
 
 
 
 

ค าสั่งฝ่ายกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

ที ่ 001  /2565 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ประจ าปีการศึกษา 2565 

.............................................................................................. 

                 ด้วยคณะกรรมการบริหารชมรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2564  
ได้สิ้นสุดลงตามวาระแห่งระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2553 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ได้ด าเนินการรับสมัครการขอจัดตั้งชมรม ประจ าปีการศึกษา 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้การจัดกิจกรรม
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และนักศึกษา 
อาศัยอ านาจตามนัยข้อ 49 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2553 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารชมรม ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้  
1. ชมรม Board Game 
 1.1  นายธนิสร  ศรีลาวรรณ์ ประธานชมรม   

 1.2  นายพิพัฒน์  บุญกลาง รองประธานชมรม 
 1.3  นางสาวเมธาวี  ทองค า เลขานุการ   
 1.4  นางสาวญาณิชา  ประจันนวล  เหรัญญิก    
 1.5  นายบูรพา  จันทร์ละมูล ทะเบียน   
 1.6  นางสาวพรรณวษา  ผลนา ประชาสัมพันธ์   

 1.7  นายยุคันธร  แก้วน้อย กรรมการ  
 1.8  นายธรณัส ยิ่งเจริญ กรรมการ   
 1.9  นายนฤพนธ์ ประสิทธิ์สืบสาย กรรมการ 

  1.10 นายศิวัช สกุลทอง  กรรมการ  
 1.11 นายธนพงศ์ จิตรสมนึก กรรมการ  
 1.12 นายสุรเดช หาญธีระพิทักษ์ กรรมการ   

2. ชมรม Cafe’Eng   
 2.1  นายชนัสถ์นันท์  วรรณสุทานนท์   ประธานชมรม   
 2.2  นายธนกร  อะโรคา รองประธานชมรม 
 2.3  นางสาวภัคจิรา  จึงสงวนสิทธิ์ เลขานุการ   
 2.4  นางสาวสุภัชชา เถาแก้ว เหรัญญิก 
 2.5  นางสาวนลิน  เข็มเพ็ชร ทะเบียน 
 2.6  นางสาวพัชรวิภา จันทโชติ ประชาสัมพันธ์ 
 2.7  นางสาวพิมพิมล พลหาญ กรรมการ  
 

2.8  นายธนพัฒน์ … 
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  2.8  นายธนพัฒน์ กลิ่นสมาธิ  กรรมการ 
 2.9  นางสาวจุฬาลักษณ์  สกุลวัฒนะศักดิ์ กรรมการ 
 2.10  นางสาวอภิญญา  เลี่ยวกุล กรรมการ 
 2.11  นางสาวเมธาพร  พรมมาวัน กรรมการ 
 2.12  นางสาวพิมพิศา นิลช้อย กรรมการ 
3. ชมรม Jeenba 

 3.1  นางสาวอรวรรณ  สุขสบาย ประธานชมรม   
 3.2  นางสาวปลื้มฤดี  แสงจันทร์ทวีกูล รองประธานชมรม 
 3.3  นางสาวอรณิชา  จรลี   เลขานุการ 
 3.4  นางสาวปนัดดา  ช านาญเรียน เหรัญญิก 
 3.5  นางสาวมัณฑิตา  อุดงษ์ ทะเบียน 
         3.6  นางสาวสุพรรษา  สมศรี ประชาสัมพันธ์ 
 3.7  นางสาวบงกตชกร  หนองคาย กรรมการ 
 3.8  นางสาวกชกร  โพธิจินดา กรรมการ 
 3.9  นางสาวปริศนา  คาสะอาด กรรมการ 
 3.10  นางสาวตรีวิภา เพ่ิมพูน กรรมการ 

    3.11  นางสาวธันยารัตน์ ประทีป กรรมการ 
           3.12  นางสาวธันยพร  รุ่งแสง กรรมการ 
4. ชมรมคลินิกนักกฎหมาย 
 4.1  นางสาวศิราณี  ทับมาลา ประธานชมรม   
 4.2  นางสาวพัชรีพร  ภูเวียนวงศ์ รองประธานชมรม 
 4.3  นางสาวฐิติรส  โปร่งใจ เลขานุการ 
 4.4  นางสาวอาจรีย์  กรองทอง   เหรัญญิก 
 4.5  นางสาวชยาภรณ์  นิ่มโฉม   ทะเบียน 
           4.6  นางสาวอพิชญา  สมทอง     ประชาสัมพันธ์ 
 4.7  นางสาวกันทิมา  มณีแก้ว    กรรมการ 
 4.8  นางสาวอินทุรัตน์  ส าลี กรรมการ 
 4.9  นางสาวโยสิตา  เหมือนสาด กรรมการ 
 4.10  นางสาววิรฉัตร  ตะเพียนทอง กรรมการ 
    4.11  นายภูวเนศวร์  คุ้มทรัพย์ กรรมการ  
           4.12  นายสหัสวรรษ ส านักวิชา กรรมการ 
 

5. ชมรม... 
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5. ชมรมศิลปะการแสดง 
 5.1 นางสาวบัวชมพู บุรพกรณ์ ประธานชมรม   
 5.2 นางสาวธวัลรัตน์  ศรีใจยา รองประธานชมรม 
 5.3 นางสาววรันธร  ศรีพรม เลขานุการ 
 5.4 นางสาวบุตรษกร  บุตรวงษ ์ เหรัญญิก 
 5.5 นางสาวกมลเรศ  หมั่นมาก ทะเบียน 
 5.6 นางสาวรัชติยา ศรีวงษา ประชาสัมพันธ์ 
 5.7 นางสาวพีรดา ดวงค าแสง กรรมการ 
 5.8 นางสาวสุวารี  บุญมาลา กรรมการ 
 5.9 นายนิติธร โชคอนุสรณ์ กรรมการ 
 5.10 นายจิรัฏฐ์ธนน จิรชาติดิลก กรรมการ 
 5.11 นายรชานนท์ บุญเลิศล้น กรรมการ 
 5.12 นายนฤมิต เกียรติเกษม กรรมการ 
 

                  ให้คณะกรรมการบริหารชมรมอยู่ในต าแหน่งเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้
มีหน้าที ่บริหารงานชมรมในการจัดท าแผนงาน โครงการและงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2565 โดยเสนอ
ผ่านส านักงานกิจการนักศึกษา และน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
และให้บริหารงานของชมรมให้เรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของชมรม และนโยบายของมหาวิทยาลัย  
และเม่ือสิ้นปีการศึกษา 2565 ให้จัดท ารายงานและประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2565 ผ่าน
ส านักงานกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 
2566 และมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชมรมชุดใหม่ให้เสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารชมรมชุดใหม่ 
 
                      ทั้งนี ้  ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

                     สั่ง   ณ   วันที่    6    กันยายน  พ.ศ. 2565 
 

                                                                 
                                           (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  อิสรัมย์) 
                         รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
 


