
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ห้อง วุฒิ หมายเหตุ
1   076250304323-9 นายปวัชพงษ์   มากชื่น ปบง.62/4 ม.6
2   076250304325-4 นายศิริพงษ์   ศรีนวล ปบง.62/4 ม.6
3   076250304326-2 นางสาวนภัสสร   สอนเขียว ปบง.62/4 ม.6
4   076250304327-0 นางสาวอักษรสวรรค์   พวงมณี ปบง.62/4 ม.6
5   076250304328-8 นางสาวมุขสุดา   งามแก้ว ปบง.62/4 ม.6
6   076250304329-6 นางสาววนัสนันท์   เสมสง่า ปบง.62/4 ม.6
7   076250304331-2 นางสาวภัทราภรณ์   ดวงจ าปา ปบง.62/4 ม.6
8   076250304332-0 นางสาวอภิชญา   กวีสุทธิ์ ปบง.62/4 ม.6
9   076250304333-8 นายบุริศร์   เมธีอัษฎาวุฒิ ปบง.62/4 ม.6
10   076250304334-6 นายประเสริฐ   อินทรก าแหง ปบง.62/4 ม.6
11   076250304335-3 นางสาวฐนิชา   ม่วงสวย ปบง.62/4 ม.6
12   076250304336-1 นางสาวนภัสวรรณ   รุดวงษา ปบง.62/4 ม.6
13   076250304337-9 นายภูเมธ   เพราะประโคน ปบง.62/4 ม.6
14   076250304338-7 นางสาวอิสมี   โต๊ะมะ ปบง.62/4 ม.6
15   076250304339-5 นางสาวจันทร์ทิพย์   แซ่ต้ัง ปบง.62/4 ม.6
16   076250304340-3 นางสาวศิลป์สวรรค์   อ านาจมั่นคง ปบง.62/4 ม.6
17   076250304401-3 นางสาวเนตรธิดา   บุตมะ ปบง.62/5 ม.6
18   076250304402-1 นางสาววรัญญา   คงสบาย ปบง.62/5 ม.6
19   076250304404-7 นายนฤพล   โกยทรัพย์สิน ปบง.62/5 ม.6
20   076250304405-8 นางสาวกนกวรรณ  ปราบมาก ปบง.62/5 ม.6
21   076250305110-9 นายเอกภพ   เรืองจาบ ปวธ.62/1 ม.6
22   076250305112-5 นายกฤษกร   ขิดภูเขียว ปวธ.62/1 ม.6
23   076250305113-3 นางสาวเพชรชริน   สุขสม ปวธ.62/1 ม.6
24   076250305114-1 นางสาวสุธาณี   เมืองทองแก้ว ปวธ.62/1 ม.6
25   076250308004-1 นางสาวพราวชมพู   พรหมสะโร ปวธ.62/1 ม.6
26   076250308005-8 นางสาวพรพรรณ   ชื่นอารมณ์ ปวธ.62/1 ม.6
27   076250303028-5 นางสาวคคนัมพร   ทองคล้าย ปกจ.62/1 ม.6
28   076250303029-3 นางสาวฐานิดา   สุพงษ์ ปกจ.62/1 ม.6

รายชื่อนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ปี ปรับพ้ืนฐาน กลุ่มที ่4
ห้องเรียน 2202 อาคาร 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน
วันที ่5-6 มถุินายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
วันที ่14 มถุินายน 2562 เวลา 08.00-10.00 น.

วันที ่15 มถุินายน 2562 เวลา 08.00-10.00 น. และ เวลา 10.00-12.00 น.
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29   076250303030-1 นางสาวจิรานุช   โยมงาม ปกจ.62/1 ม.6
30   076250303031-9 นางสาวอาทิตยา   พัดดง ปกจ.62/1 ม.6
31   076250303032-7 นางสาวสุรีย์นิภา   น้อมบุญลือ ปกจ.62/1 ม.6
32   076250303033-5 นางสาวจิดาภา   อินทร์ตระกูล ปกจ.62/1 ม.6
33   076250303035-0 นางสาวกฤติยา   คล่องเเคล่ว ปกจ.62/1 ม.6
34   076250303037-6 นายธนาทร   สุขสัมพันธ์ ปกจ.62/1 ม.6
35   076250303038-4 นางสาวฐิติพร   แซ่เฮง ปกจ.62/1 ม.6
36   076250303039-2 นายทยากร   มั่นคง ปกจ.62/1 ม.6
37   076250303040-0 นางสาวกุลจิรา   ก้านล าภู ปกจ.62/1 ม.6
38   076250303127-5 นางสาวจิตรลดา   นรินทร์ ปกจ.62/2 ม.6
39   076250303128-3 นางสาวพัชรินทร์   รัตนภักดี ปกจ.62/2 ม.6
40   076250303129-1 นายภูษิต   ศรีวิลัย ปกจ.62/2 ม.6
41   076250303130-9 นางสาวพิชชาภรณ์   ชัยมั่น ปกจ.62/2 ม.6
42   076250303131-7 นายอิทธิกูณฑ์   ชื่นอังกูร ปกจ.62/2 ม.6
43   076250303134-1 นางสาวนิศารัตน์   ชื่นแขก ปกจ.62/2 ม.6
44   076250303135-8 นางสาวสุกานดา   ธรรมสวัสด์ิ ปกจ.62/2 ม.6
45   076250303136-6 นางสาวชลิดา   มหาวิชา ปกจ.62/2 ม.6
46   076250303137-4 นางสาวสุภาดา   ศรีใส ปกจ.62/2 ม.6
47   076250303138-2 นางสาวสุดาทิพย์   จุ๊ฝาก ปกจ.62/2 ม.6
48   076250303139-0 นางสาวรดาวรรณ   สอนส าแดง ปกจ.62/2 ม.6
49   076250303333-9 นางสาวอริศญา   คุ้มไพทูลย์ ปจล.62/1 ม.6
50   076250303334-7 นางสาวนภัสวรรณ    ฝง ปจล.62/1 ม.6
51   076250303335-4 นางสาวเนตรชนก   โอภาสวงศ์ ปจล.62/1 ม.6
52   076250303336-2 นางสาวจุฑาทิพย์   ทิง้โคตร ปจล.62/1 ม.6
53   076250303337-0 นางสาวพลอยมณี   ยาคล้าย ปจล.62/1 ม.6
54   076250303338-8 นางสาวพิมพ์นารา   เนื่องภิรมย์ ปจล.62/1 ม.6
55   076250303341-2 นางสาวคนัมพร   สอนสา ปจล.62/1 ม.6
56   076250303342-0 นายอภิชัย   สงวนให้ ปจล.62/1 ม.6
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57   076250303343-8 นางสาวธัญจิรา   บุญเสริม ปจล.62/1 ม.6
58   076250303344-6 นางสาวธนัชชา   ไชยภักดี ปจล.62/1 ม.6
59   076250303345-3 นางสาวศศิประภา   พรหมประดิษฐ์ ปจล.62/1 ม.6
60   076250303346-1 นางสาวกัณฐิกา   เจริญสุข ปจล.62/1 ม.6
61   076250303347-9 นายวิชญ์พล   ป้อมสุวรรณ ปจล.62/1 ม.6
62   076250303348-7 นางสาวภูษณิศา   จันทร์แก้ว ปจล.62/1 ม.6
63   076250303421-2 นางสาวเจนจิรา   เครือวัลย์ ปจล.62/2 ม.6
64   076250303422-0 นางสาววลัยลักษณ์   เล่ือมใส ปจล.62/2 ม.6
65   076250303423-8 นางสาวจุฑารัตน์   วิกิจขากี ปจล.62/2 ม.6
66   076250303425-3 นางสาวอมรรัตน์   เนยไธสง ปจล.62/2 ม.6
67   076250303426-1 นางสาวชนิสรา   ไชยเสน ปจล.62/2 ม.6
68   076250303428-7 นางสาวนัทฐา   เรือนแก้ว ปจล.62/2 ม.6
69   076250303429-5 นางสาวทัศวรรณ     เพชรทอง ปจล.62/2 ม.6
70   076250303430-3 นายศดานันท์   สุทธใจดี ปจล.62/2 ม.6
71   076250303431-1 นายพฤทธิ ์  กล่ินโอบ๋วย ปจล.62/2 ม.6
72   076250303432-9 นายชาญชล   อภัยภักด์ิ ปจล.62/2 ม.6
73   076250303433-7 นางสาวภูษิดา   เนตรไพริน ปจล.62/2 ม.6
74   076250303434-5 นายณัฐพล   เคยเห็น ปจล.62/2 ม.6
75   076250303436-0 นางสาวพีรยา   ดีปลอด ปจล.62/2 ม.6
76   076250303437-8 นายพิสิษฐ์   จักรเครือ ปจล.62/2 ม.6
77   076250303438-6 นายธนาทิพย์   เลิศวนิช ปจล.62/2 ม.6
78   076250303439-4 นางสาวฐาปนี   เสมแจ้ง ปจล.62/2 ม.6
79   076250303440-2 นางสาวกมลวรรณ   จันทร์บุญเจือ ปจล.62/2 ม.6
80   076250302116-9 นายนิพิฐพนธ์   ลือถาวร ปตบ.62/2 ม.6
81   076250302117-7 นายคณิศร   สินธพเรืองชัย ปตบ.62/2 ม.6
82   076250302118-5 นายเอกวรรษ์   สีเหลือง ปตบ.62/2 ม.6
83   076250302120-1 นางสาวณัชชา   พูลพ่วง ปตบ.62/2 ม.6
84   076250302121-9 นายปิยะวัฒน์   เกษมสานต์ ปตบ.62/2 ม.6
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85   076250302123-5 นายวราเมธ   บุญแท่น ปตบ.62/2 ม.6
86   076250302124-3 นางสาวกัญญารัตน์   สินทอง ปตบ.62/2 ม.6
87   076250302126-8 นายชาญรบ   วรลักษณ์ภักดี ปตบ.62/2 ม.6
88   076250302411-4 นางสาวเกศินี   มารวย ปตส.62/1 ม.6
89   076250302413-0 นางสาวจารวี   สุขธรรม ปตส.62/1 ม.6
90   076250302414-8 นางสาวสตรีรัตน์   จันทร์ศรีละมัย ปตส.62/1 ม.6


