
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ห้อง วุฒิ หมายเหตุ
1   076250304023-5 นางสาวกัญญ์ธิรา   พันธุโคตร ปบง.62/1 ม.6
2   076250304024-3 นางสาวอรุณี    สุรชัย ปบง.62/1 ม.6
3   076250304025-0 นายอธิพัฒน์   โพธิท์อง ปบง.62/1 ม.6
4   076250304026-8 นางสาวอริสรา   แก้วบุรี ปบง.62/1 ม.6
5   076250304027-6 นางสาวทรายแก้ว   เทพทิตย์ ปบง.62/1 ม.6
6   076250304028-4 นางสาวดวงกมล   อะปะมาตร ปบง.62/1 ม.6
7   076250304029-2 นางสาวทินประภา   หาญตระกูลชัย ปบง.62/1 ม.6
8   076250304030-0 นางสาวทัชชาภรณ์   แสนโคตร ปบง.62/1 ม.6
9   076250304031-8 นางสาววิภาวี   น้อยศรี ปบง.62/1 ม.6
10   076250304032-6 นางสาวชัญญาพัชญ์   จิระนัจพันธ์ ปบง.62/1 ม.6
11   076250304033-4 นายสันนิธ   เหมือนนิล ปบง.62/1 ม.6
12   076250304034-2 นายรวิวิชญ์   พงศ์ตานี ปบง.62/1 ม.6
13   076250304035-9 นางสาวอริศรา   เจริญสุข ปบง.62/1 ม.6
14   076250304036-7 นางสาวภคพร   อุดมโชคภิญโญ ปบง.62/1 ม.6
15   076250304037-5 นายภานุพงษ์   มานพ ปบง.62/1 ม.6
16   076250304038-3 นางสาวอริสา   นิพัทธมานนท์ ปบง.62/1 ม.6
17   076250304039-1 นางสาวอรญา   หาญอุสาหกิจ ปบง.62/1 ม.6
18   076250304040-9 นางสาวนภัสรา   ดาทอง ปบง.62/1 ม.6
19   076250304123-3 นางสาวกานต์รวี   ต้ังเจริญ ปบง.62/2 ม.6
20   076250304124-1 นางสาวธัญญรัตน์   สีจันเฟือ้ ปบง.62/2 ม.6
21   076250304125-8 นางสาวเบญจรัตน์   อุ่นประชา ปบง.62/2 ม.6
22   076250304126-6 นางสาวชยาภรณ์   นวลพรหม ปบง.62/2 ม.6
23   076250304127-4 นายภาณุพงศ์   ภูศรี ปบง.62/2 ม.6
24   076250304128-2 นางสาวกัญญารัตน์   สระทองซัง ปบง.62/2 ม.6
25   076250304129-0 นางสาวธนภรณ์   เทีย่งแท้ ปบง.62/2 ม.6
26   076250304130-8 นางสาวตวงพร   เจริญเรียน ปบง.62/2 ม.6
27   076250304131-6 นางสาวกัญญาณัฐ   ชื่นบาน ปบง.62/2 ม.6
28   076250304134-0 นางสาววราภิรมย์   ดาบจันทร์ ปบง.62/2 ม.6
29   076250304135-7 นางสาววรรณิกา    เชี่ยวชาญ ปบง.62/2 ม.6
30   076250304136-5 นางสาวณัฐณิชา   เพ็ญเกาะ ปบง.62/2 ม.6
31   076250304137-3 นางสาวเพ็ญลักษณ์   จงมหวิญญู ปบง.62/2 ม.6
32   076250304140-7 นายชัยพัตร์   จันทร์รุ่งศรี ปบง.62/2 ม.6

รายชื่อนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ปี ปรับพ้ืนฐาน  กลุ่มที ่1
ห้องเรียน 7302 อาคาร 90 ปี ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที ่4,10,11,12 มถุินายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
วันที ่4,7,8,10 มถุินายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น.

วิชาชพีเฉพาะการบัญช ี(ธุรกิจ)



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ห้อง วุฒิ หมายเหตุ
1   076250304023-5 นางสาวกัญญ์ธิรา   พันธุโคตร ปบง.62/1 ม.6

รายชื่อนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ปี ปรับพ้ืนฐาน  กลุ่มที ่1
ห้องเรียน 7302 อาคาร 90 ปี ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที ่4,10,11,12 มถุินายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
วันที ่4,7,8,10 มถุินายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น.

วิชาชพีเฉพาะการบัญช ี(ธุรกิจ)

33   076250304223-1 นางสาวเพชรนภา   สนกนก ปบง.62/3 ม.6
34   076250304224-9 นางสาวพนาวรรณ   จงวิเศษกุล ปบง.62/3 ม.6
35   076250304225-6 นางสาววิภาวนี   มาลี ปบง.62/3 ม.6
36   076250304226-4 นางสาวรติมา   รัตนรุ่งโสภณ ปบง.62/3 ม.6
37   076250304227-2 นางสาวณัฐพร   มีพล ปบง.62/3 ม.6
38 นางสาวจิราภา พรหมนิล ม.6 Tcas 4
39 นางสาวธนวันต์ อรรถวสุ ม.6 Tcas 4
40 นางสาวปทิตตา วรสวัสด์ิ ม.6 Tcas 4
41 นางสาวจิฎากาญจน์ ย่อมกุลเศรษฐ์ ม.6 Tcas 4
42 นางสาววรรณวดี ตุ้มทอง ม.6 Tcas 4
43 นางสาวรัชนีกร ยิ่งดี ม.6 Tcas 4


