ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

รหัสนักศึกษำ
663408930032
6634089300123
663408930017
663408930058
663408930046
663408930048
663408930041
6634089300297
663408930002
6634089300453
6634089300453
6634089300453
663408930011
6634089300396
663408930033
663408930024
663408930033
663408930038
663408930016
663408930009
663408930030
663408930023
663408930003
663408930031
6634089300578
6634089300479
663408930044
663408930055
6634089300511
663408930044
663408930037
6634089300206
663408930055

รำยชื่อนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ 2563
วันที่ 30 กรกฎำคม 2563 ผ่ำนระบบออนไลน์
ชื่อ-สกุล
สำขำวิชำ
นาย สุธินันท์ อุปสม
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
ธนคม รุ่งเหนือ
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
น.ส.ธิดาพร แก้วทองสวน
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
ฮุสนา สง่าบ้านโคก
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาวพิมพกานต์ สันเกาะ
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
ภวรัญชน์ เทพชู
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
จารุวรรณ สวนสัน
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
วรัญญู เครือฉิม
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาวกาญจนา ทวีพัฒน์ไชย การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาวปัทมาวสี ยอดมณี
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาวปัทมาวสี ยอดมณี
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาวปัทมาวสี ยอดมณี
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
ธนโชติ พลบุญ
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
อารักษ์ ณ นคร
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
ุสุภรัตน์ โฉมทอง
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
น.ส.มลชนก แก้วทองสวน
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
สุภรัตน์ โฉมทอง
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
น.ส.อารยา ยงค์ประเดิม
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
ธัญสุดา พลบุญ
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นาย กิตติพิชญ์ โคกตรัง
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
ศิริวรรณ วรรณบวร
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
พิทวัส มะณรินทร์
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นายทิวาเทพ บุญรอด
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นส.สาธินี โปหลง
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
สุภาพร ปิยะเดช
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาวพิมพ์มาดา โชติรัตน์
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาวน้าฟ้า จวนใหม่
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาวสร้อยทิพย์ จิตภักดี
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
น.ส วิภาภรณ์ กกแก้ว
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาวน้าฟ้า จวนใหม่
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
อรสา สุดาทิพย์
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
ปริชยา อธิวัฒนชัย
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาวสร้อยทิพย์ จิตภักดี
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

หมำยเหตุ

ลำดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

รหัสนักศึกษำ
6634089300149
663408930054
663408930019
663408930028
6634089300453
663408900453
6634089300453
6634089300453
663208010020
663208010024
663408010011
663208010004
663208010027
663408010025
663208010021
663208010028
663408010012
663208010033
663208010034
663208010018
6632080100026
6634080100134
6632080100025
663208010007
663208010012
663208010029
663208010029
663208010023
66340810010
663208010005
663208010031
663208010009
663208010010

รำยชื่อนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ 2563
วันที่ 30 กรกฎำคม 2563 ผ่ำนระบบออนไลน์
ชื่อ-สกุล
สำขำวิชำ
นายธนาธิป ไตรวิกรม
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
น.ส.เสาวณี ยมรัตน์
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
ปทุมวดี ไกรวงศ์
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
วรรณวนัช ทองดียิ่ง
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาวปัทมาวสี ยอดมณี
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาวปัทมาวสี ยอดมณี
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาวปัทมาวสี ยอดมณี
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาวปัทมาวสี ยอดมณี
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
น.ส.นัฐกานต์ ผกามาศ
การท่องเที่ยว
นางสาวกมลชนก พรมเพ็ชร
การท่องเทียว
นางสาว เนตรทราย ท้านักผล
การท่องเที่ยว
รัชเกล้า สุขขา
การท่องเที่ยว
รัตน์ตะวัน อยู่โยง
การท่องเที่ยว
น.ส.ชมพูนุช ทองหนูนุ้ย
การท่องเที่ยว
นางสาววราภรณ์ แพรกเมือง
การท่องเที่ยว
นางสาวสุชาดา อิสโม
การท่องเที่ยว
เกศกนก คงทอง
การท่องเที่ยว
จิราภรณ์ จันทร์สุข
การท่องเที่ยว
ณัฐนิชา บูรณะ
การท่องเที่ยว
อมราพร สังหลัง
การท่องเที่ยว
ลฎาภา บุญขวัญ
การท่องเที่ยว
น.ส.สิรภัทร มากนคร
การท่องเที่ยว
นางสาววริษา ลัดดาวัลย์
การท่องเที่ยว
นางสาวอภาสินี ชูแสง
การท่องเที่ยว
นางสาววิยดา ชื่นอารมณ์
การท่องเที่ยว
นายกฤษฎา จันขาลักษณ์
การท่องเที่ยว
นายกฤษฎา จันจาลักษณ์
การท่องเที่ยว
น.สรัชยุดาภรณ์ ศรีชมภู
การท่องเที่ยว
นางสาวสุพรรษา เกตุแก้ว
การท่องเที่ยว
วรรณนิสา ฝั้นไฝ
การท่องเที่ยว
วิจิตรา ฉิมฤทธิ์
การท่องเที่ยว
ธนัญญา มานพ
การท่องเที่ยว
นางสาวศศิภา คลองรัว
การท่องเที่ยว

หมำยเหตุ

ลำดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

รหัสนักศึกษำ
663408010020
663208010008
663208010030
35
6634080100018
663408010023
663408010017
663408010026
663408010027
663408010015
663208010033
663208010034
663408010008
663408010008
663408010005
663408010019
663408010021
663208010039
663408010022
663208010016
663208010019
663208010006
663208010014
663208010002
663208010022
663208010017
663208010001
663208010037
663208010032
663408010009
663208010038
663408100003
663208100024

รำยชื่อนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ 2563
วันที่ 30 กรกฎำคม 2563 ผ่ำนระบบออนไลน์
ชื่อ-สกุล
สำขำวิชำ
นางสาวนิชาภัทร รงรักษ์
การท่องเที่ยว
นางสาว สุจิตรา โรยมณี
การท่องเที่ยว
บุษรินทร์ ไทยเล็ก
การท่องเที่ยว
นางสาว สุวนันท์ ละงู
การท่องเที่ยว
อารีญา ดีละมัน
การท่องเที่ยว
อลิษา แดงแสละ
การท่องเที่ยว
นางสาว วรรณดี ลาภมี
การท่องเที่ยว
นางสาว วราภร เพชร์ช่วย
การท่องเที่ยว
นายอภิสิทธิ์ ชูเสียงแจ้ว
การท่องเที่ยว
นส อนุรดี โดยล้าดับ
การท่องเที่ยว
จิราภรณ์ จันทร์สุข
การท่องเที่ยว
นางสาวณัฐนิชา บูรณะ
การท่องเที่ยว
ณัฐศรินทร์ ผ่านบุตร
การท่องเที่ยว
ณัฐศรินทร์ ผ่านบุตร
การท่องเที่ยว
มะลิวัลย์ โพชสาลี
การท่องเที่ยว
นางสาวอนุธิดา อยู่คง
การท่องเที่ยว
ฐิติรภัชร ฮายุกต์
การท่องเที่ยว
กัญญารัตน์ เหล่าเส็น
การท่องเที่ยว
นางสาวไหมสุรี ธรรมเนียม
การท่องเที่ยว
โศจิรัตน์ เจียวก๊ก
การท่องเที่ยว
นางสาว วิภาวดี หมีนุ้ย
การท่องเที่ยว ( เทียบโอน )
นางสาว รัตนวลี ชาตรี
การท่องเที่ยว ( เทียบโอน )
ชนาธิป ชูทุ่งยอ
การท่องเที่ยว (ทอ)
อัจฉราภรณ์ ดวงแก้ว
การท่องเที่ยว (ทอ.1)
นางสาวกมลวรรณ เกิดศรีเหล็ก การท่องเทียว (เทียบโอน)
นางสาว ปริยาภัทร จันทร์อุ่น
การท่องเที่ยว (เทียบโอน)
นางสาววรดา นิสัยชล
การท่องเที่ยว (เทียบโอน)
นางสาว ปริศนา สุริยะโยธิน
การท่องเที่ยว เทียบโอน
นายสราวุฒิ ส่งอ้าพร
การท่องเที่ยว(เทียบโอน)
นายผดุงเดช ศรนิรันด์
การท่องเที่ยว4ปี
นางสาวรมิตา ล่องตี
การท่องเที่ยวเทียบโอน
นางสาวนุชจิรา ขนานใต้
การบัญชี
ขนิษฐา หมัดส่าเเละ
การบัญชี

หมำยเหตุ

ลำดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

รหัสนักศึกษำ
663208100013
663208100010
663208100028
663208100015
663408100021
663208100026
663208100014
663408100005
663408100004
663408100001
663408100018
663208100049
663208100036
663408100012
663208100006
663208100032
663208100053
663208100051
663208100049
663208100034
663208100033
663208100035
663208100033
663208100020
663208100019
663408100003
663208100048
663208100002
660408100020
663208100051
663408100017
663208100041
663408100007

รำยชื่อนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ 2563
วันที่ 30 กรกฎำคม 2563 ผ่ำนระบบออนไลน์
ชื่อ-สกุล
สำขำวิชำ
หมำยเหตุ
นางสาวศุภิสรา สายสุจริต
การบัญชี
นางสาวมาริษา คงสม
การบัญชี
ประภัสสร เย็นชุ่ม
การบัญชี
นางสาวกาญจนา อาหมาน
การบัญชี
นางสาวอมรรัตน์ อน่าย
การบัญชี
*
ศยามล ลิมแดง
การบัญชี
นางสาวชลธิชา พูลขาว
การบัญชี
จินต์จุฑา กิจนา
การบัญชี
นาย วีรภงษ์ ่มิ่พิจาร
การบัญชี
พิมพกานต์ บุญมา
การบัญชี
สิรภัทร ทับทิมเมือง
การบัญชี
*
นางสาวนันธิยา แม่น้า
การบัญชี
อรอนงค์ ไกรนรา
การบัญชี
สุบิน บุญเลิศวรกุล
การบัญชี
น.ส.จุฑามาศ ทองแผ่
การบัญชี
น.ส.คทาทอง เกียรติพิมล
การบัญชี
นางสาวนุสรา เวลาดี
การบัญชี
นันท์จนิจ หน็องมา
การบัญชี
นางสาวนัยธิยา แม่น้า
การบัญชี
นางสาวสัตตบุษย์ ทับทิมเมือง การบัญชี
อภิญญา เหล่าเส็น
การบัญชี
น.ส.ศุภรัตน์ ทองทิพย์
การบัญชี
อภิญญา เหล่าเส็น
การบัญชี
น.ส.ณัฐลิตา ทองใบ
การบัญชี
นางสาวสุนิสา ดาวพระพฤก
การบัญชี
นางสาวนุชจิรา ขนานใต้
การบัญชี
นางสาวพรหมพร บุญพรหม
การบัญชี
นางสาวนุชจรี โยมเนียม
การบัญชี
นายอัลวาดร์ อามาน
การบัญชี
นันท์จนิจ หน็องมา
การบัญชี
ประภานิช สรรพจักร
การบัญชี
นางสาวพรพรรณ หนูสม
การบัญชี
ยาวารีย์ ฮะปาน
การบัญชี

ลำดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

รหัสนักศึกษำ
663408100015
663408100009
663408100019
663408100020
663208100016
663408100011
6632081000527
663208100021
663208100022
663208100030
663208100008
663208100008
663208100046
613208100009
663208100002
663208100001
663408100014
663408100015
663408100022
663208100012
663208100011
663208100045
663208100004
663208100031
663408100016
663408100015
613208100038
613208100042
663208100003
663208100044
662208100029
662208100029
661408540017

รำยชื่อนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ 2563
วันที่ 30 กรกฎำคม 2563 ผ่ำนระบบออนไลน์
ชื่อ-สกุล
สำขำวิชำ
หมำยเหตุ
อลิชา เกิดไก่แก้ว
การบัญชี
นางสาว กันยา อาด้า
การบัญชี
นางสาวจิราพัชร สิงหการ
การบัญชี
นางสาวสิริมา แสงธารา
การบัญชี
นางสาวสุกัญญา หนูเนตร
การบัญชี
รุจิรา หลงเอ
การบัญชี
ณัฏฐณิชา สังยวน
การบัญชี
นางสาวชฎาภรณ์ จันทะเล
การบัญชี
นางสาวขวัญจิรา ไกรเทพ
การบัญชี
นางสาวศุภนุช เจริญประทีปกิจ การบัญชี (เทียบโอน
นางสาวนิรมล ทองรัตน์
การบัญชี (เทียบโอน)
นางสาวนิรมล ทองรัตน์
การบัญชี (เทียบโอน)
นางสาวศิวพร ช้านาญเหนาะ
การบัญชี (เทียบโอน)
อินทิรา รอดเสน
การบัญชี (เทียบโอน)
นางสาวนุชจรี โยมเนียม
การบัญชี (เทียบโอน)
นางสาวหทัยกาญจน์ ประเสริฐ การบัญชี (เทียบโอน)
นางสาวอัจฉราวรรณ ถนะวิทย์ การบัญชี 4 ปี
นางสาว อลิชา เกิดไก่แก้ว
การบัญชี 4 ปี
นางสาวศศิชา ทิพรัตน์
การบัญชี 4ปี
*
นางสาวนิสรีน คีรีรัตน์
การบัญชี เทียบโอน
น.ส.อรอนค์ แก่นต้น
การบัญชี เทียบโอน
นางสาวปทิตตา วงษ์นา
การบัญชี(เทียบโอน)
นางสาวสุกัญญา อินทร์สุทธิ์
การบัญชี(เทียบโอน)
นางสาวดวงหทัย สุดกิจ
การบัญชี(เทียบโอน)
นางสาวอนิตญา สุเหร็น
การบัญชี4ปี
นส. อลิชา เกิดไก่แก้ว
การบัญชี4ปี
นางสาวณัฐกานต์ อินทระนก
การบัญชีเทียนโอน
นางสาวกัญญารัตน์ ขุนนาพุ่ม
การบัญชีเทียบโอน
นางสาวดาราวดี พรมทัต
การบัญชีเทียบโอน
นางสาวจินลดา ศิริโชติ
การบัญชีเทียบโอน
นางสาววราภรณ์ พุ่มประทุม
การบัญชีเทียบโอน
นางสาววราภรณ์ พุ่มประทุม
การบัญชีเทียบโอนปี2
นางสาว ธนภรณ์ อนันตพงค์
การโรงเเรมเเละการท่องเที่ยว

ลำดับ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

รหัสนักศึกษำ
663408010020
663408010006
663408010002
663408010002
6634080100068
663405010014
663408930049
6634089300537
6634089300347
6634089300156
663408930035
663408930010
663408100006
663408100013
663408100010
663208100043
6663208100050
663208100060
663208100023
663208100039
663208100040
663208100027
663208100005
663208100027
663408030009
663408030005
663408030011
663408030007
663408030003
663408030003
663408030003
663408030064
663408030007

รำยชื่อนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ 2563
วันที่ 30 กรกฎำคม 2563 ผ่ำนระบบออนไลน์
ชื่อ-สกุล
สำขำวิชำ
หมำยเหตุ
นางสาวนิชาภัทร รงรักษ์
การท่องเที่ยว
นางสาวมนรดา ธนพัฒน์ศิริ
การท่องเที่ยว
น.สชลนิกานต์ ดวงสุวรรณ
การท่องเที่ยว
น.ส ชลนิกานต์ ดวงสุวรรณ
การท่องเที่ยว
นางสาวมนรดา ธนพัฒน์ศิริ
การท่องเที่ยว
พิพรรธ สวัสดิ์กุล
การท่องเที่ยว
นางสาวรินรตี ระเด่น
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาวศิริวรรณ์ ขวัญชุม
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาวเสาวลักษณ์ กะสิรักษ์
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นายธัญกร แสงจันทร์
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
อนุศิษฏ์ ตะบุญ
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นาย ทิวาเทพ บุญริด
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาว อรพร เพ็งสุขศรี
การบัญชี
ชลันดา ทวีตา
การบัญชี
นางสาวเพ็ญประกาย แก้วคล้า การบัญชี
ิอลิษา นาชิน
การบัญชี (เทียบโอน)
นางสาวชุติกาญจน์ ล่้าล่อง
การบัญชี (เทียบโอน)
นางสาวชุติกาญจน์ ล่้าล่อง
การบัญชี (เทียบโอน)
ชลิดา หมัดสู่
การบัญชี (เทียบโอน)
ฟาติย๊ะ หลงจิ
การบัญชี (เทียบโอน)
จรรยพร ชัยรัตน์
การบัญชี (เทียบโอน)
อัชชมา แซ่เย้า
การบัญชี (เทียบโอน)
ลัคนา รักตน
การบัญชี (เทียบโอน)
น.ส.ณิชาวีร์ ประสมกิจ
การบัญชี (เทียบโอน)
นางสาว อมาวสุ หูวอง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ *
อภิภาวดี หมันการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ *
นางสาว นัชริยา มรรคาเขต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ *
น.ส อัยรีน สูทอก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ *
อรวี คลองรัว
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ *
อรวี คลองรัว
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ *
อรวี คลองรัว
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ *
นางสาว ฟารีดา บ้าเหร็ม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ *
น.ส อัยรีน สูทอก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ *

ลำดับ
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

รหัสนักศึกษำ
663408030002
663408030009
663408030008
663408030001
663408030001
663408030004
663408930503
6634089300412
663408010016
663408010016
6634089300721
663408930004
663408930018
663408930006
6634080300122

รำยชื่อนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ 2563
วันที่ 30 กรกฎำคม 2563 ผ่ำนระบบออนไลน์
ชื่อ-สกุล
สำขำวิชำ
หมำยเหตุ
พงศ์พัทธ์ คงประเสริฐ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ *
นางสาว อมาวสุ หูวอง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ *
นฤภร เครือจันทร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ *
ชลธิชา รองสวัสดิ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ *
ชลธิชา รองสวัสดิ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ *
นางสาวณัฐวัลย์ อ่าวลึกน้อย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ *
วารีนิธิ์ หมูดหยี
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาว จารุวรรณ สวนสัน
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
วระดา วาราช
การท่องเที่ยว
วระดา วาราช
การท่องเที่ยว
วรรณรดา บริมาตุ
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาวเกษราภรณ์ เต็มพร้อม การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาวนราภรณ์ ไมตรี
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
นางสาวจันทร์จิรา ช่วยลุง
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
ปภัสนันท์ หวานขัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ *

