
 
ค าส่ังฝ่ายกจิการนักศึกษา มหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี  

ที ่ 002/ 2561 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ประจ าปีการศึกษา 2561 

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

                 ดว้ยคณะกรรมการบริหารชมรม มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2560
ไดส้ิ้นสุดลงตามวาระแห่งระเบียบมหาวทิยาลยัศรีปทุม วา่ดว้ยสโมสรนกัศึกษา พ.ศ. 2553 ฝ่ายกิจการนกัศึกษา
ไดด้ าเนินการรับสมคัรการขอจดัตั้งชมรม ประจ าปีการศึกษา 2561 เสร็จเรียบร้อยแลว้ เพื่อใหก้ารจดักิจกรรม
นกัศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั และนกัศึกษา 
อาศยัอ านาจตามนยัขอ้ 49 แห่งระเบียบมหาวทิยาลยัศรีปทุม วา่ดว้ยสโมสรนกัศึกษา พ.ศ. 2553 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารชมรม ประจ าปีการศึกษา 2561  ดงัต่อไปน้ี  
1. ชมรมนักเดินทาง  
 1.1  นางสาวเพชรรัตน์    แมลงไทย    ประธานชมรม 
 1.2  นายวรีะศกัด์ิ    รัตน์วทิยากรณ์   รองประธานชมรม 
 1.3  นางสาวชาณิดา    ทิพวนั    เลขานุการ  
 1.4  นางสาวสุธาทิพย ์   ใจอุ่น    เหรัญญิก   
 1.5  นางสาวอารยา    หลกัเงินชยั   ทะเบียน   
 1.6  นางสาวอคิราศ ์   แสงเขียว    ประชาสัมพนัธ์ 
 1.7  นายวรายทุธ    โคตะพะมร   กรรมการ   
 1.8  นายเทพประสิทธ์ิ  ชวลิตนิติธรรม   กรรมการ   
 1.9  นางสาวพนิดา    พิมพธ์นาธนสุข   กรรมการ   
 1.10  นางสาวณฐัธยาน์   สนธิศรี    กรรมการ   
 1.11  นางสาวยศวดี   บดัติยา    กรรมการ   
 1.12  นางสาวปุณณาสา  จนัทร์ดา   กรรมการ    
2. ชมรมคอมพวิเตอร์  
 2.1  นางสาวปนดัดา   อ่ิมพรงาม   ประธานชมรม   

 2.2  นายธนนท ์  นวนไทย   รองประธานชม  
 2.3  นางสาวศิรินญา  บุญแสงศรี    เลขานุการ   
 2.4  นางสาวธณัวรรณ  เลิศชินวรพงษ ์   เหรัญญิก    
 2.5  นางสาวปวริศา    ร่ืนรวย    ทะเบียน   
 2.6  นางสาวชนญัญา  สัมฤทธ์ิ    ประชาสัมพนัธ์   

 2.7  นายวรีเทพ    โรจน์ขจรวณิช   กรรมการ  
 2.8  นายปฏิพทัธ์   กิจมี     กรรมการ   
 

2. 9  นายศุภกญัจน์  … 
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  2.9  นายศุภกญัจน์    วภิาตะจิตร์   กรรมการ 

  2.10  นายอภิชาติ   แซ่จึง    กรรมการ  
 2.11  นายอนุชา    เจิมพนัธ์นิช   กรรมการ  
 2.12  นายบณัฑิต    ธรรมลยั    กรรมการ   

3. ชมรมค่ายอาสาพฒันาชนบท 
 3.1  นายวรเมธ    แกว้วนันา   ประธานชมรม   
 3.2  นางสาวนนัทวรรณ   ป้องกนัชนะภยั   รองประธานชมรม 
 3.3  นางสาวมนสันนัท ์   ค าโคตร    เลขานุการ   
 3.4  นางสาวหทยัทิพย ์  พนดั    เหรัญญิก 
 3.5  นางสาวสิริลกัษณ์   ตาทอง    ทะเบียน 
 3.6  นางสาวสุภาภรณ์   ภู่หล า    ประชาสัมพนัธ์ 
 3.7  นายศุภชยั   บุญไสย    กรรมการ 
 3.8  นายพิเชฐ   ภู่หล า    กรรมการ 
 3.9  นายกิตติพนัธ์   เสืออยู ่    กรรมการ 
 3.10  นางสาวณฐัฐิดา  รักบรรจง   กรรมการ 
 3.11  นางสาววนิดา  สุขคุม้    กรรมการ 
 3.12  นายภทัรนนัท ์  เฟ่ืองพนูทรัพย ์   กรรมการ 
4. ชมรมวทิยุและโทรทศัน์ 

 4.1  นางสาวรุ่งทิวา    เววชิยัโก   ประธานชมรม   
 4.2  นางสาวสุคนธ์ทิพย ์  คุมพล    รองประธานชมรม 
 4.3  นางสาวก่ิงแกว้   มณีงาม    เลขานุการ 
 4.4  นางสาวกญัญาวีร์   เหนือแกว้   เหรัญญิก 
 4.5  นางสาวธมลวรรณ   เตียวลกัษณ์   ทะเบียน 
           4.6  นายชลวฒัน์     อกัษร    ประชาสัมพนัธ์ 
 4.7  นายอภิวฒัน์   สาธิตศิลป์   กรรมการ 
 4.8  นางสาวณฐันรี   ตั้งวรุตมพ์านิช   กรรมการ 
 4.9  นางสาววราภรณ์   เชยสุนทร   กรรมการ 
 4.10  นางสาวกญัพิชา   ทองดี    กรรมการ 

    4.11  นางสาวทิพยสุ์ดา  โรจน์จ านงค ์   กรรมการ 
           4.12  นายเริงชยั   บุญญา    กรรมการ 
                  ใหค้ณะกรรมการบริหารชมรมอยูใ่นต าแหน่งเป็นเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง    
และใหมี้หนา้ท่ีบริหารงานชมรมในการจดัท าแผนงาน โครงการและงบประมาณ ประจ าปี 2561 โดยเสนอ
ผา่นส านกังานกิจการนกัศึกษา และน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานกิจการนกัศึกษา พิจารณาใหค้วาม 

เห็นชอบ... 
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เห็นชอบ  และให้บริหารงานของชมรมใหเ้รียบร้อย ตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของชมรมและนโยบายของ
มหาวิทยาลยั และเม่ือส้ินปีการศึกษา 2561 ให้จดัท ารายงานและประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2561 ผา่นส านกังานกิจการนกัศึกษา  และคณะกรรมการบริหารงานกิจการนกัศึกษา ใหเ้สร็จส้ินภายใน
เดือนกรกฎาคม 2562 และมอบงานใหค้ณะกรรมการบริหารชมรมชุดใหม่ใหเ้สร็จภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมชุดใหม่ 
 

                      ทั้งน้ี   ตั้งแต่วนัท่ี  1  สิงหาคม  2561  เป็นตน้ไป  
 

สั่ง   ณ   วนัท่ี   3   กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  
                                           

                               
                                 (รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  อิสรัมย)์ 

                  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา  


