
ที่ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ห้อง วุฒิ หมายเหตุ
1   076250302101-1 นางสาวณัฐกานต์   อะทะวงษา ปตบ.62/2 ม.6
2   076250302102-9 นางสาวพลอยพรรณ   มังษา ปตบ.62/2 ม.6
3   076250302103-7 นางสาวปิยะดา   แสนเวยีน ปตบ.62/2 ม.6
4   076250302105-2 นางสาวชุติกาญจน์   เงาแจ้ง ปตบ.62/2 ม.6
5   076250302106-0 นายกิตต์ิธเนศ   วะระทุม ปตบ.62/2 ม.6
6   076250302107-8 นางสาวสุทธดิา   ด ารงชัชวาล ปตบ.62/2 ม.6
7   076250302108-6 นางสาวชนดา   สิงขรวฒัน์ ปตบ.62/2 ม.6
8   076250302110-2 นางสาวศุภกานต์   อุดมทรัพย์ ปตบ.62/2 ม.6
9   076250302111-0 นายสุภสิทธิ์   ลิมป์จรรยาวงศ์ ปตบ.62/2 ม.6
10   076250302112-8 นางสาวชุติมณฑน์   เพชรเจริญชัย ปตบ.62/2 ม.6
11   076250302113-6 นางสาวเกศรินทร์   ประทีปเมือง ปตบ.62/2 ม.6
12   076250302114-4 นายกนกศักด์ิ   วงศ์สุวรรณ ปตบ.62/2 ม.6
13   076250302115-1 นางสาวมะลิ   สุวรรณสทิศกร ปตบ.62/2 ม.6
14   076250302116-9 นายนิพิฐพนธ ์  ลือถาวร ปตบ.62/2 ม.6
15   076250302117-7 นายคณิศร   สินธพเรืองชัย ปตบ.62/2 ม.6
16   076250302118-5 นายเอกวรรษ์   สีเหลือง ปตบ.62/2 ม.6
17   076250302120-1 นางสาวณัชชา   พูลพ่วง ปตบ.62/2 ม.6
18   076250302121-9 นายปิยะวฒัน์   เกษมสานต์ ปตบ.62/2 ม.6
19   076250302123-5 นายวราเมธ   บุญแท่น ปตบ.62/2 ม.6
20   076250302124-3 นางสาวกัญญารัตน์   สินทอง ปตบ.62/2 ม.6
21   076250302126-8 นายชาญรบ   วรลักษณ์ภกัดี ปตบ.62/2 ม.6
22   076250302127-6  นางสาวจุฑาทิพ   รัตวาลย์ ปตบ.62/2 ปวช.
23   076250302128-4  นายคริษฐ์   ใจรักภกัดี ปตบ.62/2 ปวช.
24   076250302131-8  นางสาวจันทิมา   ร้ืวเหลือง ปตบ.62/2 ปวช.
25   076250302132-6  นางสาวฮายาตี   แก้วประดับ ปตบ.62/2 ปวช.
26   076250302403-1 นางสาววรัญญา   เทศพิทักษ์ ปตส.62/1 ม.6
27   076250302404-9 นางสาวณัฐวรรณ   ภกัดี ปตส.62/1 ม.6
28   076250302405-6 นางสาวฤดี   ฉิมะสังคนันท์ ปตส.62/1 ม.6
29   076250302407-2 นางสาวกรรัตน์    มัน่ยืน ปตส.62/1 ม.6
30   076250302408-0 นางสาวนวรัตน์   กล่ินพุฒ ปตส.62/1 ม.6
31   076250302409-8 นางสาวชลธชิา   มีพวง ปตส.62/1 ม.6
32   076250302410-6 นางสาวศตพร   เอี่ยมโฉม ปตส.62/1 ม.6
33   076250302411-4 นางสาวเกศินี   มารวย ปตส.62/1 ม.6

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

รายชือ่นักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี4 ปี ปรบัพ้ืนฐาน   กลุม่ที่ 2
ห้องเรยีน 2105 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.



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

รายชือ่นักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี4 ปี ปรบัพ้ืนฐาน   กลุม่ที่ 2
ห้องเรยีน 2105 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   076250302413-0 นางสาวจารว ี  สุขธรรม ปตส.62/1 ม.6
35   076250302414-8 นางสาวสตรีรัตน์   จันทร์ศรีละมัย ปตส.62/1 ม.6
36   076250302415-5 นางสาวณัฏฐ์นรี   วรรณงาม ปตส.62/1 ม.6
37   076250302417-1 นายจิรกฤต   ชีววีฒัน์ ปตส.62/1 ม.6
38 นางสาวประพิมพ์พรรณ โพธิ์ภกัดี ม.6 Tcas 4
39 นางสาวดารารัตน์ สมณะ ม.6 Tcas 4
40 นางสาวอรณี ปานสังข์ ม.6 Tcas 4
41 นางสาวยุพาวรรณ เปี่ยมคง ม.6 Tcas 4
42 นางสาวอรัญญา ยันฝาก ม.6 Tcas 4
43 076250302004-7   นายณัฐพงษ์ จันหนองแก้ว การตลาด ปวช. Tcas 4
44 076250302022-9   นางสาวอัญชิสา ชัยมีแรง การตลาด ม.6 Tcas 4


