
ที่ รหัสผูสมัคร คะแนนเฉลี่ย สถานะ

1 303190018-0 นางสาววนิดา เพิ่มพูล 3.02 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

2 303190017-2 นางสาวกาญจนา ทองสุข 3.48 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

3 303190019-8 นางสาวสุภาพร รัชตะนาวิน 2.92 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

4 นายอรรถชัย จงเจริญ 2.80 ยังไมไดสมัครเขาระบบ

5 303190036-2 นายจิรายุ บางนอย 2.50 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

6 303190038-8 นายรัฐธรรมนูญ สุขเกษม 2.57 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

7 303190028-9 นางสาวสุพัตรา โยธาวุธ 2.94 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

8 303190025-5 นางสาวธัญนันท ลิ้มใช 2.67 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

9 นางสาวศิวรักษ เหลานุกูล 2.68 สมัครเขาระบบแตยังไมไดชําระเงินคาสมัคร

10 303190020-6 นางสาวชลธิชา สุดประวัติ 2.78 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

11 303190012-3 นายเพิ่มศักดิ์ นาคอยู 2.88 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

12 นางสาวภัทรตา ขมิ้นเขียว 3.27 ยังไมไดสมัครเขาระบบ

13 303190011-5 นางสาวอรพิณร ดํารงภูมิ 3.44 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

14 303190014-9 นางสาวจุฑามาศ แซลี้ 3.52 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

15 นายอนุพงศ สุวดิษฐ 2.50 สมัครเขาระบบแตยังไมไดชําระเงินคาสมัคร

16 303190009-9 นายภาณุวิชญ ทองรองแกว 3.38 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

17 303190010-7 นายณัฐพล พันธดงยาง 3.20 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

18 303190013-1 นายพิรพล แจมศรี 2.89 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

19 303190026-3 นายภัทรพล แบงสวน 2.67 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

20 303190022-2 นายเฟรนด ปองกันภัย 3.48 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

21 303190015-6 นางสาวบุศรินทร เฉลยญาณ 3.39 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

22 303190055-2 นางสาวสุปราณี โนนโพธิ์ 3.50 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

23 นายพิจักษณ มหามิตรานนท 2.95 สมัครเขาระบบแตยังไมไดชําระเงินคาสมัคร

24 นายพเนตร มหามิตรานนท 3.30 สมัครเขาระบบแตยังไมไดชําระเงินคาสมัคร

25 นายธนภัทร ศรีวิลัย 2.59 ยังไมไดสมัครเขาระบบ

26 303190016-4 นายธนาธร อารีราษฎร 3.18 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

27 นางสาวชฎาภรณ ชมพัฒน 3.00 ยังไมไดสมัครเขาระบบ

28 นางสาววนิดา แซตั้ง 3.18 ยังไมไดสมัครเขาระบบ

29 นางสาวกนกภรณ ดอนพรม 3.00 ยังไมไดสมัครเขาระบบ

รายชื่อนักศึกษาเขาศึกษาตอกรณีพิเศษ โควตา (MOU) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน 

 ปการศึกษา 2560

ระดับปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอน ภาคปกติ) สาขาวิชาการตลาด - การบริหารการตลาด

จํานวน 32 คน

ชื่อ - สกุล



ที่ รหัสผูสมัคร สถานะ

30 นางสาวกันยารัตน พันทมนต 3.33 ยังไมไดสมัครเขาระบบ

31 นางสาวพิมพลดา โนชัยวงค 3.50 ยังไมไดสมัครเขาระบบ

32 นายเอกราช ตั้งจิตติวัฒนา 2.60 ยังไมไดสมัครเขาระบบ

หมายเหต ุ:    สมัครเขาระบบผานเว็บไซตและชําระเงินคาสมัครแลว          จํานวน  19  คน

                  สมัครเขาระบบแตยังไมไดชําระเงิน                 จํานวน  4    คน

                  ยังไมไดสมัครเขาระบบ                 จํานวน  9    คน

รวม                 จํานวน  32  คน

ชื่อ - สกุล



ที่ รหัสผูสมัคร คะแนนเฉลี่ย สถานะ

1 303250008-8 นายวิศรุต ตรีเพชรประภา 3.69 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

2 303250002-1 นางสาวกัลยรัตน อุณจักร 3.12 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

3 303250031-0 นางสาวตรีประภา อาราม 3.94 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

4 303250001-3 นางสาวกัญญารัตน นอยเปรม 3.91 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

5 303250003-9 นางสาวธัญรดา ขยันกิจ 3.86 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

6 303250006-2 นายธัญรัตน ถิระวรรณธร 3.80 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

7 303250007-0 นายศุภกร คมพิทักษ 3.43 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

8 303250024-5 นายธีระวัฒน สุดทองหลาง 3.41 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

9 303250004-7 นายธนดล โตสมบูรณ 3.33 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

10 303250025-2 นางสาวอรวรรณ แผงพันธ 3.00 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

หมายเหตุ : สมัครเขาระบบผานเว็บไซตและชําระเงินคาสมัครแลวครบ จํานวน 10 คน

รายชื่อนักศึกษาเขาศึกษาตอกรณีพิเศษ โควตา (MOU) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน 

 ปการศึกษา 2560

ระดับปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอน ภาคปกติ) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ - พัฒนาซอฟแวร

ชื่อ - สกุล

จํานวน 10 คน



ที่ รหัสผูสมัคร แขวงวิชา คะแนนเฉลี่ย สถานะ

1 303210078-0 นางสาวพรสุดา แสงมาศ การบัญชีบริหาร 3.81 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

2 303210080-6 นางสาวกมลรัตน แกวสระแสน การบัญชีบริหาร 3.57 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

3 303210083-0 นานสุธีรัตน เลาะซําซู การบัญชีบริหาร 3.60 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

4 303210105-1 นางสาวสุพิชฌาย ปดตานัง การบัญชีบริหาร 3.72 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

5 303210103-6 นางสาวเบญจมาศ ปลั่งศรี การบัญชีบริหาร 3.44 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

6 303210081-4 นางสาวศิริพร บุญประชุม การบัญชีบริหาร 3.43 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

7 303210046-7 นายบริพัฒร ลิ่มตอ การบัญชีบริหาร 3.78 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

8 303210093-9 นางสาวพนิตอนงค งามสมฤกษ การบัญชีบริหาร 3.17 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

9 303210079-8 นางสาวณิชารีย สอนจันทร การบัญชีบริหาร 3.14 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

10 303220001-0 นายภูฤทธิ์ ธนะวรรณ การบัญชีการเงิน 3.23 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

11 303210088-9 นายตนตราการ ทักษิณ การบัญชีบริหาร 3.25 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

12 303210082-2 นายเมธา สะใจ การบัญชีบริหาร 3.54 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

13 303210025-1 นางสาวเกวลิน ศิริเชิดชู การบัญชีบริหาร 3.60 สมัครเขาระบบและชําระเงินคาสมัครแลว

14 นางสาววันทนีย เล็กเขียน การบัญชีบริหาร 3.59 สมัครเขาระบบแตยังไมไดชําระเงินคาสมัคร

                                                              รวม               จํานวน  14  คน

หมายเหต ุ:    สมัครเขาระบบผานเว็บไซตและชําระเงินคาสมัครแลว  จํานวน  13  คน

                  สมัครเขาระบบผานเว็บไซดแตยังไมไดชําระเงิน          จํานวน  1    คน

รายชื่อนักศึกษาเขาศึกษาตอกรณีพิเศษ โควตา (MOU) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน 

 ปการศึกษา 2560

ระดับปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอน) สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อ - สกุล

จํานวน 14 คน
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