
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ห้อง วุฒิ หมายเหตุ
1   076250304023-5 นางสาวกัญญ์ธิรา   พันธุโคตร ปบง.62/1 ม.6
2   076250304024-3 นางสาวอรุณี    สุรชัย ปบง.62/1 ม.6
3   076250304025-0 นายอธิพัฒน์   โพธิท์อง ปบง.62/1 ม.6
4   076250304026-8 นางสาวอริสรา   แก้วบุรี ปบง.62/1 ม.6
5   076250304027-6 นางสาวทรายแก้ว   เทพทิตย์ ปบง.62/1 ม.6
6   076250304028-4 นางสาวดวงกมล   อะปะมาตร ปบง.62/1 ม.6
7   076250304029-2 นางสาวทินประภา   หาญตระกูลชัย ปบง.62/1 ม.6
8   076250304030-0 นางสาวทัชชาภรณ์   แสนโคตร ปบง.62/1 ม.6
9   076250304031-8 นางสาววิภาวี   น้อยศรี ปบง.62/1 ม.6
10   076250304032-6 นางสาวชัญญาพัชญ์   จิระนัจพันธ์ ปบง.62/1 ม.6
11   076250304033-4 นายสันนิธ   เหมือนนิล ปบง.62/1 ม.6
12   076250304034-2 นายรวิวิชญ์   พงศ์ตานี ปบง.62/1 ม.6
13   076250304035-9 นางสาวอริศรา   เจริญสุข ปบง.62/1 ม.6
14   076250304036-7 นางสาวภคพร   อุดมโชคภิญโญ ปบง.62/1 ม.6
15   076250304037-5 นายภานุพงษ์   มานพ ปบง.62/1 ม.6
16   076250304038-3 นางสาวอริสา   นิพัทธมานนท์ ปบง.62/1 ม.6
17   076250304039-1 นางสาวอรญา   หาญอุสาหกิจ ปบง.62/1 ม.6
18   076250304040-9 นางสาวนภัสรา   ดาทอง ปบง.62/1 ม.6
19   076250306001-9 นายจิรวัฒน์   ใบครุฑ ปกง.62/1 ม.6
20   076250306002-7 นางสาวณฐภัทร   บุญประคม ปกง.62/1 ม.6
21   076250306003-5 นางสาวพิมพ์พลอย   บุญเลิศ ปกง.62/1 ม.6
22   076250306004-3 นางสาววันวิสา    โจ้นโทน ปกง.62/1 ม.6
23   076250306005-0 นางสาวกิตติมา    เพ็งสุข ปกง.62/1 ม.6
24   076250306006-8 นางสาวสุชาดา   หมายเกิด ปกง.62/1 ม.6
25   076250306008-4 นางสาวสุชาดา   ศรีแตงทอง ปกง.62/1 ม.6
26   076250306009-2 นางสาวณัฐวรรณ   ทัศน์ทอง ปกง.62/1 ม.6
27   076250306010-0 นางสาวจุฑามาศ   วิริยะพัฒนา ปกง.62/1 ม.6
28   076250306011-8 นางสาวชนิดา   คติสุข ปกง.62/1 ม.6
29   076250306013-4 นายณัฐณรงค์   พุม่สุดา ปกง.62/1 ม.6

วันที ่15 มถุินายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. 

รายชื่อนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ปี ปรับพ้ืนฐาน กลุ่มที ่1 
ห้องเรียน 7202 อาคาร 90 ปี ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
วันที ่11-12 มถุินายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
วันที ่13-14 มถุินายน 2562 เวลา 08.00-10.00 น. 



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ห้อง วุฒิ หมายเหตุ
วันที ่15 มถุินายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. 

รายชื่อนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ปี ปรับพ้ืนฐาน กลุ่มที ่1 
ห้องเรียน 7202 อาคาร 90 ปี ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
วันที ่11-12 มถุินายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
วันที ่13-14 มถุินายน 2562 เวลา 08.00-10.00 น. 

30   076250306014-2 นายธนาวุฒิ   พรมเถื่อน ปกง.62/1 ม.6
31   076250306015-9 นางสาวพิมพ์ศจี   หลายรุ่งเรือง ปกง.62/1 ม.6
32 076250306203-1 นายนพรัตน์  ใจสมบัติ ปศด.62/1 ม.6
33   076250306204-9 นายวรธรรม   จิตต์สุพร ปศด.62/1 ม.6
34   076250306205-6 นางสาวณัฐวดี   แสงสว่าง ปศด.62/1 ม.6
35   076250306206-4 นางสาวชนันภรณ์   ธินาค ปศด.62/1 ม.6
36   076250306207-2 นางสาวปานัดดา   สะเภา ปศด.62/1 ม.6
37   076250306208-0 นางสาวนิชาภา   โพธิพ์ุทธรักษา ปศด.62/1 ม.6
38   076250302010-4 นายกันตพณ   ถวัลย์ธวัชชัย ปตบ.62/1 ม.6
39   076250302011-2 นางสาวอังค์ริสา   สามิลา ปตบ.62/1 ม.6
40   076250302012-0 นางสาววชิรมาศ   ศิริมาตย์ ปตบ.62/1 ม.6
41   076250302013-8 นางสาววราลักษณ์   โพธิแ์ก้ว ปตบ.62/1 ม.6
42   076250302014-6 นางสาวพิชชานันท์   จงศิริทิพาธรณ์ ปตบ.62/1 ม.6
43   076250302015-3 นางสาวพิชญดา   ศรีขาว ปตบ.62/1 ม.6
44   076250302016-1 นายดนิรุจ   เศษมาก ปตบ.62/1 ม.6
45   076250302017-9 นายศุภกร   แซ่ล้ี ปตบ.62/1 ม.6
46   076250302018-7 นายณภัทร   ใจมโนวิไลพงษ์ ปตบ.62/1 ม.6
47   076250305021-8 นายบัญชา   ลมเลย ปรส.62/1 ม.6
48   076250305022-6 นางสาวทิพธิดา   ช่วงบุญศรี ปรส.62/1 ม.6
49   076250305023-4 นางสาวเมย์   บุญมาก ปรส.62/1 ม.6
50   076250305024-2 นายธนโชติ   เชตุวรรณ ปรส.62/1 ม.6
51   076250302415-5 นางสาวณัฏฐ์นรี   วรรณงาม ปตส.62/1 ม.6
52   076250302417-1 นายจิรกฤต   ชีวีวัฒน์ ปตส.62/1 ม.6
53   076250302409-8 นางสาวชลธิชา   มีพวง ปตส.62/1 ม.6
54   076250302410-6 นางสาวศตพร   เอี่ยมโฉม ปตส.62/1 ม.6
55   076250303202-6 นางสาวศศิธร   ดวงสุธา ปกจ.62/3 ม.6
56   076250303203-4 นางสาวบุญธากานต์   จันทรเทศ ปกจ.62/3 ม.6
57   076250303205-9 นายธวัชชัย   จันทร์สุคนธ์ ปกจ.62/3 ม.6
58   076250303206-7 นางสาวนนทิยา   อินนอก ปกจ.62/3 ม.6



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ห้อง วุฒิ หมายเหตุ
วันที ่15 มถุินายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. 

รายชื่อนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ปี ปรับพ้ืนฐาน กลุ่มที ่1 
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59   076250303208-3 นางสาวณัฐนันท์   ใจใหญ่ ปกจ.62/3 ม.6
60   076250303209-1 นางสาวสาธิตา   ศรีทอง ปกจ.62/3 ม.6
61   076250303211-7 นางสาวอารีย์รัตน์   อ านวย ปกจ.62/3 ม.6
62   076250303212-5 นายสุวรรณ   วิชญานุภาพ ปกจ.62/3 ม.6
63   076250303213-3 นางสาวอรณิชา   เทวชู ปกจ.62/3 ม.6
64   076250303216-6 นางสาวกมลชนก   คุ้มประคอง ปกจ.62/3 ม.6


