
ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล ห้อง หมายเหตุ
1 076460304224-4 นางสาวธีรนาถ วงค์ศรี ทบง.64/1
2 076460304203-8 นางสาวรัตนาวดี ช่อสูงเนิน ทบง.64/1
3 076460304202-0 นางสาววรรณภา นันธิวัฒน์ ทบง.64/1
4 076460304207-9 นางสาวนัฐมณ แซ่แต้ ทบง.64/1
5 076460304209-5 นางสาวศศิพัชร์ พรมสวัสด์ิ ทบง.64/1
6 076460304206-1 นางสาวสุทิมา ศิวายพราหมณ์ ทบง.64/1
7 076460304205-3 นางสาวอวัสดา จรวิเศษ ทบง.64/1
8 076460304201-2 นางสาวสร้อยสุดา คงสมุทร ทบง.64/1
9 076460304204-6 นางสาวซีฟา เหลาะโต๊ะหมัน ทบง.64/1
10 076460304275-6 นางสาวปิน่กนก หีตสมุย ทบง.64/2
11 076460304267-3 นางสาวกมลพรรณ โนชัย                    ทบง.64/2
12 076460304258-2 นางสาวชไมพร โตดีลัง ทบง.64/2
13 076460304037-0 นางสาววราพร  วงษ์รัตน์ ทบบ 64/1
14 076460304009-9 นางสาวอริสรา  บูรมิ ทบบ 64/1
15 076460304014-9 นางสาวอลิสา  กลุพรมราช ทบบ 64/1
16 076460304012-3 นางสาวเกศนี  กองแกว้ ทบบ 64/1
17 076460304013-1 นางสาวรัตน์ติพร  บัวแกว้ ทบบ 64/1
18 076460304039-6 นางสาวกนกทิพย์  งามละม้าย ทบบ 64/1
19 076460304038-8 นางสาวพัทธมน  แดงอบุล ทบบ 64/1
20 076460304061-0 นางสาวจนัทร์ทิพย์ ส้มสุด ทบบ.64/2
21 076460304059-4 นายณัฐปภัสร์ ธนาปุญญพัฒน์ ทบบ.64/2
22 076460304058-6 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีภิรมย์ ทบบ.64/2
23 076460304051-1 นางสาววิภาดา รอดทา ทบบ.64/2
24 076460304055-2 นางสาวณัฐกมล ย้ิมถนอม ทบบ.64/2
25 076460304083-4 นางสาวชลธิชา เกดิประกอบ ทบบ.64/2
26 076460304073-5 นางสาวพัชรา ต๊ะถาวงค์ ทบบ.64/2
27 076460304080-0 นางสาวรัตนา หาคุ้มคลัง ทบบ.64/2
28 076460304067-7 นางสาวพรพิมล เกดิ ศิริ  ทบบ.64/2
29 076460304066-9 นางสาวเบญจวรรณ ด่อนสิงหะ ทบบ.64/2

รายช่ือนักศึกษาสอบวัดความรู้วิชากฎหมายธุรกิจ  (ภาคปกติ)
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30 076460304101-4 นางสาวมาริชาติ วิโรจน์พันธ์ ทบบ.64/3
31 076460304113-9 นางสาวจฑุาลักษณ์ ช านาญกจิ ทบบ.64/3
32 076460304114-7 นางสาวภาณุวรรณ รวยส าราญ ทบบ.64/3
33  076460304108-9 นางสาวจฑุารัตน์  ช านาญกจิ ทบบ.64/3
34 076460304112-1 นางสาววรดา สายทองดี ทบบ.64/3
35 076460304107-1 นางสาวอรุณวรรณ ชรากาหมุด ทบบ.64/3
36 076460304105-5 นางสาวเนตรนภา กลัดกนัแสง ทบบ.64/3
37 076460304123-8 นายปริวัฒน์ รุ่งมงคล ทบบ.64/3
38 076460304130-3 นางสาวอญัชลิกา ไชยสุวรรณ์ ทบบ.64/3
39 076460304151-9 นางสาวปลิตา  ช่างกล ทบบ 64/4
40 07640304179-0 นายคณาธิป  ชนานนท์ธวัช ทบบ 64/4
41 0764603041881 นางสาวอริศรา  พรมโคตร ทบบ 64/4
42 076460304186-5 นางสาววิราภรณ์  พิมสุตตะ ทบบ 64/4
43 076460304184-0 นางสาวรัชนีกร นาเขตร ทบบ 64/4
44 076460304185-7 นายพิชญานนท์  ขนัธสิกรรม ทบบ 64/4
45 076460304190-7 นายอลงกรณ์  รุ่งโรจน์ ทบบ 64/4
46 076460304172-5 นายเจษฎา กล่ินหอม ทบบ 64/4
47 076460304307-7  นางสาวคุณัญญา นันชัยบัว ทบบ.64/5
48 076460304321-8    นายนพกร ร่ืนเริง ทบบ.64/5
49 076460304317-6  นางสาวศศิธรณ์ ไวมาก ทบบ.64/5
50 076460304310-1  นางสาวชุติมา มงคล  ทบบ.64/5
51 076460304308-5   นางสาวไอรดา กาสินครบุรี  ทบบ.64/5
52 076460304309-3 นางสาวหทัยชนม์ ใจเที่ยงกจิ ทบบ.64/5
53 076460304325-9  นางสาวธิดารัตน์ ภู่ประคอง ทบบ.64/5
54 076460304302-8 นางสาวศิริลักษณ์ บุญโพธ์ิชา ทบบ.64/5
55 076460304316-8   นายธนโชติ ยงยุทธ ทบบ.64/5
56 076460304303-6    นางสาวปฐมาภรณ์ เพ็งพูน   ทบบ.64/5
57 076460303008-2 นางสาวขวัญพิชชา ศิริจนัทร์ ทจท.64/1
58 076460303010-8 นางสาวฟ้า ยศแกว้ ทจท.64/1
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59 076460303023-1 นางสาวกมลชนก อยู่วัฒนะ ทจท.64/1
60 076460303011-6 นางสาวชรินรัตน์ สมกลุ ทจท.64/1
61 076460303021-5 นางสาวอรพิณ ถิ่นพายัพ ทจท.64/1
62 076460303039-7 นางสาวนันทพร เพิ่มพงษ์ ทจท.64/1
63 076460303032-2 นางสาวกชพร จติรแกว้ดี ทจท.64/1
64 076460303005-8 นางสาวปิยะนันท์ ทองประเสริฐ ทจท.64/1
65 076460303301-1 นายณัฐพล คชพลายุกต์ ทจล.64/1
66 076460303302-9 นางสาวสุธิดา รัตนไชยยาพร ทจล.64/1
67 076460303312-8 นางสาวอาทิมา สุพิพัฒน์โมลี ทจล.64/1
68 076460303317-7 นายศักรินทร์ บุตษา ทจล.64/1
69 076460303328-4 นางสาวชลธิชา คนคง ทจล.64/1
70 076460303329-2 นางสาวจริาวัลย์ พินดิษฐ์ ทจล.64/1
71 076460303330-0 นางสาวฐิตาพร มณีนิล ทจล.64/1
72 076460303331-8 นายภูตะวัน เพียผิว ทจล.64/1
73 076460303336-7 นางสาวพัชรินทร์ ปานสมบัติ ทจล.64/1
74 076460303338-3 นางสาวปิน่มณี สุภารี ทจล.64/1
75 076460303339-1 นางสาวธัญญลักษณ์ ธาตุสุวรรณ ทจล.64/1
76 076460303340-9 นางสาววราภรณ์ ดรชานนท์ ทจล.64/1
77 076460303306-0 นายจารุพัฒน์  ลบแย้ม ทจล.64/1
78 076460303307-8 นางสาวเกวลิน  อยู่ดี ทจล.64/1
79 076460303308-6 นางสาวชวิศา  เงินฉลาด ทจล.64/1
80 076460303309-4 นายจริายุ  ปาลวัฒน์ ทจล.64/1
81 076460303311-0 นางสาวภาวิณี  สิงห์หล้า ทจล.64/1
82 076460303320-1 นายศิวกร  คชส าโรง ทจล.64/1
83 076460303327-6 นางสาวกญัญาณัฐ  แสนเขยีว ทจล.64/1
84 076460303353-2 นายธราเทพ จนัทร์ศร ทจล.64/2
85 076460303354-0 นางสาวชลธิชา มณีงาม ทจล.64/2
86 076460303356-5 นายหิรัณย์ นับทอง ทจล.64/2
87 076460303357-3 นางสาวพรสินี จนัทร์วงษา ทจล.64/2
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88 076460303358-1 นางสาวกนัยารัตน์ พูลส าราญ ทจล.64/2
89 076460303364-9 นางสาวสุวนันท์ ใจจริง ทจล.64/2
90 076460303365-6 นางสาวจนัทิมา ลีรัตนชัย ทจล.64/2
91 076460303370-6 นางสาวปิยธิดา สินลอย ทจล.64/2
92 076460303371-4 นางสาวเจนจริา สมใจ ทจล.64/2
93 076460303373-0 นางสาวรัตติญา แต่แดงเพชร ทจล.64/2
94 076460303366-4 นางสาวเบญจมาศ ค ารัตน์ ทจล.64/2
95 076460302005-9 นางสาวสุวนันท์ โอนออ่น ทตบ.64/1
96 076460302006-7 นางสาวขวัญกมล เขม็ศิริ ทตบ.64/1
97 076460302012-5 นายจกัรพรรด์ิ วงษ์วิจารณ์ ทตบ.64/1
98 076460302013-3 นางสาวสวิตตา ผสม ทตบ.64/1
99 076460302015-8 นางสาวสุภาพร มุง่ชอบ ทตบ.64/1
100 076460302029-9 นางสาวจริาภรณ์ สุรางแสงมีบุญ ทตบ.64/1
101 076460302030-7 นางสาวปวัณรัตน์ เชื้อไพบูรณ์ ทตบ.64/1
102 076460302035-6 นางสาววราพร วงค าจนัทร์ ทตบ.64/1
103 076460302103-2 นายจกัรกฤษณ์ ศกนุตะมาลิก ทตบ.64/2
104 076460302103-10 นางสาววาสนา มหาอตุม์ ทตบ.64/2
105 076460302103-11 นางสาววิภาดา อยู่ศูนย์ตรง ทตบ.64/2
106 076460302119-8 นางสาวลลิตา อนิสอน ทตบ.64/2
107 076460302122-2 นายปิยศักด์ิ กาแพงแกว้ ทตบ.64/2
108 076460302123-0 นางสาวรุ่งนภา แสงหาร ทตบ.64/2
109 076460302124-8 นายภาคภูมิ รัตนต้ังตระกลู ทตบ.64/2
110 076460302125-5 นางสาวนภัสวรรณ หยวกขาว ทตบ.64/2
111 076460302126-3 นางสาวชนาภัทร กระแสโสม ทตบ.64/2
112 076460302127-1 นางสาวชุติมา ม่วงไข ่ ทตบ.64/2
113 076460302128-9 นายทศพร คชาชาติ ทตบ.64/2
114 076460302131-3 นางสาวรัตนาพร คิดทรัพย์ ทตบ.64/2
115 076460302134-7 นายณรรฐพล รักใคร่ ทตบ.64/2
116 076460302135-4 นางสาวธันย์ชนก อปุพงษ์ ทตบ.64/2
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117 076460302137-0 นายกฤษฎา ต๊ิดอนิทร์ ทตบ.64/2
118 076460302133-9 นายอภิราม มีทรัพย์ ทตบ.64/2
119 076460302138-8 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เผ่าภูรี ทตบ.64/2
120 076460302139-6 นางสาวสโรชา เสืออว่ม ทตบ.64/2
121 076460302140-4 นางสาวโสภิดา แกว้วิลัย ทตบ.64/2
122 076460302202-2 นายกนัตภณ สิริบุญวินิต ทตบ.64/3
123 076460302203-0 นายธัญญาพงษ์ สุนทรอนันตกลุ ทตบ.64/3
124 076460302206-3 นางสาวพรจริา ไตรรัตน์เจริญ ทตบ.64/3
125 076460302215-4 นายชิดษณุพงศ์ ไพรสันต์ ทตบ.64/3
126 076460302216-2 นายธนพนธ์ คุ้มถิ่นแกว้ ทตบ.64/3
127 076460302217-0 นางสาวธนวิภา สารธรรม ทตบ.64/3
128 076460302219-6 นางสาวรัชฎาภรณ์ ชัยขรรค์เมือง ทตบ.64/3
129 076460302204-8 นายศิลา พงษ์ผา ทตบ.64/3
130 076460302205-5 นายพศวัต ทองขาว ทตบ.64/3
131 076460302210-5 นางสาวกลัยา เจริญพงศ์ ทตบ.64/3
132 076460302212-1 นางสาวเบญญทิพย์ โคตรภักดี ทตบ.64/3
133 076460305504-8 นายอาพล เลิศวิไลนริศ ทรค.64/1
134 076460305508-9 นางสาวณัฐณิชา เชยเชิงวิทย์ ทรค.64/1
135 076460305510-5 นางสาวกญัญาลักษณ์ ไวฉลาด ทรค.64/1
136 076460305511-3 นางสาวจตุพร แสนกล้า ทรค.64/1
137 076460305513-9 นาย ปริญญา สุริย์ฉาย ทรค.64/1
138 076460305525-3 นายกรวิวัฒน์ เรืองศรี ทรค.64/1
139 076460305536-0 นายบวรวิช เทพกอ๋ง ทรค.64/1
140 076460305537-8 นางสาวกชกร บุญชู ทรค.64/1
141 076460305519-6 นายอารยะ ศิริเกษ ทรค.64/1
142 076460305533-7 นายเมธวิน จ าเริญ ทรค.64/1
143 076460305605-3 นายปรัชฌา โอภาสรุจริา ทรค.64/2
144 076460305610-3 น.ส.กรวรรณ แกว้เจยีม ทรค.64/2
145 076460305632-7 นายสมาน พวงศรี ทรค.64/2
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146 076460305604-6 นายอภิเษก เริงฤทธ์ิ ทรค.64/2
147 076460305615-2 นายฐิติ นันทหทัย ทรค.64/2
148 076460305629-3 นายกติิ นวลอนิทร์ ทรค.64/2
149 076460305633-5 นางสาวพรชนก แจม่ใส ทรค.64/2
150 076460305624-4 นางสาวนูรูอสัมะ ปะจมูอง ทรค.64/2
151 076460305660-8 นางสาวปิยวรรณ เกษรจนัทร์ ทรค.64/3
152 076460305665-7 นายมานะ บาริศรี ทรค.64/3
153 076460305670-7 นายฟารูบ ดอเลาะ ทรค.64/3
154 076460305671-5 นางสาวยัสมีลา กอแล๊ะ ทรค.64/3
155 076460305672-3 นางสาวโนรา ดอเลาะ ทรค.64/3
156 076460305674-9 นายภานุทัศน์ จนิดามาศ ทรค.64/3
157 076460305675-6 นางสาวจริวรรณ จ าปาทอง ทรค.64/3
158 076460305676-4 นายณัฐพงศ์ กนกรัตน์โชติกลุ ทรค.64/3
159 076460305001-5 นายณัฐวุฒิ ลิขติวิเศษกลุ ทรพ. 64/1
160 076460305002-3 นายปฏิภาณ ไขไพรวัน ทรพ. 64/1
161 076460305013-0 นายพุฒิพงศ์ ปิติ ทรพ. 64/1
162 076460305018-9 นายพีรพัฒน์ ช่วยพัฒน์ ทรพ. 64/1
163 076460305021-3 นางสาวพิยดา ผิวพรรณ์ ทรพ. 64/1
164 076460305024-7 นายธนนท์ ยะนา ทรพ. 64/1
165 076460305026-2 นายธีรพงษ์ ธจริมงคลกติต์ ทรพ. 64/1
166 076460305027-0 นายณัฐพล ขอพ่วงกลาง ทรพ. 64/1
167 076460305028-8 นางสาวเบญจวรรณ สิงหอ าพล ทรพ. 64/1
168 076460305029-6 นางสาวอนิตยา จนัท า ทรพ. 64/1
169 076460305030-4 นายเอกโชติ งามสมบัติ ทรพ. 64/1
170 076460305306-8 นางสาวมินทร์ประภา เสียบกระโทก ทรธ.64/1
171 076460305311-8 นางสาวเปรมิกา ค าควร ทรธ.64/1
172 076460305312-6 นางสาวณัฐชยา กล้ิงสลุง ทรธ.64/1
173 076460305319-1 นายธนวัฒน์ บุตรพรม ทรธ.64/1
174 076460305324-1 นายจริพัฒน์ ธิมาทาน ทรธ.64/1



ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล ห้อง หมายเหตุ

รายช่ือนักศึกษาสอบวัดความรู้วิชากฎหมายธุรกิจ  (ภาคปกติ)

วันจนัทรท์ี่  14  มิถุนายน  2564
เวลา 09.00-10.30 น.

รหัสห้องสอบ  p7clwsn

คณะบรหิารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ประจ าปีการศึกษา 2564

175 076460305329-0 นายจรีศักด์ิ จนัทร์นิล ทรธ.64/1
176 076460305330-8 นายคณิศร สองเมือง ทรธ.64/1
177 076460305310-0 นายนภสินธ์ุ ห้องดอกไม้ ทรธ.64/1
178 076460305328-2 นายภูริช หนูน้อย ทรธ.64/1
179 076460305313-4 นายมีชัย จนัสอน ทรธ.64/1
180 076460305314-2 นายวิชชา  เศวตปวิช ทรธ.64/1


