
 
ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ที่ 134/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
............................................. 

 

   ด้วย สโมสรนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้ด ำเนินกำรเลือกตั้ ง
คณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
  อำศั ยอ ำน ำจต ำมควำม ใน มำต รำ 40  แล ะมำต รำ  85  แห่ งพ ระรำชบั ญ ญั ติ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และค ำสั่งมหำวิทยำลัยขอนแก่น ที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2558 เรื่อง มอบอ ำนำจกำรให้ปฏิบัติกำรแทน จึงแต่งตั้งให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งและผู้มีนำมต่อไปนี้                             
เป็นคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้ เป็นต้นไป 
  

   สั่ง ณ วันที่  7  พฤษภำคม  พ.ศ. 2564        
 
 
                                                                  

    (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิเชียร  แสนมี) 
  รองคณบดีฝ่ำยบริหำร ปฏิบัติกำรแทน 

     คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
    บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  งานวิชาการ โทร. 45428 
ที ่อว 660301.7.3/618                วันที่    5   พฤษภาคม  2564 
เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        
 
  ด้วย คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2563 มีวาระ 1 ปีการศึกษา
และหมดวาระเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  โดยมีการด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564  เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการบริหารงาน และการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงใคร่ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังรายชื่อและต าแหน่งที่ 
แนบมาพร้อมนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 


    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี   สอทิพย์) 
                                             รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าของเร่ือง : นายอภิรัก  ผิวบาง 







รายช่ือคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2564 


 


ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/สาขาวิชา ชั้นปี 


1 นางสาวกฤติยาณี  แสนไชย นายกสโมสรนักศึกษา ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 3 
2 นางสาวสุพรรษา  จุพิมาย อุปนายกสโมสรนักศึกษา สังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3 


3 นางสาวบุษกร  แซ่หลี เลขานุการ ภาษาไทย 3 


4 นางสาวจริยา  อริยธนวัฒน์ เหรัญญิก สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 3 
5 นายวรรณฉัตรมงคล  บุญสะนา ประธานฝ่ายอาคารและสถานที่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3 


6 นายธวัชชัย  ภูมิผักแว่น ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3 


7 นายชนุตร์  วิไลรัตน์ รองประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน 3 
8 นางสาวณัฐนันท์  ปุ้งมา ประธานฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 3 


9 นายชัยชนะ  ตะธุง ประธานฝ่ายเทคโนโลยแีละประชาสัมพนัธ์ ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน 3 
10 นายเลออน  โบ้ลซ์ รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีและประชาสมัพันธ ์ ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน 3 


11 นางสาวธีราภรณ์  ภูครองตา ประธานฝ่ายพยาบาล สังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3 


12 นายเมธี  ศรีทุม รองประธานฝ่ายพยาบาล ภาษาอังกฤษ 3 
13 นายโกเมศ  กล้าวาจา ประธานฝ่ายสวัสดิการ ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน 3 


14 นายธีรพัฒน์  อุปศรี รองประธานฝ่ายสวัสดิการ รัฐประศาสนศาสตร์ 3 


15 นายปริญญา  เหล่านายอ ประธานฝ่ายกีฬา รัฐประศาสนศาสตร์ 3 
16 นายรุ่งสุริยา  โพธิ์ทอง รองประธานฝ่ายกีฬา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3 


17 นายภูรินท์  คารมย์กลาง อนุกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ ภาษาอังกฤษ 2 


18 นายธนวิชญ ์ สุวรรณชัยรบ อนุกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ ภาษาอังกฤษ 2 
19 นายภัทรพล  ทองทะเล อนุกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ รัฐประศาสนศาสตร์ 2 


20 นายธนบดี  มายอด อนุกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ รัฐประศาสนศาสตร์ 2 
21 นายเสรีชัย  สิงห์กลม อนุกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน 2 


22 นายเทิดพงศ์  หันจางสิทธิ์ อนุกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ วิชาเอกพัฒนาสังคม 2 


23 นางสาวไปรยา  สร้อยสังข์หวาน อนุกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน 2 
24 นางสาวอิศริยา  ศรีเมฆ อนุกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ 2 


25 นางสาวจรัสศรี  เขียวอ้วน อนุกรรมการฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล 


ภาษาอังกฤษ 2 


26 นางสาวนริศรา  เทพพรม อนุกรรมการฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล 


สังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 


27 นายพิสิษฐ์  พลอยงาม อนุกรรมการฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล 


ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน 2 


28 นายพีรภัทร  พรมมีเดช อนุกรรมการฝ่ายพยาบาล สังคมศาสตร์ วิชาเอกพัฒนาสังคม 2 


29 นางสาววิชิตา  พัวพันธ์ อนุกรรมการฝ่ายพยาบาล ภาษาอังกฤษ 2 







ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/สาขาวิชา ชั้นปี 
30 นางสาวภัสราภรณ์ เสียงไพร


พันธ์ 
อนุกรรมการฝ่ายพยาบาล รัฐประศาสนศาสตร์ 2 


31 นายพชรพล  อินทร์ค าน้อย อนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รัฐประศาสนศาสตร์ 2 


32 นายธนภัทร  ลีลานุช อนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ภาษาอังกฤษ 2 


33 นางสาวศุภลักษณ์  ศรีวงษ ์ อนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รัฐประศาสนศาสตร์ 2 
34 นางสาวพรหมพร  นุ้ยบุญแก้ว อนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รัฐประศาสนศาสตร์ 2 


35 นายพงศธร  ผูกดวง อนุกรรมการฝ่ายกีฬา สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 2 


36 นายณภัทร  งอชัยภูมิ อนุกรรมการฝ่ายกีฬา ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน  
37 นายอาคิร  ชอุ่มพฤกษ์ อนุกรรมการฝ่ายกีฬา ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 2 


38 นายธาดา  เพชรดี อนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ ์ สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 2 


39 นายนนทวัฒน์  จูห้อง อนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 2 
40 นายศุภกิจ  มังกรแก้ว อนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 2 


41 นายวัชรินทร์  ขันติวงค์ อนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ ์ ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน 2 
42 นางสาวปาริฉัตร  ควรเมตตา อนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ 2 


43 นางสาวอรวรรณ  โซ่เมืองแซะ อนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ สังคมศาสตร์ วิชาเอกพัฒนาสังคม 2 
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รายช่ือแนบท้ายค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 134/2564 

ลงวันที่  7  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/สาขาวิชา ชั้นปี 
1 นำงสำวกฤติยำณี  แสนไชย นำยกสโมสรนักศึกษำ ภำษำตะวันออก วิชำเอกภำษำญี่ปุ่น 3 

2 นำงสำวสุพรรษำ  จุพิมำย อุปนำยกสโมสรนักศึกษำ สังคมศำสตร์ วิชำเอกสังคมวิทยำและ
มำนุษยวิทยำ 

3 

3 นำงสำวบุษกร  แซ่หลี เลขำนุกำร ภำษำไทย 3 

4 นำงสำวจริยำ  อริยธนวัฒน์ เหรัญญิก สำรสนเทศศำสตรบัณฑิต 3 
5 นำยวรรณฉัตรมงคล  บุญสะนำ ประธำนฝ่ำยอำคำรและสถำนที่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ 3 

6 นำยธวัชชัย  ภูมิผักแว่น ประธำนฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม สังคมศำสตร์ วิชำเอกสังคมวิทยำและ
มำนุษยวิทยำ 

3 

7 นำยชนุตร์  วิไลรัตน์ รองประธำนฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม ภำษำตะวันตก วิชำเอกภำษำเยอรมัน 3 

8 นำงสำวณัฐนันท์  ปุ้งมำ ประธำนฝ่ำยทะเบียนและ
ประมวลผล 

สำรสนเทศศำสตรบัณฑิต 3 

9 นำยชัยชนะ  ตะธุง ประธำนฝ่ำยเทคโนโลยแีละประชำสัมพนัธ์ ภำษำตะวันตก วิชำเอกภำษำสเปน 3 
10 นำยเลออน  โบ้ลซ์ รองประธำนฝ่ำยเทคโนโลยีและประชำสมัพันธ์ ภำษำตะวันตก วิชำเอกภำษำเยอรมัน 3 

11 นำงสำวธีรำภรณ์  ภูครองตำ ประธำนฝ่ำยพยำบำล สังคมศำสตร์ วิชำเอกสังคมวิทยำและ
มำนุษยวิทยำ 

3 

12 นำยเมธี  ศรีทุม รองประธำนฝ่ำยพยำบำล ภำษำอังกฤษ 3 

13 นำยโกเมศ  กล้ำวำจำ ประธำนฝ่ำยสวัสดิกำร ภำษำตะวันออก วิชำเอกภำษำจีน 3 
14 นำยธีรพัฒน์  อุปศรี รองประธำนฝ่ำยสวัสดิกำร รัฐประศำสนศำสตร์ 3 

15 นำยปริญญำ  เหล่ำนำยอ ประธำนฝ่ำยกีฬำ รัฐประศำสนศำสตร์ 3 

16 นำยรุ่งสุริยำ  โพธิ์ทอง รองประธำนฝ่ำยกีฬำ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ 3 
17 นำยภูรินท์  คำรมย์กลำง อนุกรรมกำรฝ่ำยอำคำรและสถำนที่ ภำษำอังกฤษ 2 

18 นำยธนวิชญ ์ สุวรรณชัยรบ อนุกรรมกำรฝ่ำยอำคำรและสถำนที่ ภำษำอังกฤษ 2 
19 นำยภัทรพล  ทองทะเล อนุกรรมกำรฝ่ำยอำคำรและสถำนที่ รัฐประศำสนศำสตร์ 2 

20 นำยธนบดี  มำยอด อนุกรรมกำรฝ่ำยอำคำรและสถำนที่ รัฐประศำสนศำสตร์ 2 

21 นำยเสรีชัย  สิงห์กลม อนุกรรมกำรฝ่ำยอำคำรและสถำนที่ ภำษำตะวันออก วิชำเอกภำษำจีน 2 
22 นำยเทิดพงศ์  หันจำงสิทธิ์ อนุกรรมกำรฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม สังคมศำสตร์ วิชำเอกพัฒนำสังคม 2 

23 นำงสำวไปรยำ  สร้อยสังข์หวำน อนุกรรมกำรฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม ภำษำตะวันออก วิชำเอกภำษำจีน 2 

24 นำงสำวอิศริยำ  ศรีเมฆ อนุกรรมกำรฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม ภำษำอังกฤษ 2 
25 นำงสำวจรัสศรี  เขียวอ้วน อนุกรรมกำรฝ่ำยทะเบียนและ

ประมวลผล 
ภำษำอังกฤษ 2 

 
 



 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/สาขาวิชา ชั้นปี 

26 นำงสำวนริศรำ  เทพพรม อนุกรรมกำรฝ่ำยทะเบียนและ
ประมวลผล 

สังคมศำสตร์ วิชำเอกสังคมวิทยำและ
มำนุษยวิทยำ 

2 

27 นำยพิสิษฐ์  พลอยงำม อนุกรรมกำรฝ่ำยทะเบียนและ
ประมวลผล 

ภำษำตะวันตก วิชำเอกภำษำสเปน 2 

28 นำยพีรภัทร  พรมมีเดช อนุกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล สังคมศำสตร์ วิชำเอกพัฒนำสังคม 2 

29 นำงสำววิชิตำ  พัวพันธ์ อนุกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล ภำษำอังกฤษ 2 
30 นำงสำวภัสรำภรณ์ เสียงไพรพนัธ์ อนุกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล รัฐประศำสนศำสตร์ 2 

31 นำยพชรพล  อินทร์ค ำน้อย อนุกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร รัฐประศำสนศำสตร์ 2 

32 นำยธนภัทร  ลีลำนุช อนุกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร ภำษำอังกฤษ 2 
33 นำงสำวศุภลักษณ์  ศรีวงษ ์ อนุกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร รัฐประศำสนศำสตร์ 2 

34 นำงสำวพรหมพร  นุ้ยบุญแก้ว อนุกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร รัฐประศำสนศำสตร์ 2 
35 นำยพงศธร  ผูกดวง อนุกรรมกำรฝ่ำยกีฬำ สำรสนเทศศำสตรบัณฑิต 2 

36 นำยณภัทร  งอชัยภูมิ อนุกรรมกำรฝ่ำยกีฬำ ภำษำตะวันตก วิชำเอกภำษำสเปน  

37 นำยอำคิร  ชอุ่มพฤกษ์ อนุกรรมกำรฝ่ำยกีฬำ ภำษำตะวันออก วิชำเอกภำษำญี่ปุ่น 2 
38 นำยธำดำ  เพชรดี อนุกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีและประชำสัมพันธ์ สำรสนเทศศำสตรบัณฑิต 2 

39 นำยนนทวัฒน์  จูห้อง อนุกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีและประชำสัมพันธ์ สำรสนเทศศำสตรบัณฑิต 2 

40 นำยศุภกิจ  มังกรแก้ว อนุกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีและประชำสัมพันธ์ สำรสนเทศศำสตรบัณฑิต 2 
41 นำยวัชรินทร์  ขันติวงค์ อนุกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีและประชำสัมพันธ์ ภำษำตะวันออก วิชำเอกภำษำจีน 2 

42 นำงสำวปำริฉัตร  ควรเมตตำ อนุกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีและประชำสัมพันธ์ ภำษำอังกฤษ 2 

43 นำงสำวอรวรรณ  โซ่เมืองแซะ อนุกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีและประชำสัมพันธ์ สังคมศำสตร์ วิชำเอกพัฒนำสังคม 2 
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