
   
 
 
 
    ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

   ท่ี ๑๓๖ /๒๕๕๙   
         เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรนักเรียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

************************************ 
             เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมอย่างมีระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพั ฒนา
นักเรียนในด้านต่างๆและ    เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยในโรงเรียนอีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักเรียนคิด
เป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถท างานเป็นกลุ่มและหมู่คณะได้ เพื่อให้การด าเนินงาน       การบริหารงาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล งานคณะกรรมการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    และ
บรรลุวัตถุประสงค์   โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 

  ๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ  
  นางวรรณี     บุญประเสริฐ   ประธานกรรมการ  
  ทองกราว     เสนาขันธ์  รองประธานกรรมการ  
  นายสมชัย     ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ  
  นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ  กรรมการ 
  นางปานทิพย์     สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ  
 หน้ำท่ี ให้ค าปรกึษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเหมาะสม 
 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
  นางปานทิพย ์  สุขเกษม    ประธานการ 
  นายพิราม  ภูมิวิชิต    รองประธานกรรมการ 
  นางพรพรรณ  ยอดยิ่ง   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวภัทรนันท ์ แดนวงศ์   กรรมการ 
  นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน    กรรมการ   
  นายไพโรจน ์  อินต๊ะภา   กรรมการ 
  นางสาวกมลรัตน์  ตระกลูสถิตมั่น     กรรมการ      
  ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ      เซียะสวัสดิ ์   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำท่ี  ดูแลและควบคุมคณะกรรมการนกัเรียน ก ากับดูแลงานที่คณะกรรมการนักเรียนได้รับมอบหมาย 
และประสานงานคณะกรรมการนักเรียนกับครู ใหก้ารด าเนนิงานทุกอย่างที่ได้รบัหมอบหมายส าเรจ็เรียบร้อย 



 ๓. คณะกรรมกำรนักเรียน 
๑.  นายเจดดิลก   ศรีอักษร ประธานนักเรียน  
๒.  นายพศวัตร   นาบ ารุง           รองประธานนักเรียนฝ่ายวิชาการ 
๓.  นายสหรัตน์   สุขีรัตน์  รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารกลุ่มงานบุคคล 
๔.  นายนลทวัช   อยู่ชมวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคลคล 1 
๕.  นายณรรฐชนก   เทพสาร  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคลคล 1 

  ๖.  นายกิตติศักดิ์  ฤทธิบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคลคล 1,หัวหน้าคณะสเีอื้องช่อแสด 
๗.  นายฉัตรชัย   นวสินสิรโิชค คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคลคล 1 
๘.  นายวชิเรศ   ยาจิตต์  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคลคล 1 
๙.  นายขจร   เอกธนกิจ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคลคล 1 
๑๐.  นายธนวัฒน์  ค าสนิท            คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคลคล 2 
๑๑. นายทัตเทพ  รัตนตั้งปฐพ ี คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคลคล 2 
๑๒. นายดณพ   ทองสุ่น          คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคลคล 2 
๑๓. นายจิรายุ   หอละเอียด คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคลคล 2 
๑๔. นายกุลวัชร   ฤดีจรัสวัลย ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคลคล 2 
๑๕. นายธพล   แดงจันทร ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคลคล 2 
๑๖. นายบรรณสรร์  ศรีมงคลชัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคลคล 2 
๑๗. นางสาวอุมาพร  ยาวิปา          คณะกรรมการฝ่ายก ากบัดูแลลงช่ือนักเรียนมาสาย 
๑๘. นางสาวสุธิตา  ศุลีธร          คณะกรรมการฝ่ายก ากบัดูแลลงช่ือนักเรียนมาสาย 
๑๙. นางสาวณิชาถัทร  สว่างโรจน ์ คณะกรรมการฝ่ายก ากบัดูแลลงช่ือนักเรียนมาสาย 
๒๐. นางสาวกชกร  อยู่เป็นสุข คณะกรรมการฝ่ายก ากบัดูแลลงช่ือนักเรียนมาสาย 
๒๑. นางสาวปรียานุช  จาฤทธ์ิ  คณะกรรมการฝ่ายก ากบัดูแลลงช่ือนักเรียนมาสาย 
๒๒. นางสาวสุมินตรา  ขีดข้ัน  คณะกรรมการฝ่ายก ากบัดูแลลงช่ือนักเรียนมาสาย 
๒๓. นางสาวฐิตาภา  เศรษฐ ี  หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายแจกใบเช็คช่ือ 
๒๔. นางสาวนุสรา  รอดเจรญิ คณะกรรมการฝ่ายแจกใบเช็คช่ือ 
๒๕. นางสาวพิมส์ลภัส  ภาคพิธเจริญ คณะกรรมการฝ่ายแจกใบเช็คช่ือ 
๒๖. นางสาวรวิภา  รอดเจรญิ คณะกรรมการฝ่ายแจกใบเช็คช่ือ 
๒๗. นางสาวญา   ยรรยง   คณะกรรมการฝ่ายแจกใบเช็คช่ือ 
๒๘. นางสาวรจุิรา  ฉัตรตรากานต์ คณะกรรมการฝ่ายแจกใบเช็คช่ือ 
๒๙. นายจิราวัฒน์    ตุยารัมย ์ คณะกรรมการฝ่ายแจกใบเช็คช่ือ 
๓๐. นายณฐาภพ    ตรีสรุิยบุตร คณะกรรมการฝ่ายดูแลพฤติกรรมนักเรียน 
๓๑. นายสถาพร    ดาหา  คณะกรรมการฝ่ายดูแลพฤติกรรมนักเรียน 
๓๒. นายสิทธิศักดิ์    บุญทลู          คณะกรรมการฝ่ายดูแลพฤติกรรมนักเรียน 



๓๓. นางสาวจณิสตา    พรหมเสน         หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๓๔. นางสาวระพพีร  ธงทอง    คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๓๕. นางสาวพัชรินทร์  จันทร์แจ่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๓๖. นางสาวธนิฎฐา  อินอ่อน          หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๓๗. นางสาววิลาศิณี  แสงสุวรรณ คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพันธ์ 
๓๘. นายชิษณุพงษ์  อะโข          คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพันธ์ 
๓๙. นายธนัต   จารุศุกล   หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายโสต 
๔๐. นายธนาวุฒิ  บัวค าศรี  คณะกรรมการฝ่ายโสต , หัวหน้าคณะสีนนทร ี
๔๑. นายพงศ์ดนัย  สุขปาน          ฝ่ายวิชาการ 
๔๒. นางสาวชนกานต์  ฤทธ์ิมาก ฝ่ายวิชาการ 
๔๓. นางสาวอทิตยาพร  ทรงพล  ฝ่ายวิชาการ 
๔๔. นางสาวจริาพร  แสงดาว  ฝ่ายวิชาการ 
๔๕. นายณัฐพล   ปาค า  เลขาประธานนักเรียน 
๔๖. นางสาวรจุิรา  ธรรมจร ี หัวหน้าคณะสีอญัชัน 
๔๗. นางสาวยลฎา  ประเสริฐ หัวหน้าคณะสีอินทนิล 
๔๘. นายนิรุตน์   อรุณทวีทรพัย ์ หัวหน้าคณะสีนนทร ี
 
 หน้ำท่ี   ดูแลนักเรียนที่มาสาย ตรวจอาคารสถานที่ ดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายใน
โรงเรียน ดูแลการมาเรียน การลงช่ือนักเรียนประจ าวัน ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬาสี และกิจกรรมอื่น ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย  
 
  ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                              

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

                            ( นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 


