
ที่ รหสันักศึกษา ชือ่ - สกุล หอ้ง วุฒิ หมายเหตุ
1   076250303430-3 นายศดานันท ์  สุทธใจดี ปจล.62/2 ม.6
2   076250303431-1 นายพฤทธิ์   กล่ินโอบว๋ย ปจล.62/2 ม.6
3   076250303432-9 นายชาญชล   อภยัภกัด์ิ ปจล.62/2 ม.6
4   076250303433-7 นางสาวภษูดิา   เนตรไพริน ปจล.62/2 ม.6
5   076250303434-5 นายณัฐพล   เคยเหน็ ปจล.62/2 ม.6
6   076250303436-0 นางสาวพรียา   ดีปลอด ปจล.62/2 ม.6
7   076250303437-8 นายพสิิษฐ์   จักรเครือ ปจล.62/2 ม.6
8   076250303438-6 นายธนาทพิย์   เลิศวนิช ปจล.62/2 ม.6
9   076250303439-4 นางสาวฐาปนี   เสมแจ้ง ปจล.62/2 ม.6
10   076250303440-2 นางสาวกมลวรรณ   จันทร์บญุเจือ ปจล.62/2 ม.6
11   076250303501-1 นางสาวกัญญา   เจริญสุข ปจล.62/3 ม.6
12   076250303502-9 นายโชติวิทย์   แสงทอง ปจล.62/3 ม.6
13   076250303503-7 นางสาวชุติมา   เนียมเฟอืง ปจล.62/3 ม.6
14   076250303505-2 นายณฤทธิ์   พรประเสริฐ ปจล.62/3 ม.6
15   076250303506-0 นายธนวรรธน์   ชิณมาตย์ ปจล.62/3 ม.6
16   076250303508-6 นายจักรกฤษณ์   ไชยสลี ปจล.62/3 ม.6
17   076250303509-4 นางสาวปริชญา   วังแก้ว ปจล.62/3 ม.6
18   076250303510-2 นางสาวจุฑามาศ   ช่วยนคร ปจล.62/3 ม.6
19   076250303511-0 นางสาววิลาสินี   โตกะโทก ปจล.62/3 ปวช.
20   076250303512-8 นางสาวปรียาภรณ์   โกมินแดง ปจล.62/3 ปวช.
21   076250303514-4 นางสาวฤทยัชนก   บรรดาศักด์ิ ปจล.62/3 ปวช.
22   076250303516-9 นางสาวณีรนุช   เยื้องประเสริฐ ปจล.62/3 ปวช.
23   076250303518-5 นางสาวฉัตรกมล   หงวนไธสง ปจล.62/3 ปวช.
24   076250303519-3 นางสาวสุพตัรา   ทาบดุดา ปจล.62/3 ปวช.
25   076250303520-1 นางสาวอนัญญา   แดงเทศ ปจล.62/3 ปวช.
26   076250303521-9 นายศราวุธ   ช่างประดับ ปจล.62/3 ปวช.
27   076250303415-4 นายวสิษฐพล   ศรีวิชยางกูร ปจล.62/2 ม.6
28   076250303416-2 นายสรณ์สิริ   จันทร์โอภาส ปจล.62/2 ม.6
29   076250303417-0 นายเดโช   ไข่ม่วง ปจล.62/2 ม.6
30   076250303418-8 นายวิศรุต   ว่องศิริพร ปจล.62/2 ม.6
31   076250303419-6 นางสาวสุดารัตน์   โพธิ์ศรี ปจล.62/2 ม.6
32   076250303420-4 นายธนพนธ์   เชื้อเมืองแสน ปจล.62/2 ม.6
33   076250303421-2 นางสาวเจนจิรา   เครือวัลย์ ปจล.62/2 ม.6
34   076250303422-0 นางสาววลัยลักษณ์   เล่ือมใส ปจล.62/2 ม.6
35   076250303423-8 นางสาวจุฑารัตน์   วิกิจขากี ปจล.62/2 ม.6
36   076250303425-3 นางสาวอมรรัตน์   เนยไธสง ปจล.62/2 ม.6
37   076250303426-1 นางสาวชนิสรา   ไชยเสน ปจล.62/2 ม.6

รายชือ่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป ีปรับพ้ืนฐาน   กลุม่ที ่4
หอ้งเรียน 2314 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   076250303428-7 นางสาวนัทฐา   เรือนแก้ว ปจล.62/2 ม.6
39   076250303429-5 นางสาวทศัวรรณ     เพชรทอง ปจล.62/2 ม.6
40 076250303515-1   นายสหสัวรรษ งามนุช การจัดการ ปวช.
41 076250303523-5   นายปริชญ์ เหล่าพทิกัษธ์รรม การจัดการ ปวช.
42   นางสาวอภญิญา พาลาหาญ การจัดการ ม.6
43   นางสาวณัฐกาญจน์ ดวงศิลป์ การจัดการ ม.6


