
ที่ รหสันักศึกษา ชือ่ - สกุล หอ้ง วุฒิ หมายเหตุ
1   076250303013-7 นางสาวผไทมาส   ฉลาดเอื้อ ปกจ.62/1 ม.6
2   076250303014-5 นางสาวอัยลดา   พนัละเกตุ ปกจ.62/1 ม.6
3   076250303015-2 นางสาวชนิตา   ผ่องศรี ปกจ.62/1 ม.6
4   076250303017-8 นางสาวสวรรยา   เอี่ยมศรีรักษ์ ปกจ.62/1 ม.6
5   076250303018-6 นางสาวจุฬารัตน์   มุลสุทธิ ปกจ.62/1 ม.6
6   076250303019-4 นางสาวณัฐริกา    ศรีสวัสด์ิ ปกจ.62/1 ม.6
7   076250303020-2 นางสาวรินฤทยั   นัยเนตร์ ปกจ.62/1 ม.6
8   076250303021-0 นางสาวน้้าเพชร   แสงทอง ปกจ.62/1 ม.6
9   076250303022-8 นางสาวมณีรัตน์    แซ่คู ปกจ.62/1 ม.6
10   076250303023-6 นางสาวสรารัตน์    ศิริซุ้มสุวรรณ ปกจ.62/1 ม.6
11   076250303024-4 นายสุรสิทธิ์   บปุผาชาติ ปกจ.62/1 ม.6
12   076250303026-9 นางสาวเบญจวรรณ   พลข่า ปกจ.62/1 ม.6
13   076250303027-7 นายเรืองประภสัร์   เศวตโพธิทอง ปกจ.62/1 ม.6
14   076250303028-5 นางสาวคคนัมพร   ทองคล้าย ปกจ.62/1 ม.6
15   076250303029-3 นางสาวฐานิดา   สุพงษ์ ปกจ.62/1 ม.6
16   076250303030-1 นางสาวจิรานุช   โยมงาม ปกจ.62/1 ม.6
17   076250303031-9 นางสาวอาทติยา   พดัดง ปกจ.62/1 ม.6
18   076250303032-7 นางสาวสุรีย์นิภา   น้อมบญุลือ ปกจ.62/1 ม.6
19   076250303033-5 นางสาวจิดาภา   อินทร์ตระกูล ปกจ.62/1 ม.6
20   076250303035-0 นางสาวกฤติยา   คล่องเเคล่ว ปกจ.62/1 ม.6
21   076250303037-6 นายธนาทร   สุขสัมพนัธ์ ปกจ.62/1 ม.6
22   076250303038-4 นางสาวฐิติพร   แซ่เฮง ปกจ.62/1 ม.6
23   076250303039-2 นายทยากร   มัน่คง ปกจ.62/1 ม.6
24   076250303040-0 นางสาวกุลจิรา   ก้านล้าภู ปกจ.62/1 ม.6
25   076250303003-8 นางสาววรรณภา   นิลดวง ปกจ.62/1 ปวช.
26   076250303004-6 นางสาวชนากานต์   พว่งแย้ม ปกจ.62/1 ปวช.
27   076250303005-3 นางสาวจิรนันท ์  ช้านาญศรี ปกจ.62/1 ปวช.
28   076250303006-1 นางสาวชฎาธาร   เพาะเจริญ ปกจ.62/1 ปวช.
29   076250303007-9 นางสาวธัญมาศ   อัครทพิย์มงคล ปกจ.62/1 ปวช.
30   076250303008-7 นางสาวพรฤทยั   เกียรติรุ่งเรือง ปกจ.62/1 ปวช.
31   076250303009-5 นางสาวภญิญาพชัร์   เลิศศิรินันทคุณ ปกจ.62/1 ปวช.
32   076250303010-3 นางสาวกนกกร    เชื้อประดิษฐ์ ปกจ.62/1 ปวช.
33   076250303011-1 นางสาววีรดา   ทะนาสินธ์ ปกจ.62/1 ปวช.
34   076250303012-9 นางสาวไพรวรรณ   ค้าโสภา ปกจ.62/1 ปวช.
35   076250303112-7 นางสาวอรัญญา   อาจวิชัย ปกจ.62/2 ม.6
36   076250303113-5 นางสาวพลอยสวย   บบุผา ปกจ.62/2 ม.6
37   076250303114-3 นางสาวรัตนาภรณ์   ใจยะกันยา ปกจ.62/2 ม.6

รายชือ่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป ีปรับพ้ืนฐาน   กลุม่ที ่1
หอ้งเรียน 2207 อาคาร 2 ชัน้ 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที ่4,10-12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
วันที ่8 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-10.00น. , 10.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

วันที ่4,7,10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

วิชาชีพเฉพาะการจัดการ
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วันที ่4,10-12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
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วิชาชีพเฉพาะการจัดการ

38   076250303118-4 นายศิวโรจน์   ศรีประทมุวงศ์ ปกจ.62/2 ม.6
39   076250303119-2 นายสุธีร์   เจียรสกุลไชย ปกจ.62/2 ม.6
40   076250303120-0 นางสาวฝน   สุริภา ปกจ.62/2 ม.6
41   076250303121-8 นายณัฏฐ์คเณศ   ธีระกานตภรัิตน์ ปกจ.62/2 ม.6
42   076250303122-6 นายพงศธร   โภชน์พนัธ์ ปกจ.62/2 ม.6
43   076250303123-4 นางสาวกมลขวัญ   บบุผา ปกจ.62/2 ม.6


