
                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๐ ๔๐๖๐   
ที ่ อว ๐655.๑๔/                                         วันที ่     8    เมษายน  256๕  

เรื่อง   ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งทีป่รึกษาชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 256๕   
 

เรียน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 ด้วยสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กำหนดให้มีชมรมนักศึกษา                  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเฉพาะทาง ตามนโยบายของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์แบบ 

 

 ในการนี้ เพ่ือให้การดำเนินของชมรมนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม จึงขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 256๕ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

                จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 

                                (นางสาวปิวรา มณีนิตย์) 
                               หวัหน้าหน่วยกิจกรรมนักศึกษา 

 
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัย 
เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
  (นางสาวปิยะนุช นาพอ) 
หัวน้างานพัฒนานักศึกษาฯ 
    8 เมษายน 2565 
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คำสั่งวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

                                                       ที ่    /๒๕65 
เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา ปีประจำการศึกษา 256๕  

   ------------------------------------ 

   ด้วยสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กำหนดให้มีชมรมนักศึกษา                  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเฉพาะทาง ตามนโยบายของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนิน
ของชมรมนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม จึงแต่งตั้งที่ปรึกษา
ชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 256๕ ดังต่อไปนี้ 

1. นางสาวจิรัชญา บุญช่วย    ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด 
2. นางสาวปิยะนุช นาพอ    ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ  ที่ปรึกษาชมรมดนตรีและการแสดง 
4. นางสาวศิริวรรณ์ ศิลารักษ์    ที่ปรึกษาชมรมดนตรีและการแสดง 
5. นางสาวนุชนาถ ทับครุฑ    ที่ปรึกษาชมรมกีฬาและนันทนาการ 
6. นายสันติภาพ ทิพย์ศรี     ที่ปรึกษาชมรมกีฬาและนันทนาการ 
7. นายชลิต เฉียบพิมาย     ที่ปรึกษาชมรม Tourism Challenge 
8. นายพีรวิชญ์ สิงฆาฬะ     ที่ปรึกษาชมรม Tourism Challenge 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร เจริญสุข   ทีช่มรม Powerful English 
10.  นายวิทยา ตู้ดำ     ที่ปรึกษาชมรมนวัตกรรมทางธุรกิจ 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา บัวทองเรือง  ที่ปรึกษาชมรม ACC บัญชีสัมพันธ์ 
12.  นายศิววงศ์ เพชรจุล     ที่ปรึกษาชมรม ACC บัญชีสัมพันธ์ 

 

 ทั้งนี้       ตั้งแต ่       วันที่          เมษายน  พ.ศ. ๒๕65 
 

   สั่ง        ณ        วันที่         เมษายน  พ.ศ. ๒๕65 

 
 
 

 (นางสาวจตุพร ฮกทา) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน รักษาราชการแทน 
      ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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ร่าง..ปิวรา.. 
พิมพ์..ปิวรา.. 

ตรวจ..ปิยะนุช.. 
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