
                        
 
 
 

 
 
 

  คำส่ังคณะเภสัชศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

     ท่ี 10/2564 
     เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์  

ประจำปีการศึกษา 2564 
 
  

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สมบูรณ์  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  44  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559  และหมวดที่  9  
ข้อ 44 แห่งระเบียบคณะเภสัชศาสตร์ ว่าด้วย สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2532  จึงแต่งตั้ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  เดชอดิศัย  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์อีกตำแหน่งหนึ่ง  เพื่อทำหน้าที่
เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำในการจัดกิจกรรมนักศึกษา  และแต่งตั้งบุคคลดังรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 
 

1. นางสาวโสภาพรรณ โสภาโพธิ์ รหัสนักศึกษา 6110710067 ตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร ์
2. นางสาวสิริวิมล ชูแก้ว รหัสนักศึกษา 6110712040 ตำแหน่ง อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน 
3. นางสาวณัฐกาญจน์     ไพศาลสิทธิ ์ รหัสนักศึกษา 6210710073 ตำแหน่ง รองอุปนายกฝ่ายกิจการภายใน 
4. นายนฤเบศ   เอียดแก้ว รหัสนักศึกษา 6110712022 ตำแหน่ง อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก 
5. นางสาวนิติรัตน ์ ตุลายะนะ รหัสนักศึกษา 6210710013 ตำแหน่ง รองอปุนายกฝ่ายกิจการภายนอก 
6. นางสาวกันธมิา ภิญโญ รหัสนักศึกษา 6110710004 ตำแหน่ง อุปนายกฝ่ายบริหาร 
7.  นายนนทฤทธิ ์ ศักดา รหัสนักศึกษา 6210710082 ตำแหน่ง รองอปุนายกฝ่ายบริหาร 
8. นายเศรษฐพงค ์ แซ่โง้ว รหัสนักศึกษา 6110710062 ตำแหน่ง อุปนายกฝ่ายวิชาการ 
9. นางสาวกนกรักษ์ มณีโชต ิ รหัสนักศึกษา 6210710062 ตำแหน่ง รองอุปนายกฝ่ายวิชาการ 
10. นายทวีศักดิ ์ เจนยงศักดิ ์ รหัสนักศึกษา 6110710028 ตำแหน่ง อุปนายกฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
11. นายณัฐวัฒน ์ ชวศิร ิ รหัสนักศึกษา 6210710076 ตำแหน่ง รองอุปนายกฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
12. นายศุภกิจ กาญจนวงศ์ดีงาม รหัสนักศึกษา 6110710059 ตำแหน่ง อุปนายกฝ่าย สนภท. 
13. นางสาวปิยะธิดา พิชัยยุทธ ์ รหัสนักศึกษา 6210710017 ตำแหน่ง รองอุปนายกฝ่าย สนภท. 
14. นางสาวปาลิน เธียรมนตร ี รหัสนักศึกษา 6110712053 ตำแหน่ง เลขานุการ 
15. นางสาวสุชานาฎ กรดแก้ว รหัสนักศึกษา 6110710066 ตำแหน่ง เหรัญญิก 
16. นายอภิสิทธิ ์ นิยมเดชา รหัสนักศึกษา 6110712045 ตำแหน่ง ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
17. นางสาวทิพณัฐา ไทยกลาง รหัสนักศึกษา 6110712050 ตำแหน่ง ประธานฝ่ายศิลป ์
18. นายภูมิพัฒน ์ บุญมาปลูก รหัสนักศึกษา 6210710052 ตำแหน่ง รองประธานฝ่ายศิลป์ คนที่ 1 
19. นางสาวฤทัยรัตน ์ ด่อล๊ะ รหัสนักศึกษา 6310710059 ตำแหน่ง รองประธานฝ่ายศิลป์ คนที่ 2 
20. นายณัฐภัทร ไพฤทธิ ์ รหัสนักศึกษา 6110710023 ตำแหน่ง ประธานฝ่ายสถานที่ 



  
21. นางสาวปณิญชญาณ์ สามารถ รหัสนักศึกษา 6310710033 ตำแหน่ง รองประธานฝ่ายสถานที่ 
22. นางสาวชาคริยา ดิสรพงค ์ รหัสนักศึกษา 6110712071 ตำแหน่ง ประธานฝ่ายปฏิคม 
23. นายภูภพ ยุคุณธร ยาหลี รหัสนักศึกษา 6110712067 ตำแหน่ง ประธานฝ่ายพัสด ุ
24. นางสาวกุสุมา กล้าหาญ รหัสนักศึกษา 6110712003 ตำแหน่ง ประธานฝ่ายสาราณียากร 
25. นางสาวอรอนงค์ ยงย่วน รหัสนักศึกษา 6210712018 ตำแหน่ง รองประธานฝ่ายสาราณียากร 
26. นางสาวอัสลีนา รักสัตย ์ รหัสนักศึกษา 6110710069 ตำแหน่ง ประธานฝ่ายสวัสดิการ 
27. นายพชรดนัย แก้วประดับ รหัสนักศึกษา 6210710049 ตำแหน่ง รองประธานฝ่ายสวัสดิการ 
28. นายปรญิญ ์ สิริชูทรัพย ์ รหัสนักศึกษา 6210710015 ตำแหน่ง ประธานฝ่ายประเมนิผล 
29. นายวิศิษฏ ์ ริมเขต รหัสนักศึกษา 6110712055 ตำแหน่ง ประธานฝ่ายโสตทัศนปูกรณ ์
30. นายปรเมศวร ์ เกิดละเอียด รหัสนักศึกษา 6310710035 ตำแหน่ง ประธานฝ่ายกิจกรรมสมัพันธ ์

 
ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่   1  เมษายน  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 
 

สั่ง   ณ  วันที่   22  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2564 
 
 
                                            

      (รองศาสตราจารย์ ดร.นิมติร  วรกุล) 
                                                                                   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 

                     
 
  



  
 

(สำเนา) 
 

คำส่ังคณะเภสัชศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

     ท่ี 10/2564 
     เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์  

ประจำปีการศึกษา 2564 
 
  

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สมบูรณ์  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  44  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559  และหมวดที่  9  
ข้อ 44 แห่งระเบียบคณะเภสัชศาสตร์ ว่าด้วย สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2532  จึงแต่งตั้ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  เดชอดิศัย  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์อีกตำแหน่งหนึ่ง  เพื่อทำหน้าที่
เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำในการจัดกิจกรรมนักศึกษา  และแต่งตั้งบุคคลดังรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 
 

1. นางสาวโสภาพรรณ โสภาโพธิ์ รหัสนักศึกษา 6110710067 ตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร ์
2. นางสาวสิริวิมล ชูแก้ว รหัสนักศึกษา 6110712040 ตำแหน่ง อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน 
3. นางสาวณัฐกาญจน์     ไพศาลสิทธิ ์ รหัสนักศึกษา 6210710073 ตำแหน่ง รองอปุนายกฝ่ายกิจการภายใน 
4. นายนฤเบศ   เอียดแก้ว รหัสนักศึกษา 6110712022 ตำแหน่ง อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก 
5. นางสาวนิติรัตน ์ ตุลายะนะ รหัสนักศึกษา 6210710013 ตำแหน่ง รองอปุนายกฝ่ายกิจการภายนอก 
6. นางสาวกันธมิา ภิญโญ รหัสนักศึกษา 6110710004 ตำแหน่ง อุปนายกฝ่ายบริหาร 
7.  นายนนทฤทธิ ์ ศักดา รหัสนักศึกษา 6210710082 ตำแหน่ง รองอปุนายกฝ่ายบริหาร 
8. นายเศรษฐพงค ์ แซ่โง้ว รหัสนักศึกษา 6110710062 ตำแหน่ง อุปนายกฝ่ายวิชาการ 
9. นางสาวกนกรักษ์ มณีโชต ิ รหัสนักศึกษา 6210710062 ตำแหน่ง รองอุปนายกฝ่ายวิชาการ 
10. นายทวีศักดิ ์ เจนยงศักดิ ์ รหัสนักศึกษา 6110710028 ตำแหน่ง อุปนายกฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
11. นายณัฐวัฒน ์ ชวศิร ิ รหัสนักศึกษา 6210710076 ตำแหน่ง รองอุปนายกฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
12. นายศุภกิจ กาญจนวงศ์ดีงาม รหัสนักศึกษา 6110710059 ตำแหน่ง อุปนายกฝ่าย สนภท. 
13. นางสาวปิยะธิดา พิชัยยุทธ ์ รหัสนักศึกษา 6210710017 ตำแหน่ง รองอุปนายกฝ่าย สนภท. 
14. นางสาวปาลิน เธียรมนตร ี รหัสนักศึกษา 6110712053 ตำแหน่ง เลขานุการ 
15. นางสาวสุชานาฎ กรดแก้ว รหัสนักศึกษา 6110710066 ตำแหน่ง เหรัญญิก 
16. นายอภิสิทธิ ์ นิยมเดชา รหัสนักศึกษา 6110712045 ตำแหน่ง ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
17. นางสาวทิพณัฐา ไทยกลาง รหัสนักศึกษา 6110712050 ตำแหน่ง ประธานฝ่ายศิลป ์
18. นายภูมิพัฒน ์ บุญมาปลูก รหัสนักศึกษา 6210710052 ตำแหน่ง รองประธานฝ่ายศิลป์ คนที่ 1 
19. นางสาวฤทัยรัตน ์ ด่อล๊ะ รหัสนักศึกษา 6310710059 ตำแหน่ง รองประธานฝ่ายศิลป์ คนที่ 2 
20. นายณัฐภัทร ไพฤทธิ ์ รหัสนักศึกษา 6110710023 ตำแหน่ง ประธานฝ่ายสถานที่ 
     



  
21. นางสาวปณิญชญาณ์ สามารถ รหัสนักศึกษา 6310710033 ตำแหน่ง รองประธานฝ่ายสถานที่ 
22. นางสาวชาครยิา ดิสรพงค ์ รหัสนักศึกษา 6110712071 ตำแหน่ง ประธานฝ่ายปฏิคม 
23. นายภูภพ ยุคุณธร ยาหลี รหัสนักศึกษา 6110712067 ตำแหน่ง ประธานฝ่ายพัสด ุ
24. นางสาวกุสุมา กล้าหาญ รหัสนักศึกษา 6110712003 ตำแหน่ง ประธานฝ่ายสาราณียากร 
25. นางสาวอรอนงค์ ยงย่วน รหัสนักศึกษา 6210712018 ตำแหน่ง รองประธานฝ่ายสาราณียากร 
26. นางสาวอัสลีนา รักสัตย ์ รหัสนักศึกษา 6110710069 ตำแหน่ง ประธานฝ่ายสวัสดิการ 
27. นายพชรดนัย แก้วประดับ รหัสนักศึกษา 6210710049 ตำแหน่ง รองประธานฝ่ายสวัสดิการ 
28. นายปริญญ ์ สิริชูทรัพย ์ รหัสนักศึกษา 6210710015 ตำแหน่ง ประธานฝ่ายประเมนิผล 
29. นายวิศิษฏ ์ ริมเขต รหัสนักศึกษา 6110712055 ตำแหน่ง ประธานฝ่ายโสตทัศนปูกรณ ์
30. นายปรเมศวร ์ เกิดละเอียด รหัสนักศึกษา 6310710035 ตำแหน่ง ประธานฝ่ายกิจกรรมสมัพันธ ์

 
ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่   1  เมษายน  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 
 

สัง่   ณ  วันที่   22  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2564 
 
 

                                                                      (ลงชื่อ)             นิมิตร  วรกุล 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.นิมติร  วรกุล) 

                                                                                   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
                                             

 
          

  
 
 
 
 
 
 
 
             สำเนาถูกต้อง 
 
 
        (นายอภิเดช  เลนุกูล)                      ร่าง/พิมพ์/ทาน 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
 
 
                       


