาวจุฑาทิพ   รัตวาลย์ ปตบ.62/2 ปวช.
45   076250302128-4  นายคริษฐ์   ใจรักภักดี ปตบ.62/2 ปวช.
46   076250302131-8  นางสาวจันทิมา   ร้ืวเหลือง ปตบ.62/2 ปวช.
47   076250302132-6  นางสาวฮายาตี   แก้วประดับ ปตบ.62/2 ปวช.
48   076250305032-5  นายจิรพล   เพ็งสว่าง ปรส.62/1 ปวช.
49   076250305033-3  นายนนทกานต์   ศรีเลิศ ปรส.62/1 ปวช.
50   076250305034-1  นายอภิโชค   สมบัติทอง ปรส.62/1 ปวช.
51   076250305036-6  นายเอกณัฐ   แก่นสาร ปรส.62/1 ปวช.
52   076250305037-4  นางสาวงามตา   สมนาเมือง ปรส.62/1 ปวช.
53   076250305038-2  นายอาริชย์   นวลชื น ปรส.62/1 ปวช.
54   076250305039-0  นายภาสพงษ์   อยู่สวัสด์ิ ปรส.62/1 ปวช.


