
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ห้อง วุฒิ หมายเหตุ
1   076250304211-6 นายอาทิตย์   เอี่ยมจินดา ปบง.62/3 ปวช.
2   076250304212-4 นายศุภกร   ด้วงอุไร ปบง.62/3 ปวช.
3   076250304213-2 นางสาวชลธิชา   บุญมี ปบง.62/3 ปวช.
4   076250304214-0 นางสาวสุกฤตา   ดอนโมกข์ ปบง.62/3 ปวช.
5   076250304216-5 นางสาวฐิตาพร   เหมือนแก ปบง.62/3 ปวช.
6   076250304217-3 นายกิตติพงษ์   เพชรนาค ปบง.62/3 ปวช.
7   076250304218-1 นายธนกร   ปิติกุลธรรม ปบง.62/3 ปวช.
8   076250304219-9 นายจิรัฏฐ์   น้อยพิทักษ์ ปบง.62/3 ปวช.
9   076250304220-7 นางสาวกุลิสรา   สมฤาชา ปบง.62/3 ปวช.
10   076250304221-5 นางสาวบุศรา   ฐาปนะดิลก ปบง.62/3 ปวช.
11   076250304312-2 นางสาวปัทมาภรณ์   พิลาออน ปบง.62/4 ปวช.
12   076250304314-8 นางสาวสวิชญา   คมข า ปบง.62/4 ปวช.
13   076250304316-3 นางสาวพัชราภรณ์    สมสอน ปบง.62/4 ปวช.
14   076250304317-1 นางสาวนิชาภัทร   เมฆขาว ปบง.62/4 ปวช.
15   076250304318-9 นางสาวลักษณา   กิมิฬาร์ ปบง.62/4 ปวช.
16   076250304319-7 นางสาวนิศารัตน์   รวยสันเทียะ ปบง.62/4 ปวช.
17   076250304322-1 นางสาวฟ้าใส   สหะเดช ปบง.62/4 ปวช.
18   076250304418-7  นางสาววรรณพร   อนันตโท ปบง.62/5 ปวช.
19   076250304419-5  นางสาวณัฐลินต์   จันทร์ทอง ปบง.62/5 ปวช.
20   076250304422-9  นางสาวฐิติพร   เจริญฤทธิ์ ปบง.62/5 ปวช.
21   076250304423-7  นายจุฑาวัฒน์   เรือโป๊ะ ปบง.62/5 ปวช.
22   076250304424-5  นางสาวพิชญ์สุภางค์   สายสืบ ปบง.62/5 ปวช.
23   076250304425-2  นายณพวัฒน์   ยิ้มถิน ปบง.62/5 ปวช.
24   076250304426-0  นางสาววิลาสินี   สิริ ปบง.62/5 ปวช.
25   076250304427-8  นายนที   สินธุสนธิ์ ปบง.62/5 ปวช.
26   076250304428-6  นางสาวฑิตยา   ตรงเจริญสุข ปบง.62/5 ปวช.
27   076250304429-4  นางสาวธนภรณ์   แก้วภายนอก ปบง.62/5 ปวช.
28   076250306201-5 นางสาวศรุตา   ศรีสมุทรนาค ปศด.62/1 ปวช.
29   076250306202-3 นางสาวธัญวรัตม์   วงศ์ศรีไทย ปศด.62/1 ปวช.

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

รายชื่อนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ปี ปรับพ้ืนฐาน  กลุ่มที ่3
ห้องเรียน 2312 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.

วันที ่11-12 มถุินายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
วันที ่10 มถุินายน 2562 เวลา 08.00-10.00 น.



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ห้อง วุฒิ หมายเหตุ
วันที ่13-14 มถุินายน 2562 เวลา 08.00-10.00 น.

รายชื่อนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ปี ปรับพ้ืนฐาน  กลุ่มที ่3
ห้องเรียน 2312 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.

วันที ่11-12 มถุินายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
วันที ่10 มถุินายน 2562 เวลา 08.00-10.00 น.

30   076250305001-0 นายธีรภัทร   มีส าแดง ปรส.62/1 ปวช.
31   076250305003-6 นายสุทธิพัฒน์   สุริสาร ปรส.62/1 ปวช.
32   076250305005-1 นายณัฐสิทธิ ์  อมรกิตติเจริญ ปรส.62/1 ปวช.
33   076250305006-9 นายจิรัฏฐ์   ห้องประดับมุกข์ ปรส.62/1 ปวช.
34   076250305007-7 นายณัฐนนท์   เอกอรัญพงศ์ ปรส.62/1 ปวช.
35   076250305008-5 นายนครินทร์   คงเจริญ ปรส.62/1 ปวช.
36   076250305009-3 นางสาวสิรินภา   ใจห้าว ปรส.62/1 ปวช.
37   076250305011-9 นายด าเกริง   โหงเจริญ ปรส.62/1 ปวช.
38   076250305012-7 นายภัทรพงศ์   การุณ ปรส.62/1 ปวช.
39   076250305013-5 นายอัยรัตณ์   มานะการ ปรส.62/1 ปวช.
40   076250305014-3 นายธันยบูรณ์   เทียนขุนทด ปรส.62/1 ปวช.
41   076250305015-0 นายธงชัย   มะลิซ้อน ปรส.62/1 ปวช.
42   076250303511-0  นางสาววิลาสินี   โตกะโทก ปจล.62/3 ปวช.
43   076250303512-8  นางสาวปรียาภรณ์   โกมินแดง ปจล.62/3 ปวช.
44   076250303514-4  นางสาวฤทัยชนก   บรรดาศักด์ิ ปจล.62/3 ปวช.
45   076250303516-9  นางสาวณีรนุช   เยื้องประเสริฐ ปจล.62/3 ปวช.
46   076250303518-5  นางสาวฉัตรกมล   หงวนไธสง ปจล.62/3 ปวช.
47   076250303519-3  นางสาวสุพัตรา   ทาบุดดา ปจล.62/3 ปวช.
48   076250303520-1  นางสาวอนัญญา   แดงเทศ ปจล.62/3 ปวช.
49   076250303521-9  นายศราวุธ   ช่างประดับ ปจล.62/3 ปวช.
50 076260303001-2   นางสาวชุติกาญจน์ มาลัย การจัดการ ปวช.
51 076250303002-0   นางสาวพิชญา ผ้ึงทอง การจัดการ ปวช.
52 076250306038-1   นางสาววรรณภา พุม่ไม้ การเงิน ปวช.
53 76250305035-8   นางสาวปนัตตา สินสันธิเทศ การตลาด ปวช.
54 076250302004-7   นายณัฐพงษ์ จันหนองแก้ว การตลาด ปวช.
55 076250303515-1   นายสหัสวรรษ งามนุช การจัดการ ปวช.
56 076250303523-5   นายปริชญ์ เหล่าพิทักษ์ธรรม การจัดการ ปวช.


