
ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

วันพุธที ่21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ ชั้น 2  

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  

1. 662408930001 นางสาวถิรดา  ลิ่มดุลย์ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
2. 662408930002 นางสาวหัสดี  ด าแก้ว การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
3. 662408930003 นายกิตติศักดิ์  มะยะเฉียว การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
4. 662408930004 นางสาวสุธีธิดา  ช่วยธานี การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
5. 662408930005 นางสาวสุพรรณี  จันทร์แย้ม การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
6. 662408930006 นายนรินทร  ขุนวรรณ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
7. 662408930007 นางสาวนิจจารีย์  บุญโชติ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
8. 662408930008 นางสาวพิชญธิดา  สารค า การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
9. 662408930009 นางสาวนฤมล  เอ่ียมละม่อม การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
10. 662408930010 นางสาวสหวดี  เนืองฤทธิ์ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
11. 662408930011 นางสาวรสลา  หมันจีด การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
12. 662408930012 นายชนม์มนัส  ขวัญสง การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
13. 662408930013 นางสาวอนิศรา  จันวินิจ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
14. 662408930015 นางสาววลัยรัตน์  คงสมุทร การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
15. 662408930016 นางสาวนงลักษณ์  นาคประเสริฐ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
16. 662408930019 นางสาวสุพิชชา  ทองวิมล การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
17. 662408930020 นางสาวธารารัตน์   สุวรรณรัตน์ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
18. 662408930021 นางสาวศศิตา   เพ็ญพอรู้ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
19. 662408930022 นางสาวสโรชา   สุดาทิพย์ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
20. 662408930024 นางสาวธิดารัตน์   พราหมณ์บัวทอง การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
21. 662408930025 นางสาวอริสรา  บัวศรี การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
22. 662408930027 นางสาวดลนภา   แสงศรี การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
23. 662408930029 นายศุภกร  ทองน  าแก้ว การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  



ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
24. 662408930030 นางสาวศิริวิมล  บุตรสา การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
25. 662408930031 นายธีรวัฒน์  กรมเมือง การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
26. 662408930032 นางสาวปาริฉัตร  สารสิทธิ์ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
27. 662408030001 นางสาวพรทิพย์  อาคามา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  
28. 662408030003 นางสาววิรัญชนา  เวสสโรจน์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  
29. 662408030005 นายเอกเฉลิมชัย  แสนเลิศ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  
30. 662408030006 นายสุกฤษฎิ์  โมกันธ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  
31. 662408030008 นางสาวนันทวรรณ  แหลมเกาะ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  
32. 662408030009 นางสาวสุวิมล  ทองฤกษ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  
33. 662408030010 นายวิรุฬห์  กุลบุญ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  
34. 662408030011 นางสาวนาฏสนา  จารึก ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  
35. 662408030013 นางสาวนิสรีน  แหลมเกาะ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  
36. 664208100001 นายนิธิภัทร  อ่องนาวา การบัญชี เทียบโอน  
37. 664208100002 นางสาวมัสรินทร์  ทองค า การบัญชี เทียบโอน  
38. 664208100003 นางสาวสิริลักษณ์  นมัสการ การบัญชี เทียบโอน  
39. 664208100004 นางสาวสุจิตรา  สืบศึก การบัญชี เทียบโอน  
40. 664208100005 นางสาวสุธาทิพย์  เส้งด า การบัญชี เทียบโอน  
41. 664208100006 นางสาวฮาหวา  จิระเสถียร การบัญชี เทียบโอน  
42. 664208100008 นางสาวมณฑิตา  จักราช การบัญชี เทียบโอน  
43. 664208100009 นางสาวศศธร  ทวิสุวรรณ การบัญชี เทียบโอน  
44. 664208100010 นางสาวณัฏฐา  หนูเทพ การบัญชี เทียบโอน  
45. 664208100012 นางสาวจามรี  ลูกอ้น การบัญชี เทียบโอน  
46. 664208100013 นางสาวอุฑารัตน์  นิลเส็น การบัญชี เทียบโอน  
47. 664208100014 นางสาวไปรยา  บุญช่วยนาง การบัญชี เทียบโอน  
48. 664208100018 นางสาวกันตนา  บิลและ การบัญชี เทียบโอน  
49. 664208100020 นางสาวกิตติรัตน์  กุลหลัง การบัญชี เทียบโอน  
50. 664208100021 นางสาวสุนิสา  หลีหาด การบัญชี เทียบโอน  
51. 664208100023 นางสาวแก้วกานดา  สมาจุน การบัญชี เทียบโอน  
52. 664208100025 นางสาวจิตตวดี  ด้วงทอง การบัญชี เทียบโอน  



ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
53. 664208100026 นายผดุงศักดิ์  พรหมช่วย การบัญชี เทียบโอน  
54. 664208100027 นางสาวพศิกา  พงศ์ธิพันธ์ การบัญชี เทียบโอน  
55. 664208100028 นางสาวทรรศนีย์  ด้วงมาก การบัญชี เทียบโอน  
56. 662408930001 นางสาวถิรดา  ลิ่มดุลย์ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

วันพุธที ่21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. 
ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  

1. 664208100030 นางสาวอรษา  เพชรสนั่น การบัญชี เทียบโอน  
2. 664208100031 นางสาวภัสสร  โรงเชิงไถ การบัญชี เทียบโอน  
3. 664208100034 นางสาวชลลดา  ยุทธการ การบัญชี เทียบโอน  
4. 664208100035 นางสาวสุธิดา  บุญไทย การบัญชี เทียบโอน  
5. 664208100036 นางสาวจีรวรรณ  หอมขจร การบัญชี เทียบโอน  
6. 664208100037 นางสาววนิดา  ดวงทับจันทร์ การบัญชี เทียบโอน  
7. 664208100038 นางสาวเกตน์วรา  กูรอหมีน การบัญชี เทียบโอน  
8. 664208100040 นางสาววรมน  สร้างเหมาะ การบัญชี เทียบโอน  
9. 664208100041 นางสาวอารียา  สรรเสริญ การบัญชี เทียบโอน  
10. 664208100042 นางสาวภารวี  หัสสาคร การบัญชี เทียบโอน  
11. 664208100045 นางสาวรัตนพร  พุ่มประเสริฐ การบัญชี เทียบโอน  
12. 664208100046 นางสาวปนัดดา  ด าแก้ว การบัญชี เทียบโอน  
13. 664208010004 นางสาวธัญชนก  เกื อเเก้ว การท่องเที่ยว เทียบโอน  
14. 664208010007 นางสาวอังคณา  การะเกตุ การท่องเที่ยว เทียบโอน  
15. 664208010008 นางสาวศรัณย์พร  หนูสวัสดิ์ การท่องเที่ยว เทียบโอน  
16. 664208010009 นางสาวกันติยา  อ านวยการ การท่องเที่ยว เทียบโอน  
17. 664208010010 นางสาวปิยธิดา  ตรีโชต ิ การท่องเที่ยว เทียบโอน  
18. 664208010012 นางสาวศรวณีย์  ไชยศร การท่องเที่ยว เทียบโอน  
19. 664208010016 นางสาวเกศดา  มาจุรินทร์ การท่องเที่ยว เทียบโอน  
20. 664208010020 นางสาวพิมวดี  ทองสงค์ การท่องเที่ยว เทียบโอน  
21. 664208010023 นางสาวอาทิตย์ศรา  ขวัญจุล การท่องเที่ยว เทียบโอน  
22. 664208010024 นางสาวธนวรรณ  ทองบางใบ การท่องเที่ยว เทียบโอน  
23. 664208010025 นายจักรพงศ์  คงแก้ว การท่องเที่ยว เทียบโอน  



ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
24. 664208010026 นางสาวกฤติยา  โต๊ะหลง การท่องเที่ยว เทียบโอน  
25. 664208010028 นางสาวสุณัฐชา  เส็นบุตร การท่องเที่ยว เทียบโอน  
26. 664208010030 นางสาวกนกวรรณ  เอียดทอง การท่องเที่ยว เทียบโอน  
27. 664208010033 นางสาวนฤมล  นกยูงทอง การท่องเที่ยว เทียบโอน  
28. 664208010034 นางสาวกาญจนา  จันมีศรี การท่องเที่ยว เทียบโอน  
29. 664208010035 นางสาวธัญญารัตน์  สาระวารี การท่องเที่ยว เทียบโอน  
30. 664208010036 นางสาวพรรณิการ์  มานะชนม์ การท่องเที่ยว เทียบโอน  
31. 664208010038 นายเมธชนันท์  น้อยกรัด การท่องเที่ยว เทียบโอน  
32. 664208010039 นางสาวพิชญา  ช่วยเกลี ยง การท่องเที่ยว เทียบโอน  
33. 664208010040 นางสาวมณฑิตา  ศรีสมบูรณ์ การท่องเที่ยว เทียบโอน  
34. 664208010042 นางสาวจิราภรณ์  ละไมโสบ การท่องเที่ยว เทียบโอน  
35. 664208010043 นางสาววิรากานต์  มลิวรรณ การท่องเที่ยว เทียบโอน  
36. 664208010044 นางสาวศิรประภา  เจริญศรี การท่องเที่ยว เทียบโอน  
37. 664208010045 นางสาวพรสุดา  คงศรี การท่องเที่ยว เทียบโอน  
38. 664208010046 นางสาวเมศิณี  คมข า การท่องเที่ยว เทียบโอน  
39. 664208010048 นางสาวปณวรรณ  สุราวุธ การท่องเที่ยว เทียบโอน  
40. 664208010049 นางสาวกรรณทิวา  ไหมจันทร์ การท่องเที่ยว เทียบโอน  
41. 664208010053 นางสาวชาลิสา  ศรมณี การท่องเที่ยว เทียบโอน  
42. 664208010054 นางสาวฌัชฌาภรณ์  นุชน้อย การท่องเที่ยว เทียบโอน  
43. 664208010055 นางสาวณัฏฐธิดา  ชุมศรี การท่องเที่ยว เทียบโอน  
44. 664208010058 นางสาวน  าเพชร  มิ่งเมือง การท่องเที่ยว เทียบโอน  
45. 664208010060 นางสาวพีชญา  บ้าเหร็ม การท่องเที่ยว เทียบโอน  
46. 664208010061 นางสาวมาธวีย์  ทัพชัย การท่องเที่ยว เทียบโอน  
47. 664208010062 นางสาววรรณกานต์  กวางทะวาย การท่องเที่ยว เทียบโอน  
48. 664208010063 นางสาวศิรภัสสร  สุขแก้ว การท่องเที่ยว เทียบโอน  
49. 664208010065 นางสาวอนุสสรา  ชนะกุล การท่องเที่ยว เทียบโอน  
50. 664208010068 นางสาวอาทิตยา  บุญสิทธิ์ การท่องเที่ยว เทียบโอน  
51. 664208010069 นางสาวอุลัยวรรณ  กุลสอนนาม การท่องเที่ยว เทียบโอน  
52. 664208010070 นางสาวสุวิมล  คงสิน การท่องเที่ยว เทียบโอน  



ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
53. 664208010071 นางสาวอาทิตยา  แสวงหา การท่องเที่ยว เทียบโอน  
54. 664208010072 นางสาวธิดาวรรณ  ก ากิจ การท่องเที่ยว เทียบโอน  
55. 664208010074 นางสาวปิยรัตน์  แซ่เง่า การท่องเที่ยว เทียบโอน  

 


