
 

 
 
 
 
    คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

   ที ่๑๘๔ /๒๕๖๓   
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมสภานักเรียนและนักเรยีนแกนนำ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

************************************ 
             เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีทักษะเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมอย่างมีระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นักเรียนในด้านต่างๆ น้อมนำพระราโชบาย ๔ ประการมาปฏิบัติ ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดย
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และเพ่ือเป็นการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยในโรงเรียนอีกท้ังยังเป็นการฝึกให้
นักเรยีนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถทำงานเป็นกลุ่มและหมู่คณะได้ เพื่อให้การดำเนินงาน การ
บริหารงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
และบรรลุวัตถุประสงค์   โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา  
๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 

  ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  
  นางสาวจินตนา      ศรีสารคาม ประธานกรรมการ  
  นายธรรมนูญ  สวนสุข  รองประธานกรรมการ 
  นายสมชัย       ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ  
  นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
  นางปานทิพย์      สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที ่ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานของสภานักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เหมาะสม 
 
 ๒. คณะกรรมการดำเนินการ 
  นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล   รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นางสาวพิกุลทา   หงษ์ทอง รองประธานกรรมการ 

นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  กรรมการ  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล   กรรมการ  นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์  กรรมการ 
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมการ  นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการ 
นายชนเมธี  ศรีสะเทือน  กรรมการ  นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข์  กรรมการ 



 

นายอรรถพล  ยตะโคตร  กรรมการ นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการ  
นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์  กรรมการ นายสุชาติ  รัตนเมธากูร  กรรมการ  
นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ์  กรรมการ นางอาภาภรณ์  อริวัน   กรรมการ  
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์  กรรมการ นางสาวอโนชา  โปซิว   กรรมการ  
นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์  กรรมการ นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ  
นายวิทวัส  นิดสูงเนิน  กรรมการ  นางสาวพรวลี  สุขสะอาด  กรรมการ 
นายอติวรรตน์  พันธุวงศ์  กรรมการ  นางสาวจิระภา  ชินภักดี   กรรมการ 
นางสาวอัญชนา   แซ่จิว   กรรมการ  นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา  กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ พันธ์ภัครินทร์  กรรมการ  นางสาวสุธิดา  ด่านซ้าย  กรรมการ 
นางสาวจิราพร  เวียงชนก  กรรมการ  นางสาวโสภิดา  ไชยวรรณ  กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง  กรรมการ   
  นายนพดล  คำพร    กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่ ดูแลและควบคุมสภานักเรียนกำกับดูแลงานที่สภานักเรียนได้รับมอบหมาย และประสานงาน
สภานักเรียนกับครู ให้การดำเนินงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายสำเร็จเรียบร้อย 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล   รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง กรรมการ นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมการ
นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการ   นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์  กรรมการ 
นายวิทวัส  นิดสูงเนิน  กรรมการ นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล   กรรมการ
  นายนพดล  คำพร    กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมดูแลสถานที่/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

๒. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๓. จัดเตรียมคำกล่าวรายงาน และคำกล่าวเปิดการอบรมสภานักเรียนและนักเรียนแกนนำ 

๓. คณะกรรมการฝ่ายโสต 
นายสุวิท   ปิ่นอมร   ประธานกรรมการ 

นายภาคภูมิ  แก้วเย็น  กรรมการ  นายกำพล  จางจะ   กรรมการ 
นายวัชระ   เต๋งเจริญสุข  กรรมการ  สภานักเรียนฝ่ายโสต 

นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่บันทึกภาพนิ่ง และประมวลภาพนิ่งเผยแพร่กิจกรรมทางเว็บไซต์ 
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๔. คณะวิทยากรผู้อบรม 
นางสาวนฤมล     รับส่ง  กรรมการ 
นายนพดล    คำพร     กรรมการ   
นางสาวกมลรัตน์    ตระกูลสถิตย์มั่น   กรรมการ 

หน้าที ่เป็นวิทยากรให้ความรู้ ชี้แนะ ให้คำปรึกษาเก่ียวกับการทำงานโดยน้อมนำพระราโชบายสู่
การปฏิบัติ 
 

 ๕. รายช่ือสภานักเรียนที่เข้าร่วมรับการอบรมสภานักเรียนและนักเรียนแกนนำ  
วันอังคาร ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
สภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
๑. เด็กชาย จักรพงศ์  ทองมา ประธานนักเรียน  มัธยมศึกษาตอนต้น 
๒. เด็กหญิง บุณยาพร  ศรีสุข  รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป (ม.ต้น) 

๓. เด็กชาย กฤษณพงศ์ ผึ่งผาย รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล (ม.ต้น) 

๔. เด็กหญิง ปวิตรา ทองอินทร์ เลขานุการ 

๕. เด็กหญิง พรไพลิน ฤกษ์ดี สภานักเรียนฝ่ายบันทึกคะแนนนักเรียนมาสาย1(ม.ต้น) 

๖. เด็กชาย จักรพรรดิ  พลซา สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล1(ตรวจตึก) 

๗. เด็กชาย ธีรภัทร ประพงษ์ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล2(ตรวจตึก) 

๘. เด็กชาย ธนาธิป ว่องวัฒนานุกูล สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล3(ตรวจตึก) 

๙. เด็กชาย ทรรศพล อลัญญากรณ์ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล4(ตรวจตึก) 

๑๐. เด็กหญิง ปิยนุช เสริมสิริภูมิ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลจับสาย1 

๑๑. เด็กหญิง โยษิตา วงศ์จิตตวิสุทธิ์ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลจับสาย2 

๑๒. เด็กหญิง เนตรนภา ยอดธรรม สภานักเรียนฝ่ายดูแลพฤติกรรมนักเรียน1 

๑๓. เด็กหญิง ดากานดา ดาวเรือง สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล(ดูแลการเซ็นชื่อ) 

๑๔. เด็กหญิง ณัฐกานต์ เตียวไพบูลย์ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล(ดูแลการเซ็นชื่อ) 

๑๕. เด็กชาย อธิพัชร์ อัครเกียรติสิน สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล(ดูแลการเซ็นชื่อ) 

๑๖. เด็กหญิง วชิรญาณ์ คงสิน สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล(ดูแลการเซ็นชื่อ) 

๑๗. เด็กหญิง มนต์รัตน์ พ้ืนผา สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล(ดูแลการเซ็นชื่อ) 

๑๘. เด็กชาย มังกร วงศ์์พินิจ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล(ดูแลการเซ็นชื่อ) 
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สภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
๑. นายธีรทัศน์ ธนพัชร์พุฒิเมธ ประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๒. นายลิปิกร คุรุเสถียรกุล รองประธานนักเรียนฝ่ายกิจกรรม (ม.ปลาย) 

๓. นายสหรัฐ วงษ์ม่ัน รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ (ม.ปลาย) 

๔. นายธนเดช อภิดุลย์ รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล (ม.ปลาย) 

๕. นายอาณาจักร เรืองเดช รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป (ม.ปลาย) 

๖. นางสาวชนม์ชนก  ศิริกุล เลขานุการ 

๗. นางสาวเพ็ญนภา  สิงสูงเนิน ผู้ช่วยเลขานุการ 

๘. นายธีรยุทธ ประสพสุข สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ 

๙. นายณภัทร นพวงศ์ ณ อยุธยา สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ 

๑๐. นายสุริยันณ์ เกตแก้ว สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ 

๑๑. นางสาวธัญชนก สิริชีวเกษร สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ 

๑๒. นางสาวอริศรา แก้วเลิศโภไคย สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ 

๑๓. นางสาวสุวัลยา จันทร์แจ้ง สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ 

๑๔. นางสาวขวัญกนก  นาสมวงศ์ สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ 

๑๕. นายจิรายุ แสงไทย สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ 

๑๖. นางสาวภาวิดา เตชธนชาญ สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ 

๑๗. นางสาวระพีพร ถนอมวงษ์ สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 

๑๘. นางสาวภัทรวดี โอฆะพนม สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 

๑๙. นางสาวพรรณปพร สิงห์กูล สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 

๒๐. นายชยธร อรัญเอี่ยมฟ้า สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 

๒๑. นายธนกร ลาภปกรณ์กุล สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 

๒๒. นายอลงกรณ์ จันทร์ตะคุ สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 

๒๓. นางสาวธาดา ทองมา สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 

๒๔. นายชาญวิทย์ ขุนทราช สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 

๒๕. นางสาวญาณิน  นนท์วิจิตรกุล สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 

๒๖. นายอนันดา มาลัย สภานักเรียนฝ่ายโสต 

๒๗. นายวิทวัส เมธาเมลือง สภานักเรียนฝ่ายโสต 

๒๘. นายณัฐภูมิ คงแพทย์ สภานักเรียนฝ่ายโสต 

๒๙. นางสาววิมลสิร ิ สมบูรณ์พันธ์ สภานักเรียนฝ่ายโสต 

๓๐. นางสาวญานิน นนท์วิจิตรกุล สภานักเรียนฝ่ายบันทึกคะแนนนักเรียนมาสาย1 (ม.ปลาย) 
๓๑. นางสาวณัฐธิดา สุขชุ่ม สภานักเรียนฝ่ายบันทึกคะแนนนักเรียนมาสาย2 (ม.ปลาย) 
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๓๒. นางสาวดวงตะวัน ขำปัญญา สภานักเรียนฝ่ายบันทึกคะแนนนักเรียนมาสาย3 (ม.ปลาย) 
๓๓. นายสิริชัย ช้างเกตุ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล1 (ตรวจตึก) 
๓๔. นายสหรัฐ วิริยาภรณ์ประภาส สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล2 (ตรวจตึก) 
๓๕. นายปวริศร์ มีแสง สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล3 (ตรวจตึก) 
๓๖. นายนัฐพล เชื้อกุล สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล4 (ตรวจตึก) 
๓๗. นางสาวสุธาสิน ี ชูอำไพ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลจับสาย1 
๓๘. นางสาวกัญญารัตน์ ไกลศรี สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลจับสาย2 
๓๙. นายภิญญู คชเผือก สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลจับสาย3 
๔๐. นางสาวสุวพักตร์  ชุมคำน้อย สภานักเรียนฝ่ายดูแลพฤติกรรมนักเรียน1 
๔๑. นายสันติ สิงห์สำเภาเลิศ สภานักเรียนฝ่ายดูแลพฤติกรรมนักเรียน2 
๔๒. นางสาวนารีรัตน์ อ้ึงธัญญวัฒนกุล สภานักเรียนฝ่ายปฏิคม 
๔๓. นางสาวนิศารัตน์ พิมโพธิ์ สภานักเรียนฝ่ายปฏิคม 
๔๔. นางสาวทิพย์นที แสนโคตร สภานักเรียนฝ่ายปฏิคม 
๔๕. นางสาวภัคจิรา ไชยภาษ ี สภานักเรียนฝ่ายปฏิคม 
๔๖. นางสาวพิมพิกา โกญจนพันธ์ สภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๔๗. นางสาววิภาว ี ปล้องอ้วน สภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๔๘. นางสาวโยษิตา กำจาย สภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๔๙. นางสาวธนพร จิติมา สภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๕๐. นายภูมินทร์ เจริญ สภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๕๑. นายภิญญู คชเผือก สภานักเรียนฝ่ายพัสดุ 

๕๒. นาย เจษฏาภรณ์ อนุอัน สภานักเรียนฝ่ายพัสดุ 

๕๓. นายสิทธิชัย วรวงศ ์ ประธานคณะสีอัญชัน 
๕๔. นายกฤษนัย  ประสาร ประธานคณะสีนนทรี 
๕๕. นายจักรภัทร คำพุฒ ประธานคณะสีปาริชาต 
๕๖. นายภูมินทร์ เจริญ ประธานคณะสีเอื้องช่อแสด 
๕๗. นายปองพล สุคนธวารี ประธานคณะสีอินทนิล 
๕๘. นายพงศ์ภรณ์ แสนยศ รองประธานคณะสีอัญชัน 
๕๙. นายวาคิม อาดำ รองประธานคณะสีนนทรี 
๖๐. นายณัฐพล นามลา รองประธานคณะสีปาริชาต 
๖๑. นายปํญญาธร ถัวทอง รองประธานคณะสีปาริชาต 
๖๒. นายฮิโรกิ เอโมโต้ รองประธานคณะสีเอ้ืองช่อแสด 
๖๓. นายสรรเพชญ โตกาญจนา รองประธานคณะสีอินทนิล 
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๖๔. นายอนุชิต วงค์พรม ประสานงานคณะสี 
๖๕. นางสาวสิรภัทร  อิทธิสัทธากุล เลขานุการคณะสี 

 
๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล   รับส่ง  รองประธานกรรมการ 

นายนพดล    คำพร    กรรมการ นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการ   
นางสาวกมลรัตน์    ตระกูลสถิตย์มั่น   เลขานุการ 

หน้าที ่จัดทำเครื่องมือเพ่ือประเมินผลการอบรม สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีกับโรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 
 
 ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ ๘ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                          สั่ง ณ วนัที่  ๘ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓    

 
 
 
 

                            ( นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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