
                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทรศัพท ์08 0145 4753     

ที ่ อว 0655.14/                                       วันที ่     17    มีนาคม  ๒๕๖4   

เรื่อง  ขออนุมัติค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา   
 

เรียน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 

   ด้วยงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ก าหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในวันพุธที ่
7 เมษายน ๒๕64 เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมหญ้าทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

   ในการนี้ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขออนุมัติค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รายละเอียดดังค าสั่งแนบ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 

                          (นางสาวปิยะนุช นาพอ) 
                                                        หวัหน้าหน่วยแนะแนวและบริการให้ค าปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์
เรียน ผู้อำนวยการ
        เพื่อโปรดพิจารณา
 

   ๑๗   มีนาคม   ๒๕๖๔
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      ค าสั่งวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
                                                      ที ่    / ๒๕64 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
------------------------------------ 

   ด้วยวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                 
วิทยาเขตตรัง ก าหนดจัด โครงการปั จฉิมนิ เทศนั กศึกษา ในวัน พุ ธที่  7  เมษายน ๒๕64 เวลา                         
09.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมหญ้าทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาและอ านวยการ ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการจัดโครงการ
ประกอบด้วย 
1.1 ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประธานกรรมการ 
1.2 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผน  กรรมการ 
1.3 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย   กรรมการ 

 1.4 รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา   กรรมและเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ ท าหน้าที่ ควบคุมดูแลนักศึกษา ด าเนินโครงการ อ านวยความ
สะดวก ประสานงานร่วมกันแก้ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ประกอบด้วย 
2.1 นายปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์    ประธานกรรมการ 
2.2 นายดุสิตพร ฮกทา     กรรมการ 
2.3 นางสาววันวิสาข์ พลอย อินสว่าง   กรรมการ 
2.4 นางสาวจิรัชญา บุญช่วย    กรรมการ 
2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ  กรรมการ 
2.6 นางสาวปิวรา มณีนิตย์    กรรมการ    
2.7 นางสาวปิยะนุช นาพอ    กรรมการและเลขานุการ  

 

3. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ท าหน้าที่รับลงทะเบียน พร้อมจัดเตรียมแฟ้มลงทะเบียนและรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
3.1 นางสาวปิยะนุช นาพอ    ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวกาญจนา อุบล    กรรมการ 
3.3 นางสาวกรวิษา ร่มรื่น    กรรมการ  
3.4 นางสาวสุกานดา ฤทธิชัย    กรรมการ 
3.5 นายพงษ์ศักดิ์ เพ็ชรเกิด    กรรมการ 
3.6 นางสาวปิวรา มณีนิตย์    กรรมการและเลขานุการ 

4.คณะกรรมการ... 
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4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  ท าหน้าที่  จัดเตรียม สถานที่และอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย 
4.1 นางสาวปิวรา มณีนิตย์    ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวสุกานดา ฤทธิชัย    กรรมการ 
4.3 นายสิริพงศ์ พิทักษ์     กรรมการและเลขานุการ 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  ท าหน้าที่ จัดเตรียมและดูแลอาหารและเครื่องดื่ม 
ประกอบด้วย 
5.1 นางสาวกาญจนา อุบล    ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาวกรวิษา ร่มรื่น    กรรมการ 
5.3 นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง    กรรมการ 
5.4 นางสาวปิยะนุช นาพอ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

6. คณะกรรมการด้านการเงิน ท าหน้าที่ ด้านการเงิน จดบันทึกการเบิกจ่าย ประกอบด้วย 
6.1 นายปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์    ประธานกรรมการ 
6.2 นางสาวปิวรา มณีนิตย์    กรรมการ 
6.3 นางสาวปิยะนุช นาพอ    กรรมการและเลขานุการ 

 

7. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ท าหน้าที่ ออกแบบประเมินผลพร้อมทั้งสรุปผล ประกอบด้วย 
7.1 นางสาวปิยะนุช นาพอ    ประธานกรรมการ 
7.2 นายพงษ์ศักดิ์ เพ็ชรเกิด    กรรมการ 
7.3 นางสาวปิวรา มณีนิตย์    กรรมการและเลขานุการ  
    

 ทั้งนี้      ตั้งแต ่          วันที่            มีนาคม  พ.ศ. ๒๕64 

           สั่ง      ณ       วันที่         มนีาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 

 
 

 (นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา) 
              ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

เสาวลกัษณ์/ร่าง/พิมพ/์ตรวจ................. 
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