
 

ใบลงทะเบียน 
โครงการ Tourism Challenge  

ระหว่างวันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2564  ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet 
 

ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา สาขา ชั้นปี 
1. นางสาวอูมมะห์ หะรงค์ 662208010022 การท่องเที่ยว ทอ.2 
2. นายณัฐศรินทร์ ผ่านบุตร 663408010008 การท่องเที่ยว ปี 1 
3. นายผดุงเดช ศรนิรันด์ 663408010009 การท่องเที่ยว ปี 1 
4. นายอภิสิทธิ์ ชูเสียงแจ้ว 663408010027 การท่องเที่ยว ปี 1 
5. นางสาวชมพูนุช ทองหนูนุ้ย 663408010025 การท่องเที่ยว ปี 1 
6. นางสาวอลิษา แดงแสละ 663408010023 การท่องเที่ยว ปี 1 
7. นางสาวมะลิวัลย์ โพชสาลี 663408010005 การท่องเที่ยว ปี 1 
8. นางสาวมนรดา ธนพัฒน์ศิริ 663408010006 การท่องเที่ยว ปี 1 
9. นางสาวนูรีดา มะแซ 662208010024 การท่องเที่ยว ทอ.2 
10. นายผดุงเดช ศรนิรันด์ 663408010009 การท่องเที่ยว ปี 1 
11. นายผดุงเดช ศรนิรันด์ 663408010009 การท่องเที่ยว ปี 1 
12. นางสาวเกศกนก คงทอง 663408010012 การท่องเที่ยว ปี 1 
13. นายฐิติรภัชร ฮายุกต์ 663408010021 การท่องเที่ยว ปี 1 
14. นางสาวอารีญา ดีละมัน 663408010018 การท่องเที่ยว ปี 1 
15. นางสาววรรณดี ลาภมี 663408010017 การท่องเที่ยว ปี 1 
16. นางสาววราภร เพชร์ช่วย 663408010026 การท่องเที่ยว ปี 1 
17. นางสาวนิชาภัทร รงรักษ์ 663408010020 การท่องเที่ยว ปี 1 
18. นางสาวชลนิกานต์ ดวงสุวรรณ 663408010002 การท่องเที่ยว ปี 1 
19. นายอภิสิทธิ์ ชูเสียงแจ้ว 663408010027 การท่องเที่ยว ปี 1 
20. นางสาวสุพรรษา เกตุแก้ว 663408010010 การท่องเที่ยว ปี 1 
21. นางสาวเนตรทราย ท านักผล 663408010018 การท่องเที่ยว ปี 1 
22. นางสาวขวัญฐิยา เล่ชาย 662208010021 การท่องเที่ยว ทอ.2 
23. นางสาวสุจิตรา โรยมณี 663208010008 การท่องเที่ยว ทอ.1 
24. นายชนาธิป ชูทุ่งยอ 663280810014 การท่องเที่ยว ทอ.1 
25. นางสาววิภาวดี หมีนุ้ย 663208010019 การท่องเที่ยว ทอ.1 
26. นางสาววรรณนิสา ฝั้นไฝ 663208010005 การท่องเที่ยว ทอ.1 
27. นางสาวอมราพร สังหลัง 663208010018 การท่องเที่ยว ทอ.1 
28. นางสาวกัญญารัตน์ เหล่าเส็น 663208010039 การท่องเที่ยว ทอ.1 



 

ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา สาขา ชั้นปี 
29. นางสาวรัชเกล้า สุขขา 663208010004 การท่องเที่ยว ทอ.1 
30. นางสาวอนุรดี โดยล าดับ 663408010015 การท่อวเที่ยว ปี 1 
31. นายเจษฎากร ทองปาน 6614085400580 การโรงแรงและการฯ ปี 3 

32. นายสิริโรจน์ เรืองศรี 661408540042 การโรงแรงและการฯ ปี 3 

33. นางสาวธันวามาศ รามคง 661408540080 การโรงแรงและการฯ ปี 3 

34. นางสาวจิราพร ประค าเวช 661408540067 การโรงแรงและการฯ ปี 3 

35. นางสาวเกศณีย์ เวลาดี 661408540053 การโรงแรงและการฯ ปี 3 

36. นางสาวรามาวดี มัธยัสถ์ 661408540031 การโรงแรงและการฯ ปี 3 

37. นางสาวสุภาพร กิ่งชุม 661408540041 การโรงแรงและการฯ ปี 3 

38. นางสาวอันนาสร ด าชุม 661408540022 การโรงแรงและการฯ ปี 3 

39. นางสาวธัญวรัตน์ พรมเมศ 661408540014 การโรงแรงและการฯ ปี 3 

40. นางสาวอัสมา เกตุทอง 661408540024 การโรงแรงและการฯ ปี 3 

41. นางสาวกันยารัตน์ ชูชาติ 661408540068 การโรงแรงและการฯ ปี 3 

42. นางสาวทักษพร เกษศิริ 661408540063 การโรงแรงและการฯ ปี 3 
43. นางสาวอามีเนาะ โตะเลง 662208010023 ท่องเที่ยว ทอ.2 

44. นางสาวฐานิกา เขียดเขียว 661408540059 การโรงแรงและการฯ ปี 3 

45. นางสาววระดา วาราช 663408010016 การโรงแรงและการฯ ปี 1 
46. นางสาวสิรภัทร มากนคร 663408010013 ท่องเที่ยว ปี 1 
47. นางสิริปุณยากร ไกรเทพ อาจารย์   
48. นางสาวอมรรัตน์ วิสุทธรรมานนท์ อาจารย์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


