
  

 

 
 
 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่ 95/2556 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 

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

เพ่ือให้การบริหารสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 

  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 
2541  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 
ดังเอกสารแนบท้ายคําสั่งน้ี 
 

ทั้งน้ี   ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่   15   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2556  
 

                                                                             
(อาจารย์ ดร.สุขุม  วสุนธราโศภิต) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

เอกสารแนบท้ายคําสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 95/2556 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 

 
ลําดั
บ 

รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล สาขา ชั้นปี ตําแหน่ง 

1 543080838-5 นายณัฐวุฒิ          สุวรรณ์ ภาษาสเปน 2 นายกสโมสร
นักศึกษา 

2 543080895-3 นางสาวณิชาปวีณ์  พรรุจีลักษณ์ สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

2 อุปนายก 

3 543080648-0 นางสาวนันทพร    ดุริยศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2 อุปนายก 
4 543080642-2 นายเฉียบชัย        ชัชวาลวิทย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2 อุปนายก 
5 543080075-1 นางสาวจิดาภา     นาคบุรินทร์ ภาษาฝร่ังเศส 2 เลขานุการ 
6 543080796-5 นางสาวภูริชญา    ธโนปจัย ภาษาจีน 2 เหรัญญิก 
7 533080073-4 นางสาวพิชยา      วีสเพ็ญ รัฐประศาสนศาสตร์ 3 ฝ่ายเชียร์ 
8 543080374-1 นางสาวชโลบล     นันทิตระการ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 ฝ่ายกีฬา 
9 543080385-6 นางสาวเทพวรรณ  บุตรสาระ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 ฝ่ายวิชาการ 
10 553080015-0 นายธนาคม          เลิศศรี รัฐประศาสนศาสตร์ 1 ฝ่ายพัสดุ อาคาร

สถานที่ 
11 553080041-9 นางสาวขนิษฐา     ศรีวงค์ สารสนเทศศาสตร์ 1 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
12 543081018-8 นางสาวธัญญ์นภัส  ลีลาเลิศสุระกุล ภาษาจีนธุรกิจ 2 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

และการแสดง 
13 543080712-7 นายภาณุเชษฐ์      ศิริ ภาษาอังกฤษ 2 ฝ่ายสวัสดิการ 
14 543080694-3 นางสาวฉัตรสุดา    แก้วโยธา ภาษาอังกฤษ 2 ฝ่ายพยาบาล 
15 543080352-1 นางสาวศิริภัทรา    ฤทธิพิณ ภาษาจีน 2 ฝ่ายสันทนาการ 

16 553080481-1 นายอภิสิทธ์ิ         ทีปภูเขียว ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ฝ่ายกิจกรรมน้องใหม่ 
17 553080490-0 นางสาวณัชชา  เรืองวิชา ภาษาจีน 1 จัดหาทุน 
18 553080475-6 นายสุขุม   นราเลิศสุขุมพงศ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
19 543081062-5 นางสาวสุวนันท์   โคตรชา ภาษาจีนธุรกิจ 2 วัดผลและประเมินผล 
20 543080801-8 นายอภิวัฒน์     ปัญญาเลิศทวี ภาษาจีน 2 กรรมการ 
21 553080460-9 นายพิชชากร     มหาชัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 กรรมการ 
22 553080074-4 นายณัฐนนท์     นาครินทร์ ภาษาอังกฤษ 1 กรรมการ 
23 553080255-0 นายสุรสิทธ์ิ      สนิทนวล ภาษาไทย 1 กรรมการ 
24 553080401-5 นายพีรพล        มงคลทอง ภาษาอังกฤษ 1 กรรมการ 
25 553080164-3 นายภาณุพงศ์    ภูมิพะนา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 กรรมการ 
26 543080291-5 นางสาวชุดาภา  เงียวชัยภูมิ ภาษาญี่ปุ่น 2 กรรมการ 
27 543080310-7 นางสาวมุกรวี  เช้ือคําเพ็ง ภาษาญี่ปุ่น 2 กรรมการ 
28 553080453-6 นายธกร       ภาสุธนรัฐ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 กรรมการ 



  

ลําดั
บ 

รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล สาขา ชั้นปี ตําแหน่ง 

29 553080200-5 นางสาวชลทิชา  โสพิลา ภาษาญี่ปุ่น 1 กรรมการ 
30 533080114-6 นางสาวอัญชนา  แสงแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ 3 ที่ปรึกษา 
31 533080707-9 นายวิทวัส        ผาธรรม ภาษาอังกฤษ 3 ที่ปรึกษา 
32 533080687-9 นายธีรพงค์      โสดาจันทร์ ภาษาอังกฤษ 3 ที่ปรึกษา 
33 533080451-8 นางสาววราภรณ์  ศรสุรินทร์ ภาษาไทย 3 ที่ปรึกษา 
34 533080579-2 นางสาวจิรนันท์    พรหมมาตร์ ภาษาฝร่ังเศส 3 ที่ปรึกษา 
35 533080168-3  นางสาวเจนจิรา  งอกงาม ภาษาอังกฤษ 3 ที่ปรึกษา 

 


