รำยชื่ อผู้เข้ ำร่ วมโครงกำรไหว้ครู ประจำปี กำรศึกษำ 2564
วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่ องเทีย่ ว
วันที่ 29 กรกฎำคม 2564 เวลำ 07.00 - 12.00 น. ผ่ ำนระบบออนไลน์
หมายเหตุ นักศึกษาที่ลงทะเบียนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่ดาเนินกิจกรรมถือว่าผลการลงทะเบียนเป็ นโมฆะ นอกเหนือจากมีหลักฐานการเข้าร่ วมที่ปรากฎ
นักศึกษาชัดเจน
ลำดับ คำนำหน้ ำ
ชื่ อ-สกุล
รหัสนักศึกษำ
สำขำวิชำ
หลักสู ตร ชั้นปี ผลกำรเข้ ำร่ วม
นำม
กิจกรรม
1 นางสาว
เสาวลักษณ์ กะสิ รักษ์
663408930034 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ไม่ผา่ น
2 นาย
รอลหลี คงสมุทร
663408930025 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ไม่ผา่ น
3 นางสาว
ภวรัญชน์ เทพชู
663408930048 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ไม่ผา่ น
4 นาย
จิรทีปต์ เอียดศรี
663408930042 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ไม่ผา่ น
5 นางสาว
ปัทมาวสี ยอดมณี
663408930045 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ไม่ผา่ น
6 นางสาว
พิมพกานต์ สันเกาะ
663408930046 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ไม่ผา่ น
7 นางสาว
ณัฐวัลย์ มะสมัน
663408930043 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ไม่ผา่ น
8 นางสาว
จารุ วรรณ สวนสัน
663408930041 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ไม่ผา่ น
9 นางสาว
ศิริวรรณ์ ขวัญชุม
6634089300537 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ไม่ผา่ น
10 นางสาว
น้ าฟ้า จวนใหม่
663408930044 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ไม่ผา่ น
11 นางสาว
สาวิณี ดวงพุฒ
S663408930056 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ไม่ผา่ น
12 นางสาว
น.ส.ฮุสนา สง่าบ้านโคก
663408930058 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ไม่ผา่ น
13 นางสาว
สร้อยทิพย์ จิตภักดี
663408930055 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ไม่ผา่ น
14 นางสาว
พรศิริ คงบัว
6644089300155 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
15 นางสาว
สโรชา สุดาทิพย์
662408930022-3 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
16 นางสาว
นิจจารี ย ์ บุญโชติ
662408930007 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
17 นางสาว
นางสาวหัสดี ดาแก้ว
662408930002 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
18 นางสาว
ศิริวรรณ วรรณบวร
663408930030 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
19 นางสาว
มลชนก แก้วทองสวน
663408930024 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
20 นางสาว
สุภรัตน์ โฉมทอง
663408930033 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
21 นางสาว
อรสา สุดาทิพย์
663408930037 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
22 นาย
ธนโชติ พลบุญ
663408930011 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
23 นางสาว
ศศิตา เพ็ญพอรู ้
662408930021 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
24 นางสาว
สาธินี โปหลง
663408930031 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
25 นางสาว
ปริ ชยา อธิวฒั นชัย
663408930020 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
26 นาย
ฮาริ ส เอ็มเอ็ม
663408930040 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
27 นางสาว
ณัฐณิ ชา วงศ์ตาขี่
664408930009 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
28 นางสาว
สุพรรณี จันทร์ แย้ม
662408930005 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
29 นาย
ทวีศกั ดิ์ เต็มสังข์
663408930009 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
30 นาย
พีรณัฐ ดีเบา
664408930010 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
31 นางสาว
จิดาภา กุลยณี ย ์
664408930012 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
32 นาย
ทิวาเทพ บุญรอด
663408930010 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
33 นางสาว
บุษรา เพ็ชร์ เอียด
664408920005 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
34 นางสาว
อทิตติยา แท่นทอง
664408920006 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
35 นางสาว
ภริ ดา. ปราบเสร็ จ
664408930002 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
36 นาย
ธีรวัฒน์ กรมเมือง
662408930031 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
37 นางสาว
อมราพร แสงเกื้อ
664408930007 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน

รำยชื่ อผู้เข้ ำร่ วมโครงกำรไหว้ครู ประจำปี กำรศึกษำ 2564
วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่ องเทีย่ ว
วันที่ 29 กรกฎำคม 2564 เวลำ 07.00 - 12.00 น. ผ่ ำนระบบออนไลน์
หมายเหตุ นักศึกษาที่ลงทะเบียนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่ดาเนินกิจกรรมถือว่าผลการลงทะเบียนเป็ นโมฆะ นอกเหนือจากมีหลักฐานการเข้าร่ วมที่ปรากฎ
นักศึกษาชัดเจน
ลำดับ คำนำหน้ ำ
ชื่ อ-สกุล
รหัสนักศึกษำ
สำขำวิชำ
หลักสู ตร ชั้นปี ผลกำรเข้ ำร่ วม
นำม
กิจกรรม
38 นางสาว
เสาวณี ยมรัตน์
1920500098425 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
39 นางสาว
พิยดา ดาแข็ง
664408930008 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
40 นางสาว
นลิณี คงแก้ว
6644089300148 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
41 นางสาว
สร้อยทิพย์ จิตภักดี
663408930055 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
42 นางสาว
นงลักษณ์ นาคประเสริ ฐ
662408930016 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
43 นางสาว
ณัฐธยาน์ วงศ์ตาขี่
664408930006 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
44 นางสาว
อรัญญา แก้วคล้ า
664408920002 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
45 นางสาว
นลินี วันแรก
664408930003 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
46 นางสาว
สุพชิ ชา ทองวิมล
662408930019 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
47 นางสาว
สหวดี เนืองฤทธิ์
662408930010 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
48 นาย
ซากิบ เบ็ญสอาด
664408930001 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
49 นางสาว
กมลเนตร นวลศรี
664408920001 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
50 นางสาว
พิมพ์มาดา โชติรัตน์
663408930047 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
51 นาย
นริ นทร ขุนวรรณ
662408930006 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
52 นางสาว
วรรณวนัช ทองดียงิ่
663408930028 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
53 นางสาว
รสลา หมันจีด
662408930011 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
54 นางสาว
สิ รีธร เส็นจาง
664408920004 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
55 นางสาว
อริ สรา บัวศรี
S662408930025 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
56 นางสาว
นฤมล เอี่ยมละม่อม
662408930009 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
57 นางสาว
กัลยรัตน์ สุดการงาน
664408920007 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
58 นางสาว
พิชญธิดา สารคา
662408930008 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
59 นาย
ศุภกร ทองน้ าแก้ว
662408930029 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
60 นางสาว
ธัญสุดา พลบุญ
663408930016 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
61 นางสาว
อนิศรา จันวินิจ
662408930013 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
62 นางสาว
ริ นรตี ระเด่น
663408930049 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
63 นาย
กิตติศกั ดิ์ มะยะเฉี ยว
662408930003 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
64 นางสาว
อารยา ยงค์ประเดิม
663408930038 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
65 นาย
ชนม์มนัส ขวัญสง
662408930012 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
66 นางสาว
ธิดาพร แก้วทองสวน
663408930017 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
67 นางสาว
สุธีธิดา ช่วยธานี
662408930004 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
68 นางสาว
วิภาภรณ์ กกแก้ว
663408930051 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
69 นาย
กิตติพชิ ญ์ โคกตรัง
663408930003 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
70 นางสาว
ตวงพร นวนจันทร์
664408920009 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
71 นางสาว
ธารารัตน์ สุวรรณรัตน์
662408930020 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
72 นางสาว
ดลนภา แสงศรี
662408930027 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
73 นางสาว
จิราพร เส็นจาง
6644089300056 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
74 นาย
ไตรวิทย์ พยารัง
663408930008 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน

รำยชื่ อผู้เข้ ำร่ วมโครงกำรไหว้ครู ประจำปี กำรศึกษำ 2564
วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่ องเทีย่ ว
วันที่ 29 กรกฎำคม 2564 เวลำ 07.00 - 12.00 น. ผ่ ำนระบบออนไลน์
หมายเหตุ นักศึกษาที่ลงทะเบียนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่ดาเนินกิจกรรมถือว่าผลการลงทะเบียนเป็ นโมฆะ นอกเหนือจากมีหลักฐานการเข้าร่ วมที่ปรากฎ
นักศึกษาชัดเจน
ลำดับ คำนำหน้ ำ
ชื่ อ-สกุล
รหัสนักศึกษำ
สำขำวิชำ
หลักสู ตร ชั้นปี ผลกำรเข้ ำร่ วม
นำม
กิจกรรม
75 นางสาว
พิชามญชุ์ สมรักษ์
6644089300171 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
76 นางสาว
นราภรณ์ ไมตรี
663408930018 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
77 นาย
อารักษ์ ณ นคร
663408930039 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
78 นางสาว
ปาริ ฉตั ร สารสิ ทธิ์
662408930032 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
79 นางสาว
ฐิติรัตน์ หมัน่ แก้ว
6644089300130 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
80 นางสาว
ศศิวิมล แก้วมิ่งเมือง
664408930011 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
81 นาย
รอลหลี คงสมุทร
663408930025 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
82 นาย
รอลหลี คงสมุทร
663408930025 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
83 นางสาว
ถิรดา ลิ่มดุลย์
662408930001 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
84 นาย
รอลหลี คงสมุทร
663408930025 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
85 นางสาว
ศิริวิมล บุตรสา
662408930030 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
86 นางสาว
ฮูดา รอดเข็ม
664408010003 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
87 นาย
อิทธิฤทธิ์ หวังสป
664408010009 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
88 นางสาว
มะลิวลั ย์ โพชสาลี
s663408010005 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
89 นางสาว
วรรณดี ลาภมี
663408010017 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
90 นางสาว
ชลนิกานต์ ดวงสุวรรณ
663408010002 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
91 นางสาว
สุพรรษา เกตุแก้ว
663408010010 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
92 นางสาว
มนรดา ธนพัฒน์ศิริ
663408010006 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
93 นางสาว
ณัฐศริ นทร์ ผ่านบุตร
663408010008 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
94 นางสาว
รัตนา เอ้งฉ้วน
662408010002 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
95 นาย
ปิ ยวัต สนธิศรี
664408010010 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
96 นางสาว
สาริ กา เสี ยมไหม
664408010008 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
97 นางสาว
เนตรทราย ทานักผล
663408010011 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
98 นางสาว
ฮายาตี เจะม๊ะ
664408010005 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
99 นางสาว
นางสาวสใบทิพย์ ศรี ทยั
662408010005 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
100 นาย
ผดุงเดช ศรนิรันด์
663408010009 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
101 นาย
อินทรเดช สมาธิ
662408010010 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
102 นางสาว
เกศกนก คงทอง
663408010012 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
103 นางสาว
ชมพูนุช ทองหนูนุย้
S663408010025 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
104 นางสาว
อาลักษณา กิ่งเกาะยาว
662408010022 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
105 นางสาว
วระดา วาราช
663408010016 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
106 นางสาว
อนุรดี โดยลาดับ
s663408010015 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
107 นางสาว
มะลิวลั ย์ โพชสาลี
s663408010005 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
108 นางสาว
อลิษา แดงแสละ
663408010023 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
109 นางสาว
ภูษณิ ศา พุม่ นุย้
662408010020 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
110 นางสาว
วราภร เพชร์ ช่วย
663408010026 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
111 นาย
อภิสิทธิ์ ชูเสี ยงแจ้ว
663408010027 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 2
ผ่าน

รำยชื่ อผู้เข้ ำร่ วมโครงกำรไหว้ครู ประจำปี กำรศึกษำ 2564
วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่ องเทีย่ ว
วันที่ 29 กรกฎำคม 2564 เวลำ 07.00 - 12.00 น. ผ่ ำนระบบออนไลน์
หมายเหตุ นักศึกษาที่ลงทะเบียนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่ดาเนินกิจกรรมถือว่าผลการลงทะเบียนเป็ นโมฆะ นอกเหนือจากมีหลักฐานการเข้าร่ วมที่ปรากฎ
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ลำดับ คำนำหน้ ำ
ชื่ อ-สกุล
รหัสนักศึกษำ
สำขำวิชำ
หลักสู ตร ชั้นปี ผลกำรเข้ ำร่ วม
นำม
กิจกรรม
112 นางสาว
ฐิติรภัชร ฮายุกต์
663408010021 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
113 นางสาว
สิ รภัทร มากนคร
663408010013 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
114 นางสาว
นิชาภัทร รงรักษ์
S663408010020 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
115 นางสาว
อารี ญา ดีละมัน
663408010018 การท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
116 นางสาว
จิราพัชร สิ งหการ
663408100019 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ไม่ผา่ น
117 นางสาว
ยาวารี ย ์ ฮะปาน
663408100007 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ไม่ผา่ น
118 นางสาว
ชลันดา ทวีตา
663408100013 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ไม่ผา่ น
119 นางสาว
ปาริ ฉตั ร สมาธิ
662408100009-4 การบัญชี
4 ปี
ปี 3
ไม่ผา่ น
120 นางสาว
นุชจิรา ขนานใต้
663408100003 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ไม่ผา่ น
121 นางสาว
ชลันดา ทวีตา
663408100013 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ไม่ผา่ น
122 นางสาว
ประภานิช สรรพจักร
663408100017 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
123 นางสาว
เพ็ญประกาย แก้วคล้ า
663408100010 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
124 นางสาว
กิตติญา ทองมัน่
663408100008 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
125 นางสาว
หนึ่งฤทัย เจริ ญคา
664408100004 การบัญชี
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
126 นางสาว
ขวัญฤดี รอดสี เสน
664408100001 การบัญชี
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
127 นางสาว
น.ส.บุษกร คาภูแสน
663408100023 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
128 นางสาว
สิ ริมา แสงธารา
663408100020 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
129 นางสาว
วิภาดา มลิพนั ธุ์
664408100003 การบัญชี
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
130 นางสาว
อนิตญา สุเหร็ น
663408100016 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
131 นางสาว
ธนัญญา เหล่ชาย
664408100008 การบัญชี
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
132 นางสาว
สุธาทิพย์ เส้งดา
664208100005 การบัญชี
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
133 นางสาว
พิมพ์พสิ ุทธิ์ จูหอ้ ง
664408100009 การบัญชี
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
134 นางสาว
อัจฉราวรรณ ถนะวิทย์
663408100014 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
135 นางสาว
ปรัญญา มะกุล
664408100010 การบัญชี
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
136 นางสาว
วรนุช เลี่ยนยงค์
664408100002 การบัญชี
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
137 นางสาว
กันยา อาดา
663408100009 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
138 นางสาว
สิ รภัทร ทับทิมเมือง
663408100018 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
139 นางสาว
อมรทิพย์ ด้วงสุข
661408100003 การบัญชี
4 ปี
ปี 4
ผ่าน
140 นางสาว
สุทธิดา รักราวี
661408100022 การบัญชี
4 ปี
ปี 4
ผ่าน
141 นางสาว
พิมพกานต์ บุญมา
663408100001 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
142 นางสาว
นัทธมน นาศรี
661408100011 การบัญชี
4 ปี
ปี 4
ผ่าน
143 นางสาว
ศศิชา ทิพรัตน์
663408100022 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
144 นางสาว
อมรรัตน์ อน่าย
663408100021 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
145 นางสาว
สิ รภัทร ทับทิมเมือง
663408100018 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
146 นางสาว
วิชชุดา แก้วสอน
661408100017 การบัญชี
4 ปี
ปี 4
ผ่าน
147 นางสาว
นางสาวขวัญฤดี ฤทธิเนียม 662408100001 การบัญชี
4 ปี
ปี 3
ผ่าน
148 นางสาว
จิราพัชร สิ งหการ
663408100019 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ผ่าน

รำยชื่ อผู้เข้ ำร่ วมโครงกำรไหว้ครู ประจำปี กำรศึกษำ 2564
วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่ องเทีย่ ว
วันที่ 29 กรกฎำคม 2564 เวลำ 07.00 - 12.00 น. ผ่ ำนระบบออนไลน์
หมายเหตุ นักศึกษาที่ลงทะเบียนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่ดาเนินกิจกรรมถือว่าผลการลงทะเบียนเป็ นโมฆะ นอกเหนือจากมีหลักฐานการเข้าร่ วมที่ปรากฎ
นักศึกษาชัดเจน
ลำดับ คำนำหน้ ำ
ชื่ อ-สกุล
รหัสนักศึกษำ
สำขำวิชำ
หลักสู ตร ชั้นปี ผลกำรเข้ ำร่ วม
นำม
กิจกรรม
149 นาย
สุบิน บุญเลิศวรกุล
663408100012 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
150 นางสาว
สิ รภัทร ทับทิมเมือง
663408100018 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
151 นางสาว
อลิชา เกิดไก่แก้ว
663408100015 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
152 นางสาว
สิ รภัทร ทับทิมเมือง
663408100018 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ไม่ผา่ น
153 นางสาว
สิ รภัทร ทับทิมเมือง
663408100018 การบัญชี
4 ปี
ปี 2
ไม่ผา่ น
154 นาย
สุรเชษฐ์ พรามเล็ก
661408540079 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 4
ไม่ผา่ น
155 นาย
หาญณรงค์ ขุนโยธี
661408540072 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 4
ไม่ผา่ น
156 นางสาว
ธัญญารัตน์ หลานเด็น
661408540018 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 4
ไม่ผา่ น
157 นางสาว
จิรภิญญา คนเที่ยง
661408540046 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 4
ผ่าน
158 นางสาว
ธัญวรัตน์ พรมเมศ
661408540014 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 4
ผ่าน
159 นางสาว
เกวลิน ร่ วมพล
661408540047 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 4
ผ่าน
160 นางสาว
ฐานิกา เขียดเขียว
661408540059 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 4
ผ่าน
161 นางสาว
ธันวามาศ รามคง
661408540080 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 4
ผ่าน
162 นางสาว
เบญจรัตน์ สุนีย ์
164401020007 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
163 นางสาว
ศิริธร ศรี จนั ทร์ ทอง
661408540049 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 4
ผ่าน
164 นางสาว
นลินทิพย์ หัวเขา
661408540050 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 4
ผ่าน
165 นางสาว
อรพร เพ็งสุขศรี
663408100006 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
166 นางสาว
ศศิวิมล แก้วมิ่งเมือง
6644008930011 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
167 นางสาว
กันยารัตน์ ชูชาติ
661408540068 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 4
ผ่าน
168 นางสาว
ธัญญารัตน์ หลานเด็น
661408540018 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 4
ผ่าน
169 นางสาว
ดวงกมล นิลสงวนเดชะ
661408540012 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 4
ผ่าน
170 นางสาว
ดวงกมล นิลสงวนเดชะ
661408540012 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 4
ผ่าน
171 นางสาว
อารี ยา ผิวดี
661408540010 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 4
ผ่าน
172 นางสาว
ลักษมณ ทองแท้
661408540027 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 4
ผ่าน
173 นางสาว
อรจิรา ญาณสูตร
661408540008-5 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 ปี
ปี 4
ผ่าน
174 นางสาว
สุวิมล ทองฤกษ์
662408030009 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 3
ไม่ผา่ น
175 นางสาว
ชลธิชา รองสวัสดิ์
663408030001 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
176 นางสาว
ณัฐภรณ์ เพชรคง
664408030006 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
177 นางสาว
ชุติกาญจน์ ทิพย์จนั ทา
664408030007 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
178 นางสาว
เด่นรัชนี กิจสุบรรณ
664408030001 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
179 นางสาว
พรรวษา ชูนาก
664408030005 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
180 นางสาว
อภิภาวดี หมันการ
663408030005 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
181 นางสาว
ฟารี ดา บ้าเหร็ ม
663408030006 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
182 นางสาว
ณัฐวัลย์ อ่าวลึกน้อย
663408030004 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
183 นางสาว
นัชริ ยา มรรคาเขต
663408030011 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
184 นางสาว
อมาวสุ หูวอง
663408030009-8 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
185 นางสาว
อรวี คลองรั้ว
663408030003 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
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นำม
กิจกรรม
186 นาย
พงศ์พทั ธ์ คงประเสริ ฐ
663408030002 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
187 นางสาว
อัยรี น สูทอก
663408030007 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
188 นางสาว
นฤภร เครื อจันทร์
663408030008 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 2
ผ่าน
189 นางสาว
รัชดาภรณ์ ขาวขา
664408030003 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
190 นางสาว
ศิริญญา คงสมุทร
664408030011 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
191 นาย
อนุวฒั น์ แซ่อิ้ว
664408030009 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
192 นางสาว
ศิริญญา คงสมุทร
664408030011 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
193 นางสาว
ยุสลิษา ปะดุกา
664408030014 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
194 นางสาว
กัลยกร เพอสะและ
664408030008 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารนานาชาติ
4 ปี
ปี 1
ผ่าน
195 นางสาว
อภาสิ นี ชูแสง
663208010007 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ไม่ผา่ น
196 นางสาว
อังคณา การะเกตุ
664208010007 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
197 นางสาว
ศรัณย์พร หนูสวัสดิ์
664208010008 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
198 นางสาว
โศจิรัตน์ เจียวก๊ก
663208010016 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
199 นางสาว
กัญญารัตน์ เหล่าเส็น
663208010039 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
200 นางสาว
น้ าเพชร มิ่งเมือง
664208010058 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
201 นางสาว
มาธวีย ์ ทัพชัย
664208010061 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
202 นางสาว
อาทิตย์ศรา ขวัญจุล
664208010023 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
203 นางสาว
พีชญา บ้าเหร็ ม
664208010060 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 3
ผ่าน
204 นางสาว
ปณวรรณ สุราวุธ
664208010048 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
205 นางสาว
กาญจนา จันมีศรี
664208010034 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
206 นางสาว
พรสุดา คงศรี
664208010045 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
207 นางสาว
อาทิตยา แสวงหา
664208010071 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
208 นาย
ธนาวุฒิ เรี ยบร้อย
664208010003 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
209 นางสาว
ธันย์ชนก ขมจันทร์
664208010057 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
210 นาย
จักรพงศ์ คงแก้ว
664208010025 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
211 นางสาว
ชาลิสา ศรมณี
664208010053 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
212 นาย
ชวัลกร คุม้ วงษ์
663208010011 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
213 นางสาว
พิมวดี ทองสงค์
664208010020 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
214 นางสาว
อุลยั วรรณ กุลสอนนาม
664208010069 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
215 นางสาว
พรรณิ การ์ มานะชนม์
664208010036-8 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
216 นางสาว
กฤติยา โต๊ะหลง
664208010026 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
217 นางสาว
ศิรประภา เจริ ญศรี
664208010044 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
218 นางสาว
วิรากานต์ มลิวรรณ
664208010043-4 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
219 นางสาว
ธิดาวรรณ กากิจ
664208010072 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
220 นางสาว
ธัญญารัตน์ สาระวารี
664208010035 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
221 นางสาว
พิชญา ช่วยเกลี้ยง
664208010039 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
222 นางสาว
นฤมล นกยูงทอง
664208010033 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
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223 นางสาว
ปิ ยธิดา ตรี โชติ
664208010010 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
224 นางสาว
ปิ ยรัตน์ แซ่เง่า
664208010074 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
225 นางสาว
อนุสสรา ชนะกุล
664208010065 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 3
ผ่าน
226 นางสาว
ศิรภัสสร สุขแก้ว
664208010063 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 3
ผ่าน
227 นางสาว
เมศิณี คมขา
664208010046 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
228 นางสาว
ศรวณี ย ์ ไชยศร
664208010012 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
229 นางสาว
ชลิตา พุม่ พวง
664208010022 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
230 นางสาว
ณัฏฐธิดา ชุมศรี
664208010055 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
231 นางสาว
ธนวรรณ ทองบางใบ
664208010024 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
232 นาย
พนมพร แก้วประเสริ ฐ
664208010059 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
233 นางสาว
กนกวรรณ เทียมสานุจิตต์
664208010001 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
234 นางสาว
มณฑิตา ศรี สมบูรณ์
664208010040 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
235 นางสาว
วรรณกานต์ กวางทะวาย
664208010062 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
236 นางสาว
ชนาธิป ชูทงุ่ ยอ
663208010014 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
237 นางสาว
จันทราภา ศรี สุด
664208010051-7 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
238 นางสาว
รัตนวลี
663208010006 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
239 นางสาว
ณัฎฐา นวลขาว
664208010019 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
240 นางสาว
อรดา เพ็ชร์ พรม
664208010066-5 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
241 นางสาว
รัชยุดาภรณ์ ศรี ชมภู
663208010023 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
242 นางสาว
อมราพร สังหลัง
663208010018 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 4
ผ่าน
243 นาย
เมธชนันท์ น้อยกรัด
664208010038 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
244 นางสาว
วรรณกานต์ กวางทะวาย
664208010062 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
245 นางสาว
อาทิตยา บุญสิ ทธิ์
664208010068-1 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
246 นางสาว
ไอศิกา มหาศาลเลิศพิพฒั น์ 664208010018-6 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
247 นางสาว
สุวิมล คงสิ น
664208010070 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
248 นางสาว
ธันย์ชนก ชมจันทร์
664208010057 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
249 นางสาว
ธัญชนก เกื้อแก้ว
664208010004 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
250 นางสาว
สุณัฐชา เส็นบุตร
664208010028 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
251 นาย
กฤษฎา จันจาลักษณ์
663208010029 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
252 นางสาว
วิภาวดี หมีนุย้
663208010019-5 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
253 นางสาว
ฌัชฌาภรณ์ นุชน้อย
664208010054-1 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
254 นางสาว
กรรณทิวา ไหมจันทร์
664208010049 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 3
ผ่าน
255 นางสาว
จิราภรณ์ ละไมโสบ
664208010042 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
256 นางสาว
กนกวรรณ เอียดทอง
66420810030 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
257 นางสาว
ณัฐนิชา บูรณะ
663208010034 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
258 นางสาว
ณัฏฐชา จีนเมือง
64208010029 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
259 นางสาว
จิราภรณ์ ละไมโสบ
664208010042 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
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นำม
กิจกรรม
260 นางสาว
กณิ ศ คีรีรักษ์
663208010015 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
261 นางสาว
ณัฐนิชา บูรณะ
663208010034 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
262 นางสาว
จิราภรณ์ ละไมโสบ
664208010042 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
263 นางสาว
วรดา นิสยั ชล
663208010001 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
264 นาย
พนมพร แก้วประเสริ ฐ
664208010059 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
265 นาย
พนมพร แก้วประเสริ ฐ
664208010059 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
266 นางสาว
อัจฉราภรณ์ ดวงแก้ว
663208010002 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
267 นางสาว
จิราภรณ์ ละไมโสบ
664208010042 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
268 นางสาว
วิจิตรา ฉิ มฤทธิ์
663208010031 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
269 นางสาว
นัฐกานต์ ผกามาศ
663208010020 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 4
ผ่าน
270 นางสาว
ปริ ศนา สุริยะโยธิน
663208010037 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
271 นางสาว
นางสาว สุจิตรา โรยมณี
663208010008 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
272 นางสาว
ปริ ยาภัทร จันทร์ อุ่น
663208010017 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
273 นางสาว
ศศิภา คลองรั้ว
663208010010 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
274 นางสาว
อภาสิ นี
ชูแสง
การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
275 นางสาว
วรรณนิสา ฝั้นไฝ
663208010005 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
276 นางสาว
โศจิรัตน์ เจียวก๊ก
663208010016 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
277 นางสาว
ธนัญญา มานพ
663208010009 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
278 นางสาว
กัญญารัตน์ เหล่าเส็น
663208010039 การท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
279 นางสาว
น้ าฝน หนาวเยีย่ ม
663208100047 การบัญชี
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
280 นางสาว
กนกวรรณ ขุนอินทร์
663208100025 การบัญชี
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
281 นางสาว
สุกญั ญา อินทร์ สุทธิ์
S663208100004 การบัญชี
เทียบโอน ปี 2
ไม่ผา่ น
282 นางสาว
คทาทอง เกียรติพมิ ล
663208100032 การบัญชี
เทียบโอน ปี 2
ไม่ผา่ น
283 นางสาว
สัตตบุษย์ ทับทิมเมือง
663208100034 การบัญชี
เทียบโอน ปี 2
ไม่ผา่ น
284 นางสาว
ศุภรัตน์ ทองทิพย์
663208100035 การบัญชี
เทียบโอน ปี 2
ไม่ผา่ น
285 นางสาว
บุษริ น ทรัพย์ส่ง
664208100039 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
286 นางสาว
เกตน์วรา กูรอหมีน
664208100038 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
287 นางสาว
ชุติกาญจน์ ล่าล่อง
663208100050 การบัญชี
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
288 นางสาว
หทัยกาญจน์ ประเสริ ฐ
663208100001 การบัญชี
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
289 นาย
นิธิภทั ร อ่องนาวา
664208100001 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
290 นางสาว
ณัฏฐา หนูเทพ
s664208100010 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
291 นางสาว
ศศธร ทวิสุวรรณ
664208100009 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
292 นางสาว
กิตติรัตน์ กุลหลัง
664208100020 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
293 นางสาว
รัตนพร พุม่ ประเสริ ฐ
664208100045 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
294 นาย
ผดุงศักดิ์ พรหมช่วย
664208100026 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
295 นางสาว
สิ ริลกั ษณ์ นมัสการ
664208100003 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
296 นางสาว
สุจิตรา สืบศึก
664208100004 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
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297 นางสาว
ภารวี หัสสาคร
664208100042 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
298 นางสาว
ฮาหวา จิระเสถียร
664208100006 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
299 นางสาว
ทิพวรรณ อุศมา
664208100022 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
300 นางสาว
วนิดา ดวงทับจันทร์
664208100037 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
301 นางสาว
จิรวรรณ จันทร์ ชู
663208100017 การบัญชี
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
302 นางสาว
ทรรศนีย ์ ด้วงมาก
664208100028 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
303 นางสาว
ภัสสร โรงเชิงไถ
664208100031 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
304 นางสาว
วรมน สร้างเหมาะ
664208100040 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
305 นางสาว
จีรวรรณ หอมขจร
664208100036 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
306 นางสาว
พศิกา พงศ์ธิพนั ธ์
664208100027 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
307 นางสาว
กันตนา บิลและ
664208100018 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
308 นางสาว
ไปรยา บุญช่วยนาง
664208100014 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
309 นางสาว
จามรี ลูกอ้น
664208100012 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
310 นางสาว
อรษา เพชรสนัน่
664208100030 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
311 นางสาว
อลิษา นาชิน
663208100043 การบัญชี
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
312 นางสาว
ปนัดดา ดาแก้ว
664208100046 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
313 นางสาว
แก้วกานดา สมาจุน
664208100023 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
314 นางสาว
จิตตวดี ด้วงทอง
664208100025 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
315 นางสาว
มณฑิตา จักราช
664208100008 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
316 นางสาว
สายทิพย์ ชูยก
663208100007 การบัญชี
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
317 นางสาว
มัสริ นทร์ ทองคา
664208100002 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
318 นางสาว
สุนิสา หลีหาด
664208100021 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
319 นางสาว
อภิญญา เหล่าเส็น
663208100033 การบัญชี
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
320 นางสาว
นุชจรี โยมเนียม
663208100002 การบัญชี
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
321 นางสาว
อุฑารัตน์ นิลเส็น
664208100013 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
322 นางสาว
นุสรา เวลาดี
663208100053-5 การบัญชี
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
323 นางสาว
สุธิดา. บุญไทย
664208100035 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
324 นางสาว
อารี ยา สรรเสริ ญ
664208100041 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
325 นางสาว
ชลลดา ยุทธการ
664208100034 การบัญชี
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
326 นางสาว
ศิวพร ชานาญเหนาะ
663208100046 การบัญชี
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
327 นางสาว
ชฎาภรณ์ จันทะเล
663208100021 การบัญชี
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
328 นางสาว
สุกญั ญา หนูเนตร
663208100016 การบัญชี
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
329 นางสาว
กนกวรรณ ขุนอินทร์
663208100025 การบัญชี
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
330 นางสาว
น้ าฝน หนาวเยีย่ ม
663208100047 การบัญชี
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
331 นางสาว
ณัฏฐณิ ชา สังยวน
663208100052 การบัญชี
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
332 นางสาว
น.สจันทกานต์ เกื้อประจง
663208100018 การบัญชี
เทียบโอน ปี 4
ผ่าน
333 นางสาว
อังคณา การะเกตุ
664208010007 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน

รำยชื่ อผู้เข้ ำร่ วมโครงกำรไหว้ครู ประจำปี กำรศึกษำ 2564
วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่ องเทีย่ ว
วันที่ 29 กรกฎำคม 2564 เวลำ 07.00 - 12.00 น. ผ่ ำนระบบออนไลน์
หมายเหตุ นักศึกษาที่ลงทะเบียนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่ดาเนินกิจกรรมถือว่าผลการลงทะเบียนเป็ นโมฆะ นอกเหนือจากมีหลักฐานการเข้าร่ วมที่ปรากฎ
นักศึกษาชัดเจน
ลำดับ คำนำหน้ ำ
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รหัสนักศึกษำ
สำขำวิชำ
หลักสู ตร ชั้นปี ผลกำรเข้ ำร่ วม
นำม
กิจกรรม
334 นางสาว
ฐิติรัตน์ จรจันทร์
664208010002 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
335 นางสาว
สุทธิกานต์ ชุมบุตร
664208010013 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
336 นางสาว
ศุภนุช เจริ ญประมีปกิจ
663208100030 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
337 นางสาว
เกศดา มาจุรินทร์
664208010016 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 1
ผ่าน
338 นางสาว
รมิตา ล่องตี้
663208010038 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 4
ผ่าน
339 นางสาว
บุษริ นทร์ ไทยเล็ก
663208010030-2 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน
340 นางสาว
สุชาดา อิสโม
s663208010028 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
เทียบโอน ปี 2
ผ่าน

