
 
 

 
 

ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที ่ 010 / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
………………………………….………. 

   

  เพ่ือให้การด าเนินการด้านกิจการนักศึกษาในระดับคณะ มีความคล่องตัวในการจัดกิจกรรม
และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้แก่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จ าเป็นต้องมีคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจกรรมของนักศึกษาของคณะ  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในแต่ละครั้ง  จึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการด าเนินงานสโมสรนักศึกษา
คณะ อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2
โดยมีต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๑. อาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ในการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ก ากับติดตามให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม ควบคุมและดูแลการจัดท ากิจการนักศึกษาให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายที่คณะ
และมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ก ากับดูแลโครงการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒธรรม รองประธานกรรมการที่ปรึกษา 
 อาจารย์สุรินทร์  เพชรไทย  กรรมการที่ปรึกษา 
 อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  แสนยาเจริญกุล  กรรมการที่ปรึกษา 
 อาจารย์ราตรี  โพธิ์ระวัช  กรรมการที่ปรึกษา 
 อาจารย์ ดร.ศิรประภา มีรอด   กรรมการที่ปรึกษา 
 อาจารย์นเรศ  ข าเจริญ   กรรมการที่ปรึกษา 
 อาจารย์วันวิสา  รักพ่วง   กรรมการที่ปรึกษา 
 อาจารย์ ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม   กรรมการที่ปรึกษา 
 อาจารย์ชยานนท์    บัวงามด ี  กรรมการที่ปรึกษา 
 นายธาดา    พรมทับ   กรรมการที่ปรึกษาและเลขานุการ  
 

  ๒.  นายกสโมสรนักศึกษา   มีหน้าที่เป็นผู้น าหรือตัวแทนของคณะกรรมการสโมสร         
นักศึกษาคณะฯ  เป็นผู้ เรียกประชุมและเป็นประธานประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะฯ   
ประสานงานกับสโมสรนักศึกษาคณะอ่ืน ๆ  และองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัย และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั้งหมดของสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบาย  และ
พิจารณาโครงการกิจกรรม พร้อมทั้งตั้งทีมงานตรวจสอบรายรับรายจ่ายการเงินสโมสรนักศึกษาของคณะ 
ได้แก่ 
    นายพัทธพล    ศุภดิษฐ์ 
 

 



 ๒ 

 
 
  ๓.  รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายต่างๆ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษาในกิจกรรม
ต่าง ๆ   ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสโมสรนักศึกษา   เมื่อนายกสโมสรนักศึกษาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสโมสรนักศึกษามอบหมายและด าเนินโครงการกิจกรรมต่าง  ๆ  รวมทั้งกิจกรรมระดับ
โปรแกรมวิชา  ประกอบด้วย 
   ๓.๑ รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 

   นางสาวศศิธร   พรมสอน   
   ๓.๒ รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

   นางสาวทิพย์นรสีห์   ทองอุบล   
   ๓.๓ รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

   นายอนุพงศ์    บุญมี   
            ๓.๔ รองนายกสโมสรฝ่ายบริหารและส่งเสริมวิชาการ 
   นางสาววศินี    เขื่อนทะ   

๓.๕ รองนายกสโมสรฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์และกิจกรรมนักศึกษา 
   นายสยมภู    บุญจันทร์   

  ๔.  เลขานุการสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในสโมสรนักศึกษาให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ก าหนดแนวทางวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม 
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย ประกอบด้วย 
    นายญาณุวัฒน์    เอมสรรค ์  หัวหน้า        

   นางสาวชมพูนุช   ศรีชมพ ู  รองหัวหน้า             
   นางสาวฐิติรัตน์   แซ่กอ   ผู้ช่วย              
   นางสาวณัฏฐิณิชา  คงสมทรง  ผู้ช่วย              
   นายปฏิภาณ   เกษนาค   ผู้ช่วย          

  ๕. ฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ตรวจเช็คการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  การลงนาม  กิจกรรม
ออกแบบประเมินการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง   พร้อมรวบรวมภาพถ่าย  โครงการแต่ละกิจกรรม สรุปประเมินผล 
 และรวบรวม สมุดกิจกรรมให้นายกสโมสรสรุปการเข้ารวมกิจกรรมและน าส่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
ประกอบด้วย 
     นายอริชัยกุล   ขุนสุริยะ   หัวหน้า        

   นางสาวณัฐวดี   จันทร์แดง  รองหัวหน้า                       
   นางสาววันฤดี   ภู่จีน   ผู้ช่วย              
   นางสาวณัฏฐธิดา   วงค์คํา  ผู้ช่วย              
   นางสาวน้ําผึ้ง   ทองทา   ผู้ช่วย 
   นางสาวสตรีวิชญ์   วัฒนาวิสุทธิ์กุล  ผู้ช่วย 

นางสาวกัญญาลักษณ์    อนันตวุฒิ  ผู้ช่วย          
 
  ๖.  เหรัญญิก มีหน้าที่ควบคุมรายรับและรายจ่ายของสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตาม
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัต ิโดยจัดท าบัญชีให้ตรงกับบัญชีธนาคาร ประกอบด้วย 
    นางสาวนุชนาฎ   สุขหิรัญ   หัวหน้า        



 ๓ 

   นางสาวจีระวรรณ   เนื้อไม ้  รองหัวหน้า                       
   นางสาวน้ําทิพย์    คําอ่ิม   ผู้ช่วย              
   นางสาวนพเก้า   นุ่มเกลี้ยง  ผู้ช่วย 

    นางสาวทักษพร   นิลออ   ผู้ช่วย              
      

  ๗. ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่รับ - ส่งหนังสือหรือเอกสาร ที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ
สโมสรนักศึกษาเพ่ือการเผยแพร่ รวมทั้งงานทะเบียนกิจกรรม และหน้าที่อันตามที่ นายกสโมสรนักศึกษา
มอบหมายเป็นเฉพาะกรณี ประกอบด้วย 
    นางสาวสุวิมล   ภูเมฆ   หัวหน้า        

   นางสาวณัฐริญญ์   ชมภูน้อย  รองหัวหน้า                       
   นางสาวมินตรา   แสงสุวรรณ  ผู้ช่วย              
   นางสาวลลิตา    แก้วสูงเนิน  ผู้ช่วย 
   นางสาวสุภารัตน์   เหลากระปิกิจ  ผู้ช่วย  
   นางสาวจุไรรัตน์   จี๋ละทา   ผู้ช่วย 
   นางสาวละอองทิพย์   หวังดี  ผู้ช่วย         

    
  ๘. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่แจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรม และอ่ืน ๆ ให้นักศึกษาภายใน
คณะทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจการงานภายในสโมสรนักศึกษาให้บุคคลทั่วไปให้รับทราบก่อน
และภายหลังการจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเสียงตามสาย โปสเตอร์ ป้ายนิเทศ อินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์และอ่ืน ๆ   
ประกอบด้วย 

นางสาวณัฐณิชา   เลพล   หัวหน้า        
   นางสาวสุพรรณนิกา   ไกรสีกาจ  รองหัวหน้า 

นายธีรศักดิ์   วงษ์นุช   ผู้ช่วย                        
   นางสาวธัญรดา   ครุธเครือ  ผู้ช่วย              
   นางสาวพรทิพย์   อินทปัติ  ผู้ช่วย              
   นางสาวนัฐรินทร์   พันธ์ศรี  ผู้ช่วย          

 
  ๙. ฝ่ายปฏิคม วิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่ต้อนรับและอ านวยความสะดวกใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และมีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลด้านสวัสดิการของ นักศึกษา ประสานงานด้านสวัสดิการกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษามอบหมายเป็นเฉพาะกรณี ประกอบด้วย 
    นายธีรภัทร   บัวขาว   หัวหน้า        

   นายสุทธินันท์   สมีราย   รองหัวหน้า                     
   นายธนากร   พันพิพัฒน์   ผู้ช่วย              
   นายวันชัย   ศรีเดช   ผู้ช่วย              
   นายทวีศักดิ์   หิรัญสิทธิ์   ผู้ช่วย  
   นายชยณัฐ   ประมูล   ผู้ช่วย         

 

  ๑๐. ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ส่งเสริมและประสานงานด้านกีฬาทั้งภายในและนอก
คณะฯ ตลอดจนนอกมหาวิทยาลัยฯ ดูแลและรับผิดชอบอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท รวมทั้งให้ความสะดวก



 ๔ 

ทางด้านกีฬาแก่นักศึกษา ด าเนินการจัดการแข่งขันภายในคณะฯ กิจกรรมสันทนาการ จัดการเชียร์ของสโมสร
นักศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษามอบหมายเป็นเฉพาะกรณี ประกอบด้วย 
    นางสาวนัจรีวรรณ   อูปคํา  หัวหน้า  
    นางสาวปวรรณรัตน์   เขียวลี  รองหัวหน้า                

   นายกิจชนะ   เก้นโชติ   ผู้ช่วย              
   นางสาวจุฑาทิพย์   โชหนู   ผู้ช่วย              
   นายเจริญชัย   อาจรอด   ผู้ช่วย              
   นางสาววรัญญา   กิ่งภาร   ผู้ช่วย 
   นางสาววิมลวรรณ   อยู่สุขสถาพร  ผู้ช่วย 
   นางสาวชนาภา   ภู่ระหงษ์  ผู้ช่วย          

  
  ๑๑. ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านท านุ
บ ารุงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ และปฏิบัติ หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่นายกสโมสรนักศึกษา
มอบหมายเฉพาะกรณี ประกอบด้วย 
    นางสาวอาทิตยา   ใจเที่ยง  หัวหน้า        

   นางสาวนันทพร   วงศ์คํา   รองหัวหน้า                       
   นางสาวอทิตยา   ธีระธนกร  ผู้ช่วย              
   นางสาว ชลธิชา   ภู่แก้ว   ผู้ช่วย              
   นางสาวรสสุคนธ์   เสาวนิจ  ผู้ช่วย    
   นางสาวอรญา   คํามะปะนา  ผู้ช่วย       

 

  ๑๒. ฝ่ายพัสดุและสถานที่ มีหน้าที่ดูแล  บ ารุงรักษาและรับผิดชอบเกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สิน ของสโมสรนักศึกษา และการยืมวัสดุจากสถานที่อ่ืน รวมทั้งการติดต่อ
ประสานงานการใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ติดตั้งและสร้างสรรค์สถานที่ให้ดีเหมาะสมก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสโมสรนักศึกษามอบหมายเป็นเฉพาะกรณี   
ประกอบด้วย 

นายกันตพงศ์    นุขปาน   หัวหน้า        
   นางสาววิจิตรา   ศิลาเงิน   รองหัวหน้า 
   นางสาวสุพัตรา   ถมทอง   ผู้ช่วย   

นายวศิน   โชติ    ผู้ช่วย                      
   นางสาวกนกพรรณ   วงศ์ต้ะ  ผู้ช่วย              
   นายธีระวัฒน์   ปาวงศ์สร้อย  ผู้ช่วย              
   นางสาวอรณี    แซ่ท้าว   ผู้ช่วย 

นางสาววัลญา    ประทุม   ผู้ช่วย 
นางสาวภานุมาส   แสงรุณ  ผู้ช่วย 

นายปราชญา   อุ่นประสาน  ผู้ช่วย 
นายนิรัช   แซ่ย้าง   ผู้ช่วย 
นางสาวสุกัญญา   ทองสุข   ผู้ช่วย   

 



 ๕ 

 ๑๓.  ฝ่ายประสานงาน  มีหน้าที่ประสานงาน แจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือให้
การดําเนินงานของสโมสรนักศึกษาเป็นด้วยความเรียบร้อย  และประสานงานการทํางานกับฝ่ายต่างๆ ของ
สโมสรนักศึกษา ประกอบด้วย 
    นายนลธวัช   เนื้อไม ้   หัวหน้า        

   นางสาววิไลวรรณ   ศรีโยธา  รองหัวหน้า 
                      นางสาวอินทิราพร   ศิลารัตน์  ผู้ช่วย 
   นางสาวจิรานุช   มั่นคงพิพัฒน์  ผู้ช่วย              
   นางสาวเพชรฎา   อาทร   ผู้ช่วย 
   นางสาววรรณกิจ   แลงามตา  ผู้ช่วย     

  ๑๔.  ฝ่ายพยาบาล   มีหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือด้านพยาบาล การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ให้กับผู้ดําเนินการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสโมสรนักศึกษาทุกๆ กิจกรรมที่จัดขึ้น  
ประกอบด้วย 

นางสาวเดือนหทัยรัตน์   รู้คุณ  หัวหน้า        
   นางสาวธนัชชา   สมภักด ี  รองหัวหน้า                      
   นางสาวกนกวรรณ   ยศประสงค์  ผู้ช่วย              
   นางสาวนภาลัย  อ้นบางเขน  ผู้ช่วย              
   นางสาวนภาลัย   เชื้อรอด   ผู้ช่วย    
   นางสาวภุมรินทร์   ธัญญเจริญ  ผู้ช่วย       

 
 ๑๕.  ฝ่ายจัดท าแผนและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา   มีหน้าที่จัดทําแผนกิจกรรม 
กําหนดการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้กิจกรรมสโมสรนักศึกษาประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
    นางสาวกัญญาณัฐ   เกษา   หัวหน้า        

   นายมนตรี   แซ่ยั้ง   รองหัวหน้า                       
   นางสาวสิริลักษณ์   ทิพย์สันเทียะ  ผู้ช่วย    
   นางสาวศรัญญา    คํามุ้ย   ผู้ช่วย    
   นางสาวลลนา   อยู่สบาย   ผู้ช่วย       

 

 
 ทั้งนี้ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ และนักวิชาการศึกษาด้านงานกิจการ
นักศึกษา เป็นผู้ควบคุมดูแลคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินงานให้
เป็นไปตามค าสั่งนี้ 
 

สั่ง   ณ   วันที่   3   พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา   ชะอุ่มผล) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 


