
ที่ รหสันักศึกษา ชือ่ - สกุล หอ้ง วุฒิ หมายเหตุ
1   076250303124-2 นางสาวกิรัญรัศ   ธูปแก้ว ปกจ.62/2 ม.6
2   076250303125-9 นางสาวรชยา   อินธนู ปกจ.62/2 ม.6
3   076250303127-5 นางสาวจิตรลดา   นรินทร์ ปกจ.62/2 ม.6
4   076250303128-3 นางสาวพชัรินทร์   รัตนภกัดี ปกจ.62/2 ม.6
5   076250303129-1 นายภษูติ   ศรีวิลัย ปกจ.62/2 ม.6
6   076250303130-9 นางสาวพชิชาภรณ์   ชัยมัน่ ปกจ.62/2 ม.6
7   076250303131-7 นายอิทธิกูณฑ์   ชื่นอังกูร ปกจ.62/2 ม.6
8   076250303134-1 นางสาวนิศารัตน์   ชื่นแขก ปกจ.62/2 ม.6
9   076250303135-8 นางสาวสุกานดา   ธรรมสวัสด์ิ ปกจ.62/2 ม.6
10   076250303136-6 นางสาวชลิดา   มหาวิชา ปกจ.62/2 ม.6
11   076250303137-4 นางสาวสุภาดา   ศรีใส ปกจ.62/2 ม.6
12   076250303138-2 นางสาวสุดาทพิย์   จุ๊ฝาก ปกจ.62/2 ม.6
13   076250303139-0 นางสาวรดาวรรณ   สอนส าแดง ปกจ.62/2 ม.6
14   076250303101-0 นางสาวสกนธรัตน์   จันทร์ศิริเกียรติ ปกจ.62/2 ปวช.
15   076250303102-8 นางสาวสุภาวดี   ปิน่ลออ ปกจ.62/2 ปวช.
16   076250303103-6 นางสาวสริตา   มาลาตา ปกจ.62/2 ปวช.
17   076250303104-4 นางสาวเบญจวรรณ   เถื่อนเนาว์ ปกจ.62/2 ปวช.
18   076250303105-1 นางสาววิภาวัน    ส าไธสง ปกจ.62/2 ปวช.
19   076250303106-9 นางสาวรัตนวลี    สกุลรัตน์ ปกจ.62/2 ปวช.
20   076250303107-7 นายนิธิ   ศรีจินดา ปกจ.62/2 ปวช.
21   076250303109-3 นางสาวอรอนงค์   รักหนึง่ ปกจ.62/2 ปวช.
22   076250303202-6 นางสาวศศิธร   ดวงสุธา ปกจ.62/3 ม.6
23   076250303203-4 นางสาวบญุธากานต์   จันทรเทศ ปกจ.62/3 ม.6
24   076250303205-9 นายธวัชชัย   จันทร์สุคนธ์ ปกจ.62/3 ม.6
25   076250303206-7 นางสาวนนทยิา   อินนอก ปกจ.62/3 ม.6
26   076250303208-3 นางสาวณัฐนันท ์  ใจใหญ่ ปกจ.62/3 ม.6
27   076250303209-1 นางสาวสาธิตา   ศรีทอง ปกจ.62/3 ม.6
28   076250303211-7 นางสาวอารีย์รัตน์   อ านวย ปกจ.62/3 ม.6
29   076250303212-5 นายสุวรรณ   วิชญานุภาพ ปกจ.62/3 ม.6
30   076250303213-3 นางสาวอรณิชา   เทวชู ปกจ.62/3 ม.6
31   076250303216-6 นางสาวกมลชนก   คุ้มประคอง ปกจ.62/3 ม.6
32   076250303214-1  นายศุภณัฐ   เทพนุรักษ์ ปกจ.62/3 ปวช.
33   076250303215-8  นายชนาวิน   รักญาติ ปกจ.62/3 ปวช.
34   076250303313-1 นางสาวกิรณา   มอญเมย ปจล.62/1 ม.6
35   076250303315-6 นางสาวสโรชา   สุขสมยา ปจล.62/1 ม.6
36   076250303316-4 นางสาวพฤกษา   เขียวพฤกษ์ ปจล.62/1 ม.6
37   076250303317-2 นางสาวพาณิภคั   สุขเกษม ปจล.62/1 ม.6

รายชือ่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป ีปรับพ้ืนฐาน   กลุม่ที ่2
หอ้งเรียน 2208 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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วิชาชีพเฉพาะการจัดการ

38   076250303318-0 นางสาวปานชนก   ประยูร ปจล.62/1 ม.6
39   076250303319-8 นางสาวธิดาภา   ชาติศิริทรัพย์ ปจล.62/1 ม.6
40   076250303320-6 นางสาวสุชาดา   บญุเกิด ปจล.62/1 ม.6
41   076250303321-4 นางสาวลัญญุตา   โกกะพนัธ์ ปจล.62/1 ม.6
42   076250303323-0 นางสาวกนกรดา   บญุรอด ปจล.62/1 ม.6
43   076250303324-8 นายดนัย   แก้วพลอย ปจล.62/1 ม.6
44   076250303325-5 นางสาวสมิตา   สาดและ ปจล.62/1 ม.6
45   076250303326-3 นางสาวลภสัรดา   โพธิ์กลาง ปจล.62/1 ม.6


