
 
ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ที่ 238/2562 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ  

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
............................................. 

   ด้วย สโมสรนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้ด ำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำร
บริหำรสโมสรนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 28 มีนำคม 2562  ดังนั้นเพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 40 และมำตรำ 85 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2558 และค ำสั่งมหำวิทยำลัยขอนแก่น ที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 เร่ือง มอบอ ำนำจ
กำรให้ปฏิบัติกำรแทน จึงแต่งตั้งให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งและผู้มีนำมต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สาขา ชั้นป ี
1 603080891-7 นายศราวุฒิ พุทธา นายกสโมสรนักศึกษา ภาษาไทย 3 
2 603081050-8 นางสาวอรุณรัตนไ์ชยสุข  อุปนายกสโมสรนักศึกษา ภาษาไทย 3 
3 603080458-1 นางสาวอังสุมา พันธ์ค า อุปนายกสโมสรนักศึกษา พัฒนาสังคม 3 
4 603080720-4 นางสาวณัฏฐณิชา  แสงอุบล เลขานุการ  ภาษาตะวันตก เอกภาษาฝรั่งเศส 3 
5 603080721-2 นางสาวดอนน่า พรทิพย์ พันธะวงศ์ ประธานฝา่ยการเงิน ภาษาตะวันตก เอกภาษาฝรั่งเศส 3 
6 603080569-2 นายปุญญพัฒน์จันทรประทักษ์ ประธานฝา่ยพยาบาล ภาษาอังกฤษ 3 
7 603080264-4 นางสาวนริศรา ขวาซุย รองประธานฝา่ยพยาบาล ภาษาตะวันออก เอกภาษาจีน 3 
8 603080380-2 นางสาวธมลวรรณ  ศรีชัยมลู ประธานฝา่ยสวสัดิการ ภาษาไทย 3 
9 603080551-8 นายณัฐวัตร กลีบม่วง ประธานฝา่ยอาคารและสถานท่ี ภาษาอังกฤษ 3 
10 603080853-8 นายศุภวิชญ์ วงศ์วิริยะชัย รองประธานฝา่ยอาคารและ

สถานท่ี 
รัฐประสาสนศาสตร ์ 3 

11 603080871-3 นายคติพจน์ นนทบุตร ประธานฝา่ยศลิปวัฒนธรรม ภาษาไทย 3 
12 603080874-7 นายโชคชัย ค าจันทา รองประธานฝา่ยศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย 3 
13 603081068-9 นายปฐมพงษ ์ ปิทบแสน ประธานฝา่ยกีฬา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3 
14 603080237-7 นายวีรชัย เจนวิถ ี ประธานฝา่ยสันทนาการ ภาษาตะวันตก เอกภาษาเยอรมัน 3 
15 603080217-3 นางสาวชลิดา  ศรีจันทะ รองประธานฝา่ยสันทนาการ ภาษาตะวันตก เอกภาษาเยอรมัน 3 
16 603080101-2 นายชัชวาลย์ ชนะไชย ประธานฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ 3 
17 613080109-7 นายพีร อุสาหะ รองประธานฝา่ยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ 2 

18 603081024-9 นายประสิทธ์ิ พลเสนา ประธานฝา่ยประชาสัมพันธ ์ ภาษาตะวันออก เอกภาษาญี่ปุ่น 3 
19 603080595-1 นางสาวเขมนิภาส์  นิธิหิรญัวงษ์ ประธานฝา่ยงานทะเบียนและ

ประมวลผล 
ภาษาตะวันออก เอกภาษาจีน 3 

20 613080115-2 นางสาวณิชากรเจี่ยพัฒนพงศ์ อนุกรรมการฝ่ายการเงิน ภาษาตะวันออก เอกภาษาจีน 2 
 
 



 
 
 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สาขา ชั้นป ี
21 613080088-9 นางสาววิมลรัตน์บญุเตม็ อนุกรรมการฝ่ายการเงิน พัฒนาสังคม 2 
22 613080086-3 นางสาวนุตประวีณ์ เรืองฤทธิ์ อนุกรรมการฝ่ายพยาบาล พัฒนาสังคม 2 
23 613080008-3 นายศรณัยู ส่องพราย อนุกรรมการฝ่ายพยาบาล สารสนเทศศาสตร ์ 2 
24 613080158-7 นางสาวนิฐิพร ค าชัยนนท์ อนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สารสนเทศศาสตร ์ 2 
25 613080636-4 นางสาวธาราทิพย์ ไวยโชต ิ อนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ภาษาตะวันตก เอกภาษาฝรั่งเศส 2 
26 613080245-9 นายนิธิ สีโสดา อนุกรรมการฝ่ายอาคารและ

สถานท่ี 
ภาษาตะวันออก เอกภาษาญี่ปุ่น 2 

27 613080005-9 นางสาวนิรัชพร เขจรจักร อนุกรรมการฝ่ายอาคารและ
สถานท่ี 

สารสนเทศศาสตร ์ 2 

28 613080558-8 นายภูมินทร์ โพธิ์ฤทธ์ิ อนุกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสังคม 2 
29 613080070-8 นางสาวรัตนมณี ขันอุดทา อนุกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย 2 
30 613080098-6 นายอภิวัฒน์ อินอาจ อนุกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 
31 613080640-3 นายศตวรรษ ขัวขุน อนุกรรมการฝ่ายกีฬา ภาษาตะวันตก เอกภาษาฝรั่งเศส 2 
32 613080844-7 นางสาวชลธิชา ชาญชิต อนุกรรมการฝ่ายกีฬา ภาษาตะวันตก เอกภาษาฝรั่งเศส 2 
33 613080785-7 นางสาวกุลณัฐ เขียวช่อ อนุกรรมการฝ่ายกีฬา พัฒนาสังคม 2 
34 613080153-4 นายโตษิน ไกรจันทร ์ อนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
สารสนเทศศาสตร ์ 2 

35 613080170-4 นายสรยุทธ สีสว่าง อนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สารสนเทศศาสตร ์ 2 

36 613080148-7 นางสาวจารุกร อัสสานนท์ อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สารสนเทศศาสตร ์ 2 
37 613080806-5 นางสาวนฤภร พงษ์เกษมวิวัฒน ์ อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ภาษาไทย 2 
38 613080067-7 นางสาวเบญจรัตน์ กวีนันทชัย อนุกรรมการฝ่ายงานทะเบียนและ

ประมวลผล 
ภาษาไทย 2 

39 613080807-3 นางสาวปัณทิตา รักษะประโคน อนุกรรมการฝ่ายงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

ภาษาไทย 2 

 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป 
  

  สั่ง ณ วันที่  22  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562        
 
 

                                                                  
    (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุขุม  วสุนธรำโศภิต) 
      รองคณบดีฝ่ำยบริหำร รักษำกำรแทน 

        คณบดีคณะมนษุยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   

   

   
   

 




