
ใบรายชื่อนักศึกษาเข้าห้องเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา 08121307 ชื่อวิชา การดำเนินงานนำเที่ยว ผู้สอน อ.สุชาติ อินกล่ำ กลุ่มเรียน 107

# รหัสนักศึกษา ชื่อ  สกุล เบอร์โทรศัพท์ E-Mail                ห้องเรียน ยืนยันลงทะเบียน สถานะรายวิชา

1 664208010001 นางสาวกนกวรรณ  เทียมสานุจิตต ์0650762344 kanokwan.tai@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

2 664208010007 นางสาวอังคณา  การะเกตุ  0946868272 angkhana.k@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

3 664208010008 นางสาวศรัณย์พร  หนูสวัสดิ์  0935756542 saranpon.n@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

4 664208010009 นางสาวกันติยา  อำนวยการ  0980726963 kantiya.a@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

5 664208010010 นางสาวปิยธิดา  ตรีโชติ  0635847169 piyatida.tr@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

6 664208010012 นางสาวศรวณีย์  ไชยศร  0936294478 sornwanee.c@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

7 664208010013 นางสาวสุทธิกานต์  ชุมบุตร  0937270153 suttikan.ch@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

8 664208010016 นางสาวเกศดา  มาจุรินทร์  0632565910 kessada.m@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

9 664208010020 นางสาวพิมวดี  ทองสงค์  0620262272 pimwadee.t@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

10 664208010022 นางสาวชลิตา  พุ่มพวง  0986919524 chalita.ph@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

11 664208010023 นางสาวอาทิตย์ศรา  ขวัญจุล  0821282142 arthitsara.k@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

12 664208010024 นางสาวธนวรรณ  ทองบางใบ  0627823438 thanawan.t@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

13 664208010026 นางสาวกฤติยา  โต๊ะหลง  0937634575 krittiya.t@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

14 664208010029 นางสาวณัฏฐชา  จีนเมือง  0636133607 nattacha.j@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

15 664208010030 นางสาวกนกวรรณ  เอียดทอง  0630074381 kanokwan.ai@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

16 664208010033 นางสาวนฤมล  นกยูงทอง  0949850013 narumon.no@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

17 664208010034 นางสาวกาญจนา  จันมีศรี  0936020866 kanjana.jan@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

18 664208010035 นางสาวธัญญารัตน์  สาระวารี  0612428471 tanyarat.sar@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

19 664208010036 นางสาวพรรณิการ์  มานะชนม์  0986753678 phannika.m@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

20 664208010038 นายเมธชนันท์  น้อยกรัด  0613271581 metchanan.n@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

21 664208010040 นางสาวมณฑิตา  ศรีสมบูรณ์  0822739077 montita.s@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

22 664208010043 นางสาววิรากานต์  มลิวรรณ  0809624940 virakan.m@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

23 664208010044 นางสาวศิรประภา  เจริญศรี  0628240733 siraprapa.j@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

24 664208010045 นางสาวพรสุดา  คงศรี  0993580688 pornsuda.k@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

25 664208010046 นางสาวเมศิณี  คมขำ  0954230786 masinee.k@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ
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ASUS 03
Textbox
กิจกรรมฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ทัศนศึกษาเส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก (เส้นทาง ๘-๙)
วันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2565 ณ กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง
กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ



# รหัสนักศึกษา ชื่อ  สกุล เบอร์โทรศัพท์ E-Mail                ห้องเรียน ยืนยันลงทะเบียน สถานะรายวิชา

26 664208010048 นางสาวปณวรรณ  สุราวุธ  0917064754 panawan.s@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

27 664208010049 นางสาวกรรณทิวา  ไหมจันทร์  0622272502 kanthiwa.m@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

28 664208010063 นางสาวศิรภัสสร  สุขแก้ว  0800577983 sirapatsorn.s@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

29 664208010069 นางสาวอุลัยวรรณ  กุลสอนนาม  0987064608 ulaiwan.k@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

หมายเหตุ

1. นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่มีรายชื่อในใบรายชื่อประจำวิชา และรายชื่อประจำห้อง

2. อาจารย์ผู้สอนกรุณาแจ้งให้นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ ติดต่อลงทะเบียน ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนแล้วรายชื่อนักศึกษาก็จะปรากฏในใบรายชื่อประจำวิชาและรายชื่อประจำห้อง

3. งานทะเบียนฯจะปรับปรุงรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มทุกวัน อาจารย์ผู้สอนสามารถ พิมพ์รายชื่อที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบันได้ตามต้องการ

4. E-Mail ของนักศึกษาสำหรับใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 365 Education (Microsoft Team) คือ รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย s และตามด้วย @ms.rmutsv.ac.th เช่น s155404170041@ms.rmutsv.ac.th
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1 663408010002 นางสาวชลนิกานต์  ดวงสุวรรณ  0950879784 chonnikan.d@rmutsvmail.com                TR3//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

2 663408010006 นางสาวมนรดา  ธนพัฒน์ศิริ  0986924814 monrada.t@rmutsvmail.com                TR3//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

3 663408010008 นางสาวณัฐศรินทร์  ผ่านบุตร  0935791207 natsarin.p@rmutsvmail.com                TR3//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

4 663408010009 นายผดุงเดช  ศรนิรันด์  0878516486 padungdet.s@rmutsvmail.com                TR3//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

5 663408010010 นางสาวสุพรรษา  เกตุแก้ว  0654065283 suphan.k@rmutsvmail.com                TR3//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

6 663408010011 นางสาวเนตรทราย  ทำนักผล  0952243537 netsai.t@rmutsvmail.com                TR3//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

7 663408010012 นางสาวเกศกนก  คงทอง  0629741199 ketkanok.kh@rmutsvmail.com                TR3//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

8 663408010013 นางสาวสิรภัทร  มากนคร  0622352153 siraphat.ma@rmutsvmail.com                TR3//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

9 663408010016 นางสาววระดา  วาราช  0636185060 warada.w@rmutsvmail.com                TR3//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

10 663408010017 นางสาววรรณดี  ลาภมี  0953573752 wandee.l@rmutsvmail.com                TR3//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

11 663408010018 นางสาวอารีญา  ดีละมัน  0959501537 areeya.d@rmutsvmail.com                TR3//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

12 663408010020 นางสาวนิชาภัทร  รงรักษ์  0612751195 nichapat.r@rmutsvmail.com                TR3//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

13 663408010023 นางสาวอลิษา  แดงแสละ  0947508406 alisa.d@rmutsvmail.com                TR3//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

14 663408010025 นางสาวชมพูนุช  ทองหนูนุ้ย  0925296353 chompoonuh.t@rmutsvmail.com                TR3//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

15 663408010026 นางสาววราภร  เพชร์ช่วย  waraporn.phe@rmutsvmail.com                TR3//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

16 663408010027 นายอภิสิทธิ์  ชูเสียงแจ้ว  0986806094 aphisit.ch@rmutsvmail.com                TR3//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

17 664208010018 นางสาวไอศิกา  มหาศาลเลิศพิพัฒน์ 0611829039 aisika.m@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

18 664208010025 นายจักรพงศ์  คงแก้ว  0980126710 chakkaphong.k@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

19 664208010028 นางสาวสุณัฐชา  เส็นบุตร  0612082826 sunatcha.s@rmutsvmail.com                TR-32//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

20 664208010039 นางสาวพิชญา  ช่วยเกลี้ยง  0622144452 phitchaya.c@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

21 664208010042 นางสาวจิราภรณ์  ละไมโสบ  0630798225 jiraporn.l@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

22 664208010051 นางสาวจันทราภา  ศรีสุด  0986782457 jantarapa.s@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

23 664208010053 นางสาวชาลิสา  ศรมณี  0654025119 chalisa.s@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

24 664208010054 นางสาวฌัชฌาภรณ์  นุชน้อย  0928039094 chatchaporn.n@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

25 664208010055 นางสาวณัฏฐธิดา  ชุมศรี  0958827226 nattaida.c@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ
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26 664208010058 นางสาวน้ำเพชร  มิ่งเมือง  0828237264 namphet.m@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

27 664208010060 นางสาวพีชญา  บ้าเหร็ม  062-824172 peechaya.b@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

28 664208010061 นางสาวมาธวีย์  ทัพชัย  0917608640 matavee.t@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

29 664208010062 นางสาววรรณกานต์  กวางทะวาย  0942905233 wannakarn.k@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

30 664208010065 นางสาวอนุสสรา  ชนะกุล  0628313122 anutsara.c@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

31 664208010068 นางสาวอาทิตยา  บุญสิทธิ์  0950608813 artittaya.b@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

32 664208010071 นางสาวอาทิตยา  แสวงหา  0653623309 atittaya.sa@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

33 664208010072 นางสาวธิดาวรรณ  กำกิจ  0952753223 thidawan.k@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

34 664208010074 นางสาวปิยรัตน์  แซ่เง่า  0635955510 piyarat.sa@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

หมายเหตุ

1. นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่มีรายชื่อในใบรายชื่อประจำวิชา และรายชื่อประจำห้อง

2. อาจารย์ผู้สอนกรุณาแจ้งให้นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ ติดต่อลงทะเบียน ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนแล้วรายชื่อนักศึกษาก็จะปรากฏในใบรายชื่อประจำวิชาและรายชื่อประจำห้อง

3. งานทะเบียนฯจะปรับปรุงรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มทุกวัน อาจารย์ผู้สอนสามารถ พิมพ์รายชื่อที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบันได้ตามต้องการ

4. E-Mail ของนักศึกษาสำหรับใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 365 Education (Microsoft Team) คือ รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย s และตามด้วย @ms.rmutsv.ac.th เช่น s155404170041@ms.rmutsv.ac.th
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หมายเหตุ  ลำดับที่ 1-16 เดินทางทัศนศึกษาในปีงบประมาณ 2566



ใบรายชื่อนักศึกษาเข้าห้องเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา 08121307 ชื่อวิชา การดำเนินงานนำเที่ยว ผู้สอน อ.สุชาติ อินกล่ำ กลุ่มเรียน 133

# รหัสนักศึกษา ชื่อ  สกุล เบอร์โทรศัพท์ E-Mail                ห้องเรียน ยืนยันลงทะเบียน สถานะรายวิชา

1 662408010001 นางสาวจิรัชญา  ช่วยทองสุข  0660703939 jirutchaya.c@rmutsvmail.com                TR4//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

2 662408010002 นางสาวรัตนา  เอ้งฉ้วน  0654020653 rattana.ae@rmutsvmail.com                TR4//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

3 662408010003 นางสาวจิระวดี  ชายเลี้ยง  0612041149 jirawadee.c@rmutsvmail.com                TR4//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

4 662408010005 นางสาวสใบทิพย์  ศรีทัย  0936358509 sabaithip.s@rmutsvmail.com                TR4//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

5 662408010006 นางสาวจีรนันท์  กิมเฮง  0884521870 jeeranan.k@rmutsvmail.com                TR4//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

6 662408010008 นางสาวอารียา  มณีแสง  0980641896 areeya.ma@rmutsvmail.com                TR4//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

7 662408010009 นางสาวคัมภิรดา  พุทธสุขา  093-734549 kampirada.p@rmutsvmail.com                TR4//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

8 662408010010 นายอินทรเดช  สมาธิ  0825285766 intharadet.s@rmutsvmail.com                TR4//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

9 662408010011 นางสาวศิวภา  ทองด้วง  0897284778 siwapa.t@rmutsvmail.com                TR4//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

10 662408010012 นางสาวพนิดา  ศรมีศรี  0953263671 panida.so@rmutsvmail.com                TR4//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

11 662408010013 นางสาววรารัตน์  ช่วยชิต  0986984175 wararat.c@rmutsvmail.com                TR4//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

12 662408010015 นางสาวเหมือนขวัญ  ชุมจินดา  0899777440 maunkwan.c@rmutsvmail.com                TR4//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

13 662408010018 นายไชยะ  อรรถชัยยะ  0917572158 chaiya.a12@rmutsvmail.com                TR4//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

14 662408010020 นางสาวภูษณิศา  พุ่มนุ้ย  0984347212 phusanisa.p@rmutsvmail.com                TR4//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

15 662408010022 นางสาวอาลักษณา  กิ่งเกาะยาว  0915274408 arllahsana.k@rmutsvmail.com                TR4//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

16 662408010025 นางสาวสร้อยฟ้า  จันทร์ฝาก  0937509865 sroifa.c@rmutsvmail.com                TR4//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

17 662408010026 นางสาวสุพรรษา  เสนนอก  0972930624 supansa.s@rmutsvmail.com                TR4//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

18 662408010029 นางสาวปรารถนา  ข่ายม่าน  0935933002 pratthana.k@rmutsvmail.com                TR4//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

19 662408010030 นางสาวอนุธิดา  เพชรฤทธิ์  0950109632 anuthida.p@rmutsvmail.com                TR4//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

20 662408010032 นางสาวจริยา  นวลใย  0611837650 jariya.n12@rmutsvmail.com                TR4//1  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

21 664208010070 นางสาวสุวิมล  คงสิน  0804035411 suwimon.k@rmutsvmail.com                TR2-32//2  ภาคปกติ ลงทะเบียน ปกติ

หมายเหตุ

1. นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่มีรายชื่อในใบรายชื่อประจำวิชา และรายชื่อประจำห้อง

2. อาจารย์ผู้สอนกรุณาแจ้งให้นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ ติดต่อลงทะเบียน ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนแล้วรายชื่อนักศึกษาก็จะปรากฏในใบรายชื่อประจำวิชาและรายชื่อประจำห้อง

3. งานทะเบียนฯจะปรับปรุงรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มทุกวัน อาจารย์ผู้สอนสามารถ พิมพ์รายชื่อที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบันได้ตามต้องการ

4. E-Mail ของนักศึกษาสำหรับใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 365 Education (Microsoft Team) คือ รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย s และตามด้วย @ms.rmutsv.ac.th เช่น s155404170041@ms.rmutsv.ac.th
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ASUS 03
Textbox
กิจกรรมฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ทัศนศึกษาเส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก (เส้นทาง ๘-๙)
วันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2565 ณ กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง
กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ


