
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ห้อง วุฒิ หมายเหตุ
1   076250304123-3 นางสาวกานต์รวี   ต้ังเจริญ ปบง.62/2 ม.6
2   076250304124-1 นางสาวธัญญรัตน์   สีจันเฟือ้ ปบง.62/2 ม.6
3   076250304125-8 นางสาวเบญจรัตน์   อุ่นประชา ปบง.62/2 ม.6
4   076250304126-6 นางสาวชยาภรณ์   นวลพรหม ปบง.62/2 ม.6
5   076250304127-4 นายภาณุพงศ์   ภูศรี ปบง.62/2 ม.6
6   076250304128-2 นางสาวกัญญารัตน์   สระทองซัง ปบง.62/2 ม.6
7   076250304129-0 นางสาวธนภรณ์   เทีย่งแท้ ปบง.62/2 ม.6
8   076250304130-8 นางสาวตวงพร   เจริญเรียน ปบง.62/2 ม.6
9   076250304131-6 นางสาวกัญญาณัฐ   ชื่นบาน ปบง.62/2 ม.6
10   076250304134-0 นางสาววราภิรมย์   ดาบจันทร์ ปบง.62/2 ม.6
11   076250304135-7 นางสาววรรณิกา    เชี่ยวชาญ ปบง.62/2 ม.6
12   076250304136-5 นางสาวณัฐณิชา   เพ็ญเกาะ ปบง.62/2 ม.6
13   076250304137-3 นางสาวเพ็ญลักษณ์   จงมหวิญญู ปบง.62/2 ม.6
14   076250304140-7 นายชัยพัตร์   จันทร์รุ่งศรี ปบง.62/2 ม.6
15   076250306016-7 นายสหฤทธิ ์  ชิณวงษ์ ปกง.62/1 ม.6
16   076250306017-5 นางสาววันวิสาข์   อินพรหม ปกง.62/1 ม.6
17   076250306018-3 นายชิษณุพงศ์   อิงพงษ์พันธ์ ปกง.62/1 ม.6
18   076250306019-1 นางสาวชนนเนษฏ์   รอดส าแดง ปกง.62/1 ม.6
19   076250306020-9 นายฐิติศักด์ิ   ไทยเจริญ ปกง.62/1 ม.6
20   076250306021-7 นางสาวศศิภา   จันทร์หอม ปกง.62/1 ม.6
21   076250306023-3 นางสาวเปรมวดี   ชาวเมืองกรุง ปกง.62/1 ม.6
22   076250306024-1 นายอนุชา   หมื่นสนิท ปกง.62/1 ม.6
23   076250306025-8 นางสาวสศิมา   ผลไม้ ปกง.62/1 ม.6
24   076250306026-6 นางสาวพิชญาฎา   มหาเกษมศรี ปกง.62/1 ม.6
25   076250306027-4 นางสาวบุณยาพร   จ านงค์ศิลป์ ปกง.62/1 ม.6
26   076250306028-2 นางสาวกัญญารัตน์   มงคลวรรณ ปกง.62/1 ม.6
27   076250306029-0 นางสาววรัญญา   สุขสีดา ปกง.62/1 ม.6
28   076250306030-8 นางสาวณัฎธิดา   สีทองหลาง ปกง.62/1 ม.6
29   076250306031-6 นายศรัณชัย   สิทธิมูล ปกง.62/1 ม.6

วันที ่15 มถุินายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

วันที ่5-7,10-12 มถุินายน 2562 เวลา 08.00-10.00 น.

รายชื่อนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ปี ปรับพ้ืนฐาน  กลุ่มที ่2
ห้องเรียน 7302 อาคาร 90 ปี ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ

วันที ่13-14 มถุินายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น.



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ห้อง วุฒิ หมายเหตุ
วันที ่15 มถุินายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

วันที ่5-7,10-12 มถุินายน 2562 เวลา 08.00-10.00 น.

รายชื่อนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ปี ปรับพ้ืนฐาน  กลุ่มที ่2
ห้องเรียน 7302 อาคาร 90 ปี ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ

วันที ่13-14 มถุินายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น.

30   076250306032-4 นางสาวธีรินทร์   จีระสวัสด์ิ ปกง.62/1 ม.6
31   076250306034-0 นางสาวอริสรา   พันธุเ์ขตกรรม ปกง.62/1 ม.6
32   076250306036-5 นางสาวรุจิกาญจน์   วรรณโชติ ปกง.62/1 ม.6
33   076250302019-5 นางสาววิลาสินี   หลีน้อย ปตบ.62/1 ม.6
34   076250302020-3 นางสาวมัสยา   กอเซ็มมูซอ ปตบ.62/1 ม.6
35   076250302021-1 นางสาวสุภาวดี   ใจสมคม ปตบ.62/1 ม.6
36   076250302023-7 นายอาคเนย์   สีเหลือง ปตบ.62/1 ม.6
37   076250302024-5 นายจักรภัทร   มณีกาศ ปตบ.62/1 ม.6
38   076250302025-2 นายพรรษกร   ปิน่แก้ว ปตบ.62/1 ม.6
39   076250302026-0 นายปริญญา   แสนลับสินธุ์ ปตบ.62/1 ม.6
40   076250302027-8 นางสาววรลดา   โตมอญ ปตบ.62/1 ม.6
41   076250302028-6 นางสาวสุดารัตน์   ชดพรมราช ปตบ.62/1 ม.6
42   076250302029-4 นางสาวคัทลียา   ลาดติง ปตบ.62/1 ม.6
43   076250302030-2 นางสาวเพียงฟ้า   เสาะสืบ ปตบ.62/1 ม.6
44   076250302031-0 นายใบบุญ   ไทยพานิช ปตบ.62/1 ม.6
45   076250302032-8 นางสาวธมนวรรณ   ใจสมัคร ปตบ.62/1 ม.6
46   076250302033-6 นางสาวณหัสดี   นุ่นรักษา ปตบ.62/1 ม.6
47   076250302034-4 นางสาวสุดารัตน์   ชื่นตระกูล ปตบ.62/1 ม.6
48   076250303013-7 นางสาวผไทมาส   ฉลาดเอื้อ ปกจ.62/1 ม.6
49   076250303014-5 นางสาวอัยลดา   พันละเกตุ ปกจ.62/1 ม.6
50   076250303015-2 นางสาวชนิตา   ผ่องศรี ปกจ.62/1 ม.6
51   076250303017-8 นางสาวสวรรยา   เอี่ยมศรีรักษ์ ปกจ.62/1 ม.6
52   076250303018-6 นางสาวจุฬารัตน์   มุลสุทธิ ปกจ.62/1 ม.6
53   076250303019-4 นางสาวณัฐริกา    ศรีสวัสด์ิ ปกจ.62/1 ม.6
54   076250303020-2 นางสาวรินฤทัย   นัยเนตร์ ปกจ.62/1 ม.6
55   076250303021-0 นางสาวน้ าเพชร   แสงทอง ปกจ.62/1 ม.6
56   076250303022-8 นางสาวมณีรัตน์    แซ่คู ปกจ.62/1 ม.6
57   076250303023-6 นางสาวสรารัตน์    ศิริซุ้มสุวรรณ ปกจ.62/1 ม.6
58   076250303024-4 นายสุรสิทธิ ์  บุปผาชาติ ปกจ.62/1 ม.6



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ห้อง วุฒิ หมายเหตุ
วันที ่15 มถุินายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

วันที ่5-7,10-12 มถุินายน 2562 เวลา 08.00-10.00 น.

รายชื่อนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ปี ปรับพ้ืนฐาน  กลุ่มที ่2
ห้องเรียน 7302 อาคาร 90 ปี ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ

วันที ่13-14 มถุินายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น.

59   076250303026-9 นางสาวเบญจวรรณ   พลข่า ปกจ.62/1 ม.6
60   076250303027-7 นายเรืองประภัสร์   เศวตโพธิทอง ปกจ.62/1 ม.6
61   076250305017-6 นางสาวศศิชา   สะอิ ปรส.62/1 ม.6
62   076250305018-4 นายพงศกร   ฟังเย็น ปรส.62/1 ม.6
63   076250305019-2 นายเดชา   ทองใบ ปรส.62/1 ม.6
64   076250305020-0 นายอัครพล   บุบผาวาส ปรส.62/1 ม.6


