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ประกาศคณะกรรมการด าเนินการเลอืกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศกึษาคณะนิตศิาสตร์ 

ปีการศึกษา  2558 

เรื่อง   รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิตศิาสตร์  

ปีการศึกษา  2558 

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

 ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้มีค าสั่งที่ 016/2558  ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และประกาศ 

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  ได้มีประกาศเรื่อง การเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ก าหนดให้นักศึกษาที่สนใจสมัคร

เข้ารับการเลือก ตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  ยื่นใบสมัคร

เข้ารับการเลือกตั้งฯ ในวันที่ 2 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่งานบริการการศกึษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

โดยก าหนดให้มีการเลือกตั้ งฯ ในวันพฤหัสบดี  ที่  19 มีนาคม 2558 และเลือกตั้ งฯ ล่วงหน้าใน 

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 นั้น 
 

 บัดนี้ คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้ารับการ

เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  เรียบร้อยแล้ว ปรากฏ

ว่า มีผู้สมัคร 2 กลุ่ม คือ หมายเลข 1 กลุ่มแรงงานนิติศาสตร์ และหมายเลข 2 กลุ่มแสงนิติศาสตร์ 

คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการ

บริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปีการศึกษา 2558 แล้ว ปรากฏว่า ผู้สมัครทุกคนมีคุณสมบัติ

ครบถ้วน ตามประกาศคณะนิตศิาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาคณะนติิศาสตร์  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

 

หมำยเลข 1 กลุ่มแรงงำนนิติศำสตร์ 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล รหัสประจ ำตัว ต ำแหน่ง 

1 นายคุณานนต ์ รักยงค์ 562010007 นายกสโมสรนักศึกษา 

2. นายจิรากิตติ์  แสงลี 562010009 รองนายกสโมสรฝ่ายวิชาการและ

ประกันคุณภาพ 

3. นายสมพนธ์  บุตรเลิศวเิศษฐีฐะ 562010071 รองนายกสโมสรฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

4. นายฉัตรดนัย  พรหมมิ 562012035 รองนายกสโมสรฝ่ ายกีฬ าและ

นันทนาการ 

5. นายขวัญชัย ตราดรรชนี 562010006 ผู้ช่วยรองนายกสโมสรฝ่ายกีฬาและ

นันทนาการ 

 
2//นางสาวรวิสรา... 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล รหัสประจ ำตัว ต ำแหน่ง 

6. นางสาวรวิสรา  ละอองศรี 562010057 ประธานฝ่ายวิชาการ 

7. นางสาวฆนาการ  ปัญญารัตน์ 572010002 ผูช่้วยประธานฝ่ายวิชาการ 

8. นายกิตตพิงษ์  พลางคะ 562010004 ประธานฝา่ยประกันคุณภาพการศกึษา 

9. นางสาวกวินธิดา  ตรวีิวัฒนส์ิริ 562010002 ผู้ช่วยประธานฝ่ายประกันคุณภาพ

การศกึษา 

10. นายวศิน  นาอ้น 572010059 ประธานฝ่ายสวัสดิการ 

11. นางสาววรรณธิดา  สุขอร่าม 572010053 ผูช่้วยประธานฝ่ายสวัสดิการ 

12. นายตะวัน  รอดรัตน์ 562012066 ประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และ

สารสนเทศ 

13. นายสัญลักษณ์  ฝาหละเหย็บ 562010074 ผู้ช่วยประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

และสารสนเทศ 

14. นายรัชพล  ชูประดิษฐ์ 562010058 ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

15. นายฤทธิชัย  ถมยา 572010047 ผูช่้วยประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

16. นายพิพัฒพงศ ์ ธนะประสพ 562010048 ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและ

บ าเพ็ญประโยชน์ 

17. นายก้องภพ  พานดอกไม้ 572012007 ผู้ช่วยประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

และบ าเพ็ญประโยชน์ 

18. นางสาวฤทัยชนก  ติยะวัฒน์ 562010060 เหรัญญิก 

19. นางสาวณัฐชยา  บัวทอง 572010012 เหรัญญิก 

20. นางสาวธชนกกนก  อริยนานา 562012071 พัสดุและทรัพย์สนิ 

21. นายอนุกิตติ์  เขื่อนสาร 562010077 พัสดุและทรัพย์สนิ 

22. นางสาวปัญญพร  ภูด่้วง 562010043 เลขานุการ 

23. นางสาวธัญสุดา  สุวรรณพงษ์ 572010028 เลขานุการ 
 

 

หมำยเลข 2 กลุ่มแสงนิติศำสตร์ 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล รหัสประจ ำตัว ต ำแหน่ง 

1 นายนฤทธิ์  แก้วชุ่ม 562010001 นายกสโมสรนักศึกษา 

2. นายชนิดนัย  เอี่ยมพงษ์ 562010018 รองนายกสโมสรฝ่ายวิชาการและ

ประกันคุณภาพ 

3. นายศุภวิชญ์  มงคลสุข 562012169 รองนายกสโมสรฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

4. นายสันติภาพ  สมบูรณ์วรรณ 562012179 รองนายกสโมสรฝ่ ายกีฬ าและ

นันทนาการ 
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ล ำดับ ชื่อ – สกุล รหัสประจ ำตัว ต ำแหน่ง 

5. นางสาวศิรดา  จันทร์วังทอง 562012165 ผูช่้วยรองนายกสโมสรฝ่ายกีฬาและ

นันทนาการ 

6. นายอนุมัติ ริวน 562012190 ประธานฝ่ายวิชาการ 

7. นางสาวธมลวรรณ  ขวัญเมอืง 562012078 ผูช่้วยประธานฝา่ยวิชาการ 

8. นางสาวสรัสจันทร  พรหมขันธ์ 562012173 ประธานฝา่ยประกันคุณภาพการศกึษา 

9. นางสาวลลิตา  ศรบีุญเรอืง 562010061 ผู้ช่วยประธานฝ่ายประกันคุณภาพ

การศกึษา 

10. นางสาวกรณ์กวิน  อัตวุฒิ 572012003 ประธานฝ่ายสวัสดิการ 

11. นางสาวรัติยากร  คนเที่ยง 572012119 ผูช่้วยประธานฝ่ายสวัสดิการ 

12. นายภาสกร ญี่นาง 562012131 ประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และ

สารสนเทศ 

13. นายอภิรักษ์  นันทเสรี 562012192 

 

ผู้ช่วยประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

และสารสนเทศ 

14. นางสาวสุพรรษา  รัตนศักดิ์ธารา 562012185 ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

15. นางสาวจุฑารัตน์  นักไร่ 562010012 ผูช่้วยประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

16. นายเชนท์  เกตุชูรัตน์ 562010020 ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและ

บ าเพ็ญประโยชน์ 

17. นายวิชญะ  สอนหล้าวงศ์ 562012158 ผู้ช่วยประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

และบ าเพ็ญประโยชน์ 

18. นางสาวมนัชนันท์  กลัดกลีบ 562012137 เหรัญญิก 

19. นางสาวทวิปิยา  ปันชู 562012067 เหรัญญิก 

20. นางสาวกานต์ชนา  สุวรรณรัตน์ 562012013 พัสดุและทรัพย์สนิ 

21. นายธาวิน  พินธุโสภณ 562012085 พัสดุและทรัพย์สนิ 

22. นางสาววรัชยา  ไชยวุฒิ 572010055 เลขานุการ 

23. นางสาวอติกานต์  อธิสุมงคล 572010080 เลขานุการ 
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   โดยให้ด าเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์ปีการศึกษา  2558 ทั้งโดยตรงและลับวันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม  2558 และเลือกตั้งฯ

ล่วงหน้าในวันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2558 ณ หน่วยเลือกตั้งคณะนิติศาสตร์ บริเวณอาคารเรียนและบริหาร 

คณะนิตศิาสตร์ ช้ัน 1 
 

 จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ ณ วันที่  16 กุมภาพันธ์  2558 

 

 

(อาจารย์ชัยณรงค์ เหลอืงวิลัย) 

ประธานกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิตศิาสตร์  ปีการศึกษา 2558 

 


