
   
 

 
 
 

    ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
   ท่ี  ๗๗/๒๕๕๘   

         เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรนักเรียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
************************************ 

             เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมอย่างมีระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนานักเรียนในด้านต่างๆและ    เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยในโรงเรียนอีกทั้งยังเป็นการฝึกให้
นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถท างานเป็นกลุ่มและหมู่คณะได้  เพื่อให้การด าเนินงาน       
การบริหารงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล งานคณะกรรมการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย    และบรรลุวัตถุประสงค์   โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี ้

  ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
  นางวรรณี  บุญประเสริฐ   ประธานกรรมการ  
  นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์   รองประธานกรรมการ  
  นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ  
  นางทองกราว  เสนาขันธ์   กรรมการ 
  นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ  

 หน้ำท่ี ให้ค าปรกึษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเหมาะสม 
 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
  นางปานทิพย ์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
  นายพิราม  ภูมิวิชิต  รองประธานกรรมการ 
  นางพรพรรณ  ยอดยิ่ง  รองประธานกรรมการ 
  นางสาวภัทรนันท ์ แดนวงศ์  รองประธานกรรมการ 
  นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมการ   
  นายไพโรจน ์  อินต๊ะภา กรรมการ        
  ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ      เซียะสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำท่ี  ดูแลและควบคุมคณะกรรมการนกัเรียน ก ากับดูแลงานที่คณะกรรมการนักเรียนได้รับ
มอบหมาย และประสานงานคณะกรรมการนกัเรียนกับครู ให้การด าเนินงานทกุอย่างที่ได้รับหมอบหมาย
ส าเร็จเรียบร้อย 
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 ๓. คณะกรรมกำรนักเรียน 

๑.  นายประชา                        สุขกระสิน                  ประธานนักเรียน  
๒.  นายภิรเดช                      ศรีเฉลิม  รองประธานนักเรียนฝ่ายวิชาการ 
๓.  นายนฤทธ์ิ                 หอมนาน                    รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารกลุม่งานบุคคล 
๔.  นายฐนนันท์               แสงเป่า  รองประธานนักเรียนฝ่ายงบประมาณ 
๕.  นายปณชัย                   กล่ าพูลสวัสดิ์     คณะกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มงานบุคคล 
๖.  นายดรัณภพ                 เมธเมธากุล          คณะกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มงานบุคคล 
๗.  นายวรท                        รูปสมศรี             คณะกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มงานบุคคล 
๘.  นายธนภัทร                 วงศ์วิวัฒน์           คณะกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มงานบุคคล 
๙.  นายขจร                       เอกธนกิจ              คณะกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มงานบุคคล 
๙.  นายมานพ                 บางทุ่มแบน                คณะกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มงานบุคคล  
๑๐. นายสุรนาท                อุปะเดีย              คณะกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มงานบุคคล        
๑๑. นายกอบโชค            กัมพลาศรี                 คณะกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มงานบุคคล 
๑๒. นายวิทยา                  ยนตการ                    คณะกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มงานบุคคล 
๑๓. นายไชยพจน์            แจ่มกระจ่าง              คณะกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มงานบุคคล 
๑๔. นายสุนันท์               เลิศสาพิพัฒน์            คณะกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มงานบุคคล 
๑๕. นางสาวกรณิศ           ศิลปะไชย          คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
๑๖. นางสาวศศิวิมล          สมศรี                คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
๑๗. นางสาวธนาพร     คล้ายปาน          คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
๑๘. นางสาวนิมลรัตน์      หมายเหนี่ยวกลาง       หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก 
๑๙. นางสาวสุทินา                  อินกอง                       คณะกรรมการฝ่ายเหรญัญิก 
๒๐. นางสาวนิติพร                 วงศ์ประเสริฐ              คณะกรรมการฝ่ายเหรญัญิก 
๒๑. นางสาวศุภณิชกานต์        พิชยศ                        คณะกรรมการฝ่ายเหรญัญกิ 
๒๒. นางสาวสรินยา              ภักตร์ดวงจันทร ์          คณะกรรมการฝ่ายเหรญัญิก 
๒๒. นางสาวศุภณิชกานต์           พิชยศ           คณะกรรมการฝ่ายเหรญัญิก 
๒๓. นายธนโชติ                ไชยสิทธ์ิ                      หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์/เลขานุการ 
๒๔. นายประพฒัน์              มยูรศรี                       คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/เลขานุการ 
๒๕. นางสาวธนิฏฐา                 อินอ่อน                      คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/เลขานุการ 
๒๖. นายทศพร                   วิเชียรวัฒนานนท์         หัวหน้าฝ่ายปฏิคม 
๒๗. นางสาวรุ่งนภา                  ช่ังหิน                         คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๒๘. นายอนวัช                    ทวีทรัพย์พฒันา           หัวหน้าฝ่ายโสต       
๒๙. นายณัฐวุฒิ                    จิตกวินทิพย์                 คณะกรรมการฝ่ายโสต 
๓๐. นายวทัญญู   ขุนเจ๋ง            หัวหน้าคณะสีอญัชัน 
๓๑. นายรัชกฤช   บูรณะชาดาพร           หัวหน้าคณะสีอินทนิล 
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๓๒. นายวัชระ                        บุญเลี้ยง  หัวหน้าคณะสีนนทร ี
๓๓. นายฐนนันท์            แสงเป่า           หัวหน้าคณะสปีาริชาติ 
๓๔. นายนครินทร์           ศรีนาง           หัวหน้าคณะสเีอื้องช่อแสด 
๓๕. นายชุติมันต์             เฉลียวผุดผ่อง  ก ากับดูแลการลงช่ือนักเรียน 
๓๖. นายสมจิต   วงศ์มั่น            ก ากับดูแลการลงช่ือนักเรียน 
๓๗. นายนวพล                       วงศ์สุดาลักษณ์  ก ากับดูแลการลงช่ือนักเรียน 
๓๘. นางสาวสุกญัญา           ศักดิ์เจริญชัยกลุ          ก ากับดูแลการลงช่ือนักเรียน 
๓๙. นางสาวเกษรภรณ์           ปั่นเส           ก ากับดูแลการลงช่ือนักเรียน 
๔๐. นางสาวปุญญานิช          เจตจริประภา  ก ากับดูแลการลงช่ือนักเรียน 

 หน้ำท่ี   ด าเนินการตามนโยบายของโรงเรียนและของคณะกรรมการนกัเรียน ประสานงานระหว่าง
คณะครูและนักเรียน  ด าเนินพิธีการหน้าเสาธงและดูแลนักเรียนที่มาสาย ตรวจอาคารสถานที่ ดูแลความ
ปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน ดูแลการมาเรียน การลงช่ือนักเรียนประจ าวัน ด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกบังานกีฬาสี และกจิกรรมอื่น ๆ ทีได้รับมอบหมาย  
 
 ทั้งนี ้ตั้งแต่ วันที่  ๓  เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                              

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                
                      ( นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 

                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 


