
ที่ รหสันักศึกษา ชือ่ - สกุล หอ้ง วุฒิ หมายเหตุ
1   076250303327-1 นางสาววรรณวิศา   ม่วงบญุศรี ปจล.62/1 ม.6
2   076250303328-9 นางสาวมาริตา   จันทร์แก้ว ปจล.62/1 ม.6
3   076250303329-7 นางสาวนภสักร    นนทเกียรติกุล ปจล.62/1 ม.6
4   076250303330-5 นางสาวเสาวลักษณ์      ยศสมบติั ปจล.62/1 ม.6
5   076250303331-3 นางสาวสุพชัรี   กระจ่างสันเทยีะ ปจล.62/1 ม.6
6   076250303332-1 นางสาวเสาวลักษณ์   บรรเทงิ ปจล.62/1 ม.6
7   076250303333-9 นางสาวอริศญา   คุ้มไพทลูย์ ปจล.62/1 ม.6
8   076250303334-7 นางสาวนภสัวรรณ    ฝง ปจล.62/1 ม.6
9   076250303335-4 นางสาวเนตรชนก   โอภาสวงศ์ ปจล.62/1 ม.6
10   076250303336-2 นางสาวจุฑาทพิย์   ทิง้โคตร ปจล.62/1 ม.6
11   076250303337-0 นางสาวพลอยมณี   ยาคล้าย ปจล.62/1 ม.6
12   076250303338-8 นางสาวพมิพน์ารา   เนือ่งภริมย์ ปจล.62/1 ม.6
13   076250303341-2 นางสาวคนัมพร   สอนสา ปจล.62/1 ม.6
14   076250303342-0 นายอภชิัย   สงวนให้ ปจล.62/1 ม.6
15   076250303343-8 นางสาวธัญจิรา   บญุเสริม ปจล.62/1 ม.6
16   076250303344-6 นางสาวธนัชชา   ไชยภกัดี ปจล.62/1 ม.6
17   076250303345-3 นางสาวศศิประภา   พรหมประดิษฐ์ ปจล.62/1 ม.6
18   076250303346-1 นางสาวกัณฐิกา   เจริญสุข ปจล.62/1 ม.6
19   076250303347-9 นายวิชญ์พล   ปอ้มสุวรรณ ปจล.62/1 ม.6
20   076250303348-7 นางสาวภษูณิศา   จันทร์แก้ว ปจล.62/1 ม.6
21   076250303301-6 นางสาวปญัญารัตน์   แก้วนุช ปจล.62/1 ปวช.
22   076250303302-4 นางสาววันวิสา   สันทลูทตั ปจล.62/1 ปวช.
23   076250303303-2 นางสาวสายบวั   ส าราญสุข ปจล.62/1 ปวช.
24   076250303306-5 นางสาวรัตนาพร   ละอออ่วม ปจล.62/1 ปวช.
25   076250303307-3 นางสาวพมิรภทัร   มะระทา ปจล.62/1 ปวช.
26   076250303309-9 นายอภชิาติ   โตวิจารณ์ ปจล.62/1 ปวช.
27   076250303310-7 นายกิตติวุฒิ   แสงค าพระ ปจล.62/1 ปวช.
28   076250303311-5 นางสาวมาลา   กิ่งมาลา ปจล.62/1 ปวช.
29   076250303401-4 นายศิลปพฒัน์   แก้วใหญ่ ปจล.62/2 ม.6
30   076250303402-2 นางสาวอารียา   เหล่าอนันตทรัพย์ ปจล.62/2 ม.6
31   076250303403-0 นายณัฐดนัย   ลอยสมุทร ปจล.62/2 ม.6
32   076250303404-8 นางสาวนริศรา   จันทร์เถื่อน ปจล.62/2 ม.6
33   076250303405-5 นางสาวชลิดา   ทรงอัครนารา ปจล.62/2 ม.6
34   076250303406-3 นางสาวอรวี   เมธีสุทธิพงศ์ ปจล.62/2 ม.6
35   076250303407-1 นางสาวจารุวรรณ   ทองศิลป์ ปจล.62/2 ม.6
36   076250303408-9 นางสาวขวัญจิรา    พงศ์วนัชพร ปจล.62/2 ม.6
37   076250303409-7 นายจิรายุทธ    อุ่นค า ปจล.62/2 ม.6

รายชือ่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป ีปรับพ้ืนฐาน   กลุม่ที ่3
หอ้งเรียน 2313 อาคาร 2 ชัน้ 3 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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38   076250303410-5 นางสาวจิตติพร   นาจรูญ ปจล.62/2 ม.6
39   076250303411-3 นายกรินทร์   หุน่สี ปจล.62/2 ม.6
40   076250303412-1 นางสาวทฆิัมพร   แซ่เฮง ปจล.62/2 ม.6
41   076250303413-9 นางสาวกนกภรณ์   เกียรติโกศลกุล ปจล.62/2 ม.6
42   076250303414-7 นางสาวปิน่นภา   นาคเเก้ว ปจล.62/2 ม.6
43   นางสาวจริยา สระทองเนียม ม.6 Tcas 4
44   นายจักริน เหรียญทอง ม.6 Tcas 4
45   นางสาวพรชิตา ทะวิวิญ ม.6 Tcas 4
46   นายสิทธิโชค เจริญ ม.6 Tcas 4
48   นางสาวสุนิสา โอสถ ม.6 Tcas 4
49   นางสาวเอมพลิา ฮาดเนาลี ม.6 Tcas 4
50   นางสาวนภสั นวลใหม่ ม.6 Tcas 4
51 นางสาววิราชินี ปล้ืมไสว ม.6 Tcas 4
52 นางสาวเบญจวรรณ นิพนธ์เจริญโชติ ม.6 Tcas 4
53 นายศุภวิชญ์ ขวัญใจ ม.6 Tcas 4
54 นางสาวกัลยาพร อริยะวงค์ ม.6 Tcas 4
55 นางสาวพชิชาภา คาวีวงศ์ ม.6 Tcas 4
56 นายกิตติพศ ฉันทจิตปรีชา ม.6 Tcas 4
57 นายด ารัส แสงทอง ม.6 Tcas 4
58 นางสาวจริยาพร หาวงษ์ ม.6 Tcas 4
59 นางสาวอรอุมา แก้วกอง ม.6 Tcas 4
60 นายภมิุข เชื้อสิงห์ ม.6 Tcas 4
61 นางสาวธัญญพร คงจันทร์ ม.6 Tcas 4
62 นายศตวรรษ เวียงสมุทร ม.6 Tcas 4
63 076260303001-2 นางสาวชุติกาญจน์ มาลัย การจัดการ ปวช. Tcas 4
64 076250303002-0 นางสาวพชิญา ผ้ึงทอง การจัดการ ปวช. Tcas 4


