
ที่ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ห้อง วุฒิ หมายเหตุ
1   076250305017-6 นางสาวศศิชา   สะอิ ปรส.62/1 ม.6
2   076250305018-4 นายพงศกร   ฟังเย็น ปรส.62/1 ม.6
3   076250305019-2 นายเดชา   ทองใบ ปรส.62/1 ม.6
4   076250305020-0 นายอัครพล   บบุผาวาส ปรส.62/1 ม.6
5   076250305021-8 นายบญัชา   ลมเลย ปรส.62/1 ม.6
6   076250305022-6 นางสาวทิพธิดา   ช่วงบญุศรี ปรส.62/1 ม.6
7   076250305023-4 นางสาวเมย์   บญุมาก ปรส.62/1 ม.6
8   076250305024-2 นายธนโชติ   เชตุวรรณ ปรส.62/1 ม.6
9   076250305025-9 นางสาวพชรพรรณ   อรรคราช ปรส.62/1 ม.6
10   076250305026-7 นายธนาดล   ประยูร ปรส.62/1 ม.6
11   076250305027-5 นายธนพล   อินทรสูต ปรส.62/1 ม.6
12   076250305028-3 นางสาวเบญจรัตน ์  กอสาลี ปรส.62/1 ม.6
13   076250305029-1 นายพงศกร   พูลศรี ปรส.62/1 ม.6
14   076250305001-0 นายธีรภทัร   มีส าแดง ปรส.62/1 ปวช.
15   076250305003-6 นายสุทธิพัฒน ์  สุริสาร ปรส.62/1 ปวช.
16   076250305005-1 นายณัฐสิทธิ์   อมรกิตติเจริญ ปรส.62/1 ปวช.
17   076250305006-9 นายจิรัฏฐ์   หอ้งประดับมุกข์ ปรส.62/1 ปวช.
18   076250305007-7 นายณัฐนนท์   เอกอรัญพงศ์ ปรส.62/1 ปวช.
19   076250305008-5 นายนครินทร์   คงเจริญ ปรส.62/1 ปวช.
20   076250305009-3 นางสาวสิรินภา   ใจหา้ว ปรส.62/1 ปวช.
21   076250305011-9 นายด าเกริง   โหงเจริญ ปรส.62/1 ปวช.
22   076250305012-7 นายภทัรพงศ์   การุณ ปรส.62/1 ปวช.
23   076250305013-5 นายอัยรัตณ์   มานะการ ปรส.62/1 ปวช.
24   076250305014-3 นายธันยบรูณ์   เทียนขุนทด ปรส.62/1 ปวช.
25   076250305015-0 นายธงชัย   มะลิซ้อน ปรส.62/1 ปวช.
26   076250305032-5  นายจิรพล   เพ็งสว่าง ปรส.62/1 ปวช.
27   076250305033-3  นายนนทกานต์   ศรีเลิศ ปรส.62/1 ปวช.
28   076250305034-1  นายอภโิชค   สมบติัทอง ปรส.62/1 ปวช.
29   076250305036-6  นายเอกณัฐ   แก่นสาร ปรส.62/1 ปวช.
30   076250305037-4  นางสาวงามตา   สมนาเมือง ปรส.62/1 ปวช.
31   076250305038-2  นายอาริชย์   นวลชื่น ปรส.62/1 ปวช.
32   076250305039-0  นายภาสพงษ์   อยู่สวัสด์ิ ปรส.62/1 ปวช.
33   076250305117-4  นายภาณุเดช   ยะมาภยั ปรส.62/2 ปวช.

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

รายชือ่นักศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ปี ปรับพ้ืนฐาน   กลุม่ที่ 1
ห้องเรียน 2307 อาคาร 2 ชัน้ 3 คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิชาชพีเฉพาะระบบสารสนเทศ
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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34   076250305118-2  นายจุลพงศ์   กล่ินเพ็ชร ปรส.62/2 ปวช.
35   076250305119-0  นายทวี   วารีวนชิ ปรส.62/2 ปวช.
36   076250305120-8  นางสาวนฐัวรรณ   พุ่มพวง ปรส.62/2 ปวช.
37 076250305035-8   นางสาวปนตัตา สินสันธิเทศ ปรส.62 ปวช.


