
  
   

 
 

 

 

ประกาศสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง  ผลการสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว 

สำหรับบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 

............................................ 
 ตามที่ สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กำหนดการสอบวัดสมรรถนะ
วิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว สำหรับบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการการ
ท่องเที ่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที ่ยว           
หล ักส ูตรปร ับปร ุง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำภาคเร ียนท ี ่  ๑/๒๕๖๔ ในว ันท ี ่  ๑๑ ต ุลาคม ๒๕๖๔ นั้น                        
บัดนี ้ สำนักว ิชาการท่องเที ่ยวได้ดำเนินการสอบฯ เสร็จสิ ้นเร ียบร้อยแล้ว จ ึงประกาศผลการสอบฯ              
ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                                        

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  บุญพัฒน์)  
                                        คณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว ปฏิบัติราชการแทน 
                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
   

รายช่ือแนบท้ายประกาศประกาศสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง  ผลการสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว 

สำหรับบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล นักศึกษา ผลการสอบ 
1 611781001 นางสาวกันต์ฤทัย สมเกี๋ยง ผ่าน 
2 611781002 นางสาวกัลยาณี อุ่นแก้ว ผ่าน 
3 611781004 นายสุทธิชัย จินดาดดุจสายชล ผ่าน 
4 611781006 นางสาวอินทิรา ไชยบุญเรือง ผ่าน 
5 611781007 นางสาวกนกวรรณ ธรรมยศ ผ่าน 
6 611781008 นางสาวกนกวรรณ สุทธิวัฒนชัย ผ่าน 
7 611781009 นางสาวกรรณิการ์ เชียงแรง ผ่าน 
8 611781010 นายกฤษณะ สลีสองสม ผ่าน 
9 611781012 นางสาวเกวลี ปานมาศ ผ่าน 

10 611781013 นางสาวขวัญธิดา เทพยศ ผ่าน 
11 611781014 นายจารุกิตติ์ รักพ่อ ผ่าน 
12 611781015 นางสาวชญานิศ สุวรรณทา ผ่าน 
13 611781016 นางสาวณัฐกาญจน์ ศรีพรม ผ่าน 
14 611781017 นางสาวณัฐภัทร เอี่ยมกิจสัมฤทธิ์ ผ่าน 
15 611781018 นางสาวทัตพร ต๊ะปัญญา ผ่าน 
16 611781019 นางสาวธนิกานต์ เหม่อเเล ผ่าน 
17 611781020 นางสาวนัดดา ลาชี ผ่าน 
18 611781024 นายพิเชษฐ์ ขันธะมงคล ผ่าน 
19 611781028 นางสาวมณีรัตน์ ศรีพรม ผ่าน 
20 611781030 นางสาว วิชญาพร ศิริลักษณ์ ผ่าน 
21 611781031 นางสาวศริประภา จันทรา ผ่าน 
22 611781033 นายศุภวิชญ์ ไทยจำนงค์ ผ่าน 
23 611781034 นางสาว ธัญญามาศ สุนันตีะคำ ผ่าน 
24 611781039 นางสาวสุภัสสรา เทพกอม ผ่าน 
25 611781040 นายสุเมธ เจือเผ่าจินดา ผ่าน 
26 611781042 นายอนุสรณ์ เหมวงศ์ศักดิ์ ผ่าน 
27 611781045 นาย คริษฐ์ แสงเงิน ผ่าน 
28 611781046 นางสาวจิตรศิริลดา ไชยถา ผ่าน 
29 611781050 นางสาวเจนจิรา หลักแหลม ผ่าน 
30 611781052 นางสาวชวนฝัน แซ่เล้า ผ่าน 



  
   

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล นักศึกษา ผลการสอบ 
31 611781053 นายทิตาวีร์ ชมสวน ผ่าน 
32 611781055 นางสาว ธัญวรัตม์ หวังประโยชน์ ผ่าน 
33 611781056 นางสาวธิดาพร สิทธิเจริญ ผ่าน 
34 611781058 นางสาว นลัทพร อินทจักร์ ผ่าน 
35 611781063 นางสาวมลฑกานต์ ภักตร์ผ่อง ผ่าน 
36 611781064 นางสาวรมิดา จรัญบุลิน ผ่าน 
37 611781066 นางสาวรัชนีกร ทิพย์รองพล ผ่าน 
38 611781068 นางสาวไวรัลย์ แซ่เติ๋น ผ่าน 
40 611781070 นาย สุธีร์ ทับทิมฉาย ผ่าน 
41 611781071 นางสาว สุมาลี พิมลพิทยาชัย ผ่าน 
42 611781073 นางสาวอโณทิยา ชาวน้ำหุ่ง ผ่าน 
43 611781074 นาย อนาวิล ดีนุสนธิ์ ผ่าน 
44 611781075 นายอนุพงษ์ วงค์ใหญ่ ผ่าน 
45 611781080 นางสาวขวัญใจ ชัยเรือน ผ่าน 
46 611781089 นางสาวปิยะภรณ์ หอมพันธุ์ ผ่าน 
47 611781093 นายวรภพ แสงงาม ผ่าน 
18 611781096 นายศุภกฤต ศรีบุริ ผ่าน 
49 611781097 นางสาวสุทธิพร แซ่ลี ผ่าน 
50 611781101 นาย อัศม์เดช  ทองดี ผ่าน 
51 611781104 นางสาว นาหย่อ ลอจาง ผ่าน 
52 611781065 นายยุทธการ  สากา ไม่ผ่าน 
53 611781106 นายกัญญารัตน์  ชุ่มมงคล ไม่ผ่าน 

 


