
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี  ๐๙๗  /  2556 
เรื่อง  แต่งตั้งครูประจ ำคณะสี   ปีกำรศึกษำ  2556 

************************************ 
      เพื่อให้การด าเนินงานด้านระเบียบวินัย  จริยธรรม คุณธรรม  ความสามัคคี  ความสะอาดมีประสิทธิภาพ  
ด ารงไว้ซึ่งคุณลกัษณะอันพึงประสงค์  ของนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   และให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์   โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบญัญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  2547   จึงแต่งตั้งครูเข้าประจ าคณะสี    ดังนี้ 
 

คณะอัญชัน ( สีน้ ำเงิน )  ครูประจ ำคณะสี 
1.   นางนภัสสรณ์ เกียรติอภพิงษ ์   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์
2.   น.ส.ภัทรนันท์       แดนวงศ์              หัวหน้าคณะส ี
3.   น.ส.บรรจง           นาคสุวรรณ์ 

4.   นายจกักฤษณ์        ชัยปราโมทย ์
5.   น.ส.จุฬาลักษณ์      วงศ์ค าจันทร ์

6.   น.ส.ธัญญารัตน์      พิมสา 
7.   น.ส.พอพิศ           แก้วคูณ 

8.   นายเศรษฐ์โสรช      ช่ืนอารมย ์

9.   นางกาญจนา สินวิชัย                
10. นายพริาม            ภูมิวิชิต 

11. นายสาธิต          แก้วศรีทัศน์ 

12. นางล าพอง           พูลเพิม่ 

13. นายอุตสาห์         สังขรัตน์ 

14. นางปภาดา         พชรพงศ์สุข 

15. นายสุชาติ           รัตนเมธากรู 

16. นางบุญเยี่ยม       พิทักศ์วงษ์ 

17. น.ส.ฝนทอง       ศิริพงษ์ 

18. น.ส.ภานุมาศ        ชาติทองแดง 
19. น.ส.สุกัญญา      ชาซิโย 

20. นายภาคภูมิ         แก้วเย็น 

21. นางกาญจนา      ศิริมหา 
22. นายสิทธิชัย          มาโนชกุล 
23. นางโสภา           พงศ์เทพปูถัมภ์ 
24. น.ส.ศิราภร          นาบุญ 
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คณะสีนนทรี  ( เหลือง )  ครูประจ ำคณะสี   
1.   นายอุดลย์  ศิริเวช  รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานบุคคล 
2.   นายปุ้ย              คงอุไร             หัวหน้าคณะสี 
3.   นางสุภาภรณ์         ภู่ระหงษ์ 
4.   นางกุณฑลี            เจษฎาวัลย ์
5.   น.ส.เยาวรัตนา      พรรษา 
6.   นายธรรัตน์            บัลลังค์โพธ์ิ 
7.   น.ส.รุ่งตะวัน         ทาโสต 
8.   นายปวิตร            สมนึก 
9.   น.ส.ภาชินี             รัตนศรีปญัญะ 
10. น.ส.อุษา             นะแน่งน้อย 
11. น.ส.นงพร          จู่พิชญ ์
12. นายประมวล        เนตรสว่าง 
13. น.ส.ลักษณา         อังกาบส ี
14. น.ส.วิไลรักษ์         กระลาม 
15. นายเพิ่มศักดิ์       พูลสวัสดิ ์
16. นางวราภรณ์       สัตยมาภากร 
17. น.ส.อนุศรา           บุญหลิม 
18. นายอุสาห์         เพชรประพันธ์ 
19. นางทิพย์จันทร์      หงษา 
20. นายสมจิตร์       แพทย์รัตน์ 
21. น.ส.จารุวรรณ      จันทะราม 
22. นายนิพนธ์         พจนสุวรรณชัย 
23. น.ส.ฌัชชา         ปัญญาเมา 
24. นายก าพล จางจะ 
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คณะปำริชำต   (สีแดง) ครูประจ ำคณะสี  
1.   นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท ์          รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
2.   น.ส.จิรา            จั่นเล็ก                      หัวหน้าคณะสี 
3.   นายณรงค์            หนูนาร ี
4.   นายสมพร            โพธ์ิศรี 
5.   นางธนภร             เนตรสว่าง 
6.   นายนิพล             ตองอ่อน 
7.   น.ส.เสาวนีย์         จิรสุทธ์ิตระกูล 
8.   นายอภิวัฒน์          บุญอ่อน 
9.   น.ส.นิภาพรรณ      อดุลย์กิตติชัย 
10. น.ส.มวารี              ใจชูพันธ์ 
11. น.ส.วราลี           สินธุวา 
12. นางนลินพร          สมสมัย                      
13. นางพัชรี             ระมาตร ์
14. น.ส.เสาวลักษณ์     สันติธรรมเมธี 
15. นางพจมาน         ชีววัฒนา 
16. น.ส.มีนา            โอษฐงาม 
17. น.ส.มณทิพย์       เจริญรอด 
18. น.ส.สุกญัญา          มหาฤทธ์ิ 
19. นายศุภกิจ         หนองหัวลิง 
20. น.ส.วนิชชา          เอนกวิชวิทยา 
21. น.ส.ศิริพร          โกมารกุล 
22. นางปุญยนุช          เอกศิร ิ
23. นางศรีนภา        อรัญญาเกษมสุข 
24. น.ส.วชิราภรณ์       สันตวงษ์ 
25. นางเพ็ชร์รัตน์ อัศวจารุเกษม 
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คณะเอ้ืองช่อแสด  (สีแสด) ครูประจ ำคณะสี 
1.   นางทองกราว เสนาขันธ์        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
2.   นายมนตรี          สุขสวัสดิ ์        หัวหน้าคณะส ี
3.   นางวราภรณ์        แก้วเชาว์รัมย์ 
4.   นางจุฑามาศ         วานิชชัง 
5.   นายอภิชาติ          จุ่นหัวโทน 
6.   น.ส.พรรนิภา         สีลาโส 
7.   นางณัฎฐ์ธยาน์       สนั่นไหว 
8.   นายทินกร          พานจันทร ์
9. น.ส.สารฤทธ์ิ       โพธิราช 
10. นางพิมพ์สุภัค       บุบผา 
11. นางนวรัตน์          นาคเสนีย์ 
12. นายสุวิท            ปิ่นอมร 
13. น.ส.อรสา           ชาติรัมย์ 
14. น.ส.สุวรรณี        พิริยะประทาน 
15. นายอนุชา             ค าแดง 
16. นางพรพรรณ      ยวดย่ิง 
17. นางทัศนีย์            วงค์เขียว 
18. น.ส.วันนภา       สายพิมพิน 
19. น.ส.อรวรรยา        ภาคค า 
20. นางสุมิตรา           สุวรรณธาดา     
21. น.ส.สุดาพร         รางทอง 
22. น.ส.มยุรี            มิ่งมงคล 
23. น.ส.ภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์ 
24. นางวันเพ็ญ สุขสมพืช 
25. น.ส.ธนพร นิกาญกุล 
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คณะอินทนิล   (สีม่วง) อำจำรย์ประจ ำคณะส ี  
1.   นายสมยศ  แม้นสงวน        
2.   นายสุเนตร            ศรีใหญ่            หัวหน้าคณะส ี
3.   นายอาทิตย์           โสตถิรัตนพันธ์ 
4.   ว่าที่ร้อยตรหีญิงกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน ์
5.   นายเพชร             สาระจันทร ์
6.   น.ส.อัญชลี           เขมะประภา 
7.   น.ส.พรสุดา           มินส าโรง 
8.   นายเล็ก               สินวิชัย 
9.   ครูฟิสิกส์ ( ใหม่ )  
10. น.ส.พิชชาพร        บุญยืน 
11. นางเกษรา             ก้องศักดิ์ศร ี
12. น.ส.พันทิพา         หิงสุวรรณ 
13. นางอุษณีษ์         อึ้งวิฑูรสถิตย์ 
14. น.ส.ภัทรนุช         ค าดี 
15. น.ส.รัตยา            ร่างกายด ี
16. น.ส.เกวลี            บุญบา 
17. นางแสนสุข        ค าแก้ว 
18. นางชนิสรางค์        ปรากฏช่ือ 
19. นายโกวิทย์        บุญทวี 
20. น.ส.ชลิตา            บุญรกัษา 
21. น.ส.นิติกา           แสงสวัสดิ ์
22. น.ส.ธัญญ์ฐิตา เยาวยอด 
23. น.ส.อรณัท รัตนอ าภา 
24. น.ส.อาภรณ์ ผาลา 
25. น.ส.สมุาลี   ใจชูพันธ์ 
    
หน้ำท่ี 1. บริหารคณะสี  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ 
 2. ดูแลช่วยเหลือ  ส่งเสริม  พัฒนานกัเรียนในคณะสีใหอ้ยู่ในระเบียบวินัย และวัฒนธรรมอันดีงาม 
 3. ดูแล พื้นที่ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพทีส่ะอาดเรียบร้อย 
 4. ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลอืสง่เสรมินักเรียนด้านวิชาการ และสิ่งแวดลอ้มภายในโรงเรียน 
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ห้องเรียนประจ ำคณะสี   2556 
 

 
คณะสีอัญชัน 

(สีน้ าเงิน) 
 

 
ม.1/1   ม.1/10  ม.1/11  ม.2/9  
ม.2/10  ม.3/5  ม.3/8   

 
ม.4/5   ม.4/6  ม.5/5  ม.6/1  
ม.6/6   

 
คณะสีนนทร ี
(สีเหลือง) 

 

 
ม.1/2  ม.1/9  ม.2/1  ม.2/8     
ม.2/11  ม.3/1  ม.3/9 

 
ม.4/1  ม.5/7  ม.5/8  ม.6/2  
ม.6/7 
 

 
คณะสีปาริชาต 

(สีแดง) 
 

 
ม.1/3  ม.1/8  ม.2/2  ม.2/7     
ม.3/4  ม.3/7   
  

 
ม.4/2  ม.4/3  ม.5/4  ม.5/6  
ม.6/3  ม.6/8 
 

 
คณะสีเอื้องช่อแสด 

(สีแสด) 
 

 
ม.1/4  ม.1/7  ม.2/3  ม.2/5     
ม.2/6  ม.3/3  ม.3/11  

 
ม.4/7  ม.4/8  ม.5/2  ม.6/4  
ม.6/9      

 
คณะสีอินทนลิ 

(ม่วง) 
 

 
ม.1/5  ม.1/6  ม.2/4  ม.3/2     
ม.3/6  ม.3/10 

 
ม.4/4  ม.4/9  ม.5/1  ม.5/3  
ม.5/9  ม.6/5  

 
ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  ๒๗   มีนาคม   พ.ศ. 2556 

 
   สั่ง   ณ  วันที่  ๒๗  มีนาคม   พ.ศ. 2556 

                                                
( นางวรรณี  บุญประเสรฐิ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 

 


