
ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล ห้อง วุฒิ ลายเซ็น เวลามา ลายเซ็น เวลากลับ หมายเหตุ

1 076250304439-3 นางสาวจริาภา พรหมนิล ปบง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

2 076250304434-4 นางสาวธนวันต์ อรรถวสุ ปบง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

3 076250304433-6 นางสาวปทิตตา วรสวัสด์ิ ปบง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

4 076250304432-8 นางสาวจฎิากาญจน์ ย่อมกลุเศรษฐ์ ปบง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

5 076250304440-1 นางสาววรรณวดี ตุ้มทอง ปบง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

6 076250304508-5 นางสาวรัชนีกร ย่ิงดี ปบง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

7 076250304502-8 นางสาวศิริธิดา ฟักพานิช ปบง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

8   076250304504-4 นายสิทธิเชษฏ์ ภู่แย้ม ปบง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

9 076250304501-0 นางสาววรดา ธุวพรนิธิ ปบง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

10 076250304505-1 นางสาวภัทรวรรณ กณัพัฒณะ ปบง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

11 076250306102-5 นางสาวเวธิกา สหุนาลุ ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

12 076250306113-2 นางสาวธารวิมล แจง้ข า ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

13 076250306111-6 นายทรรศนันท์ วงค์ก าภู ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

14 076250306110-8 นางสาวกลุการธรณ์ โตจฬุาพัวหิรัญ ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

เจา้หน้าที่ก ากบัแถว

(                              )

วันที ่15 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น.

ณ ห้อง R203 ช้ัน 2 อาคารมงคลอาภา คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

 
แถวที ่1 

ใบลงทะเบียนฝึกอบรม

โครงการการเตรยีมความพรอ้มสูเ่ส้นทางนักธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2562

สอบวัดความรูห้ลังเรยีนวิชาคณิตศาสตรธ์ุรกิจ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน/ธุรกิจ และวิชาชีพเฉพาะ



ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล ห้อง วุฒิ ลายเซ็น เวลามา ลายเซ็น เวลากลับ หมายเหตุ

1 076250306109-0 นางสาวศิวิภา เหมสุข ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

2 076250306108-2 นางสาวตติญาพร แน่งน้อย ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

3 076250306107-4 นางสาวมนฑกานต์ ดรที ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

4 076250306106-6 นางสาวศิริพร ศรีสถาน ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

5 076250306105-8 นายณัฐภัทร เพ็ชรดี ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

6 076250306103-3 นายณัฐสิทธ์ิ เกดิถาวร ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

7   076250306114-0 นางสาวศิณัชชา บุญณกรณ์ชัย ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

8 076250306101-7 นางสาวสุวิมล เอี่ยมสงวน ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

9 076250306040-7 นางสาวกติิยาณี สว่างศรี ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

10   076250306104-1 นางสาวอรอุมา จ าปา ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

11 076250306112-4 นางสาวกมลรัตน์ ใจชืน่ดี ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

12 076250306115-7 นางสาวดวงทิพย์ ฤาษีสิทธ์ิ ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

13 076250306118-1 นางสาวกาญจนา วงษ์โก ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

14 076250306117-3 นางสาววิมล ดอนเมืองพรม ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

เจา้หน้าที่ก ากบัแถว

(                              )

ใบลงทะเบียนฝึกอบรม

โครงการการเตรยีมความพรอ้มสูเ่ส้นทางนักธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2562

สอบวัดความรูห้ลังเรยีนวิชาคณิตศาสตรธ์ุรกิจ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน/ธุรกิจ และวิชาชีพเฉพาะ

วันที ่15 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น.

ณ ห้อง R203 ช้ัน 2 อาคารมงคลอาภา คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

แถวที ่2  



ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล ห้อง วุฒิ ลายเซ็น เวลามา ลายเซ็น เวลากลับ หมายเหตุ

1 076250306116-5 นางสาวรัชนีกร เย็นเจริญ ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

2 076250306119-9 นางสาวปิยะเกตุ เวชวัฒน์ ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

3 076250306211-4 นางสาวภัทรภรณ์ พัฒนบุตร ปศด. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

4 076250306210-6 นางสาวสุภาพร พอดีงาม ปศด. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

5 076250306212-2 นายกมล ทิมทอง ปศด. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

6 076250302202-7 นางสาวคุณัชญ์ฉัตร อ านวยวิทย์ ปตบ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

7 076250302134-2 นางสาวมีนา กองเงิน ปตบ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

8 076250302136-7 นางสาวชัชชญา บุญฉลวย ปตบ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

9 076250302137-5 นายเดชาวัต สุนทโรทยาน ปตบ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

10 076250302138-3 นางสาวโยษิตา วงศ์สัมฤทธ์ิ ปตบ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

11 076250302140-9 นางสาวสุพรรษา วิเศษจนิดา ปตบ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

12 076250302207-6 นางสาวดารารัตน์ สมณะ ปตบ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

13 076250302201-9 นางสาวณฐกานต์ พฤกษอาโนชา ปตบ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

14 076250302205-0 นางสาวประพิมพ์พรรณ โพธ์ิภักดี ปตบ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

เจา้หน้าที่ก ากบัแถว

(                              )

ใบลงทะเบียนฝึกอบรม

โครงการการเตรยีมความพรอ้มสูเ่ส้นทางนักธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2562

สอบวัดความรูห้ลังเรยีนวิชาคณิตศาสตรธ์ุรกิจ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน/ธุรกิจ และวิชาชีพเฉพาะ

วันที ่15 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น.

ณ ห้อง R203 ช้ัน 2 อาคารมงคลอาภา คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

แถวที ่3
 



ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล ห้อง วุฒิ ลายเซ็น เวลามา ลายเซ็น เวลากลับ หมายเหตุ

1 076250302208-4 นางสาวอรณี ปานสังข์ ปตบ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

2 076250302133-4 นางสาวยุพาวรรณ เปี่ยมคง ปตบ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

3 076250302203-5 นางสาวอรัญญา ยันฝาก ปตบ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

4 076250303219-0 นางสาวจริยา สระทองเนียม ปกจ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

5 076250303218-2 นายจกัริน เหรียญทอง ปกจ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

6 076250303217-4 นางสาวพรชิตา ทะวิวิญ ปกจ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

7 076250303233-1 นายสิทธิโชค เจริญ ปกจ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

8 076250303231-5 นางสาวสุนิสา โอสถ ปกจ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

9 076250303230-7 นางสาวเอมพิลา ฮาดเนาลี ปกจ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

10 076250303229-9 นางสาวนภัส นวลใหม่ ปกจ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

11 076250303228-1 นางสาววิราชินี ปล้ืมไสว ปกจ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

12 076250303221-6 นางสาวเบญจวรรณ นิพนธ์เจริญโชติ ปกจ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

13 076250303222-4 นายศุภวิชญ์ ขวัญใจ ปกจ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

14 076250303224-0 นางสาวกลัยาพร อริยะวงค์ ปกจ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

เจา้หน้าที่ก ากบัแถว

(                              )

ใบลงทะเบียนฝึกอบรม

โครงการการเตรยีมความพรอ้มสูเ่ส้นทางนักธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2562

สอบวัดความรูห้ลังเรยีนวิชาคณิตศาสตรธ์ุรกิจ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน/ธุรกิจ และวิชาชีพเฉพาะ

วันที ่15 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น.

ณ ห้อง R 203 ช้ัน 2 อาคารมงคลอาภา คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

แถวที ่4
 



ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล ห้อง วุฒิ ลายเซ็น เวลามา ลายเซ็น เวลากลับ หมายเหตุ

1 076250303225-7 นางสาวพิชชาภา คาวีวงศ์ ปกจ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

2 076250303227-4 นายกติติพศ ฉันทจติปรีชา ปกจ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

3 076250303220-8 นายด ารัส แสงทอง ปกจ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

4 076250303528-4 นางสาวจริยาพร หาวงษ์ ปจล. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

5 076250303524-4 นางสาวอรอุมา แกว้กอง ปจล. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

6 076250303525-0 นายภิมุข เชือ้สิงห์ ปจล. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

7 076250303526-9 นางสาวธัญญพร คงจนัทร์ ปจล. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

8 076250303527-6 นายศตวรรษ เวียงสมุทร ปจล. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

9 076250308008-3 นางสาวพิมพ์วิมล ตุ้มทอง ปวธ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

10  076250305103-4  นายอภิสิทธ์ิ  คูอภิชาติ ปวธ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

11 076250305110-9 นายเอกภพ   เรืองจาบ ปวธ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

12 076250303204-2 นางสาวอภิญญา  พาลาหาญ ปกจ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

13 076250303025-2 นางสาวณัฐกาญจน์  ดวงศิลป์ ปกจ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

14 076250306035-8 นายอภิสิทธ์ิ สายบัว ปกง. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

เจา้หน้าที่ก ากบัแถว

(                              )

ใบลงทะเบียนฝึกอบรม

โครงการการเตรยีมความพรอ้มสูเ่ส้นทางนักธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2562

สอบวัดความรูห้ลังเรยีนวิชาคณิตศาสตรธ์ุรกิจ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน/ธุรกิจ และวิชาชีพเฉพาะ

วันที ่15 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น.

ณ ห้อง R 203 ช้ัน 2 อาคารมงคลอาภา คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

แถวที ่5
 



ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล ห้อง วุฒิ ลายเซ็น เวลามา ลายเซ็น เวลากลับ หมายเหตุ

1 076250302022-10 นางสาวอัญชิสา  ชัยมีแรง ปตบ. ม.6 13.00 น. 15.00 น.

2 076250303515-1 นายสหัสวรรษ  งามนุช ปกจ. ปวช. 13.00 น. 15.00 น.

3 076250303523-5 นายปริชญ์  เหล่าพิทักษ์ธรรม ปกจ. ปวช. 13.00 น. 15.00 น.

4 076250303001-3 นางสาวชุติกาญจน์  มาลัย ปกจ. ปวช. 13.00 น. 15.00 น.

5 076250303002-1 นางสาวพิชญา  ผ้ึงทอง ปกจ. ปวช. 13.00 น. 15.00 น.

6 076250306038-1 นางสาววรรณภา  พุ่มไม้ ปกง. ปวช. 13.00 น. 15.00 น.

7 076250305035-8 นางสาวปนัตตา  สินสันธิเทศ ปรส. ปวช. 13.00 น. 15.00 น.

8 076250302004-7 นายณัฐพงษ์ จนัหนองแห้ว ปตบ. ปวช. 13.00 น. 15.00 น.

เจา้หน้าที่ก ากบัแถว

(                              )

วันที ่15 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น.

ณ ห้อง R 203 ช้ัน 2 อาคารมงคลอาภา คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

แถวที ่6
 

ใบลงทะเบียนฝึกอบรม

โครงการการเตรยีมความพรอ้มสูเ่ส้นทางนักธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2562

สอบวัดความรูห้ลังเรยีนวิชาคณิตศาสตรธ์ุรกิจ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน/ธุรกิจ และวิชาชีพเฉพาะ


