
ที่ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ห้อง วุฒิ หมายเหตุ
1   076250302010-4 นายกันตพณ   ถวลัย์ธวชัชัย ปตบ.62/1 ม.6
2   076250302011-2 นางสาวอังค์ริสา   สามิลา ปตบ.62/1 ม.6
3   076250302012-0 นางสาววชิรมาศ   ศิริมาตย์ ปตบ.62/1 ม.6
4   076250302013-8 นางสาววราลักษณ์   โพธิ์แก้ว ปตบ.62/1 ม.6
5   076250302014-6 นางสาวพิชชานันท์   จงศิริทิพาธรณ์ ปตบ.62/1 ม.6
6   076250302015-3 นางสาวพิชญดา   ศรีขาว ปตบ.62/1 ม.6
7   076250302016-1 นายดนิรุจ   เศษมาก ปตบ.62/1 ม.6
8   076250302017-9 นายศุภกร   แซ่ล้ี ปตบ.62/1 ม.6
9   076250302018-7 นายณภทัร   ใจมโนวไิลพงษ์ ปตบ.62/1 ม.6
10   076250302019-5 นางสาววลิาสินี   หลีน้อย ปตบ.62/1 ม.6
11   076250302020-3 นางสาวมัสยา   กอเซ็มมูซอ ปตบ.62/1 ม.6
12   076250302021-1 นางสาวสุภาวดี   ใจสมคม ปตบ.62/1 ม.6
13   076250302023-7 นายอาคเนย์   สีเหลือง ปตบ.62/1 ม.6
14   076250302024-5 นายจักรภทัร   มณีกาศ ปตบ.62/1 ม.6
15   076250302025-2 นายพรรษกร   ปิ่นแก้ว ปตบ.62/1 ม.6
16   076250302026-0 นายปริญญา   แสนลับสินธุ์ ปตบ.62/1 ม.6
17   076250302027-8 นางสาววรลดา   โตมอญ ปตบ.62/1 ม.6
18   076250302028-6 นางสาวสุดารัตน์   ชดพรมราช ปตบ.62/1 ม.6
19   076250302029-4 นางสาวคัทลียา   ลาดติง ปตบ.62/1 ม.6
20   076250302030-2 นางสาวเพียงฟ้า   เสาะสืบ ปตบ.62/1 ม.6
21   076250302031-0 นายใบบุญ   ไทยพานิช ปตบ.62/1 ม.6
22   076250302032-8 นางสาวธมนวรรณ   ใจสมัคร ปตบ.62/1 ม.6
23   076250302033-6 นางสาวณหัสดี   นุ่นรักษา ปตบ.62/1 ม.6
24   076250302034-4 นางสาวสุดารัตน์   ชื่นตระกูล ปตบ.62/1 ม.6
25   076250302035-1 นางสาวอนุสรา   ยืนนาน ปตบ.62/1 ม.6
26   076250302036-9 นางสาวรติกร   สิทธนิ้อย ปตบ.62/1 ม.6
27   076250302037-7 นางสาวหทัยกาญจน์    มีหิริ ปตบ.62/1 ม.6
28   076250302038-5 นางสาวสุพรรษา   คูณไธสง ปตบ.62/1 ม.6
29   076250302039-3 นางสาวปราญชลี   เลิศขันติวริิยะกุล ปตบ.62/1 ม.6
30   076250302040-1 นายยชญ์ธเนศ   เจริญทรัพย์ ปตบ.62/1 ม.6
31   076250302041-9 นางสาวกวนินาฏ   พยัคฆโ์ส ปตบ.62/1 ม.6
32   076250302042-7 นางสาวปภสัวดี   จันทรมณี ปตบ.62/1 ม.6
33   076250302043-5 นางสาวสาธนิี   ศรีวารี ปตบ.62/1 ม.6

วันที่ 4,7,10 มถุินายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

รายชือ่นักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี4 ปี ปรบัพ้ืนฐาน   กลุม่ที่ 1
ห้องเรยีน 2104 อาคาร 2 ชัน้ 1 คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิชาชพีเฉพาะการตลาด
วันที่ 4,10-12 มถุินายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

วันที่ 8 มถุินายน 2562 เวลา 08.00-10.00น. , 10.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
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ห้องเรยีน 2104 อาคาร 2 ชัน้ 1 คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิชาชพีเฉพาะการตลาด
วันที่ 4,10-12 มถุินายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

วันที่ 8 มถุินายน 2562 เวลา 08.00-10.00น. , 10.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

34   076250302001-3 นางสาวมุกดา   ใจส าราญ ปตบ.62/1 ปวช.
35   076250302003-9 นางสาวศศธร    พุดฉิม ปตบ.62/1 ปวช.
36   076250302006-2 นางสาวกนกพร   หน่อโนรี ปตบ.62/1 ปวช.
37   076250302007-0 นายมาริรินทร์   สองศรี ปตบ.62/1 ปวช.
38   076250302008-8 นางสาวญาณิศา   วรจิตร์ ปตบ.62/1 ปวช.
39   076250302009-6 นางสาวสุนิตา   กุมกัน ปตบ.62/1 ปวช.
40 นางสาวคุณัชญ์ฉัตร อ านวยวทิย์ ม.6 Tcas 4
41 นางสาวมีนา กองเงิน ม.6 Tcas 4
42 นางสาวชัชชญา บุญฉลวย ม.6 Tcas 4
43 นายเดชาวตั สุนทโรทยาน ม.6 Tcas 4
44 นางสาวโยษิตา วงศ์สัมฤทธิ์ ม.6 Tcas 4
45 นางสาวสุพรรษา วเิศษจินดา ม.6 Tcas 4
46 นางสาวณฐกานต์ พฤกษอาโนชา ม.6 Tcas 4


