
 
ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี ๑๗๖ /   ๒๕๖๐ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการคณะสี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

******************* 
 เพื่อให้การด าเนินงานด้านระเบียบวินัย  จริยธรรม คุณธรรม  ความสามัคคีมีประสิทธิภาพ  
และด ารงไว้ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต       โดยอาศัยอ านาจตาม
มาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗    
จึงแต่งตั้งครูเข้าประจ าคณะสี      ดังนี้   

คณะสีอัญชัน   (สีน้ าเงิน)  ครูประจ าคณะสี 
๑. นายเพชร     สาระจันทร ์ หัวหน้าคณะสี 
๒. น.ส.อลิษา     ไชยรินทร ์
๓. น.ส.ภัทรนุช     ค าดี 
๔. น.ส.ณัฏฐณิชา    โมสันเทียะ 
๕. นายสุมังครัตน์    โคตรมณ ี
๖. น.ส.อญัชิสา    เหมทานนท ์
๗. น.ส.ฝนทอง     ศิริพงษ์ 
๘. นายภาคภูมิ     แก้วเย็น 
๙. น.ส.ภานุมาศ     ชาติทองแดง 
๑๐. น.ส.ช่ืนกมล    คงหอม 
๑๑. นายรัชกฤต    ภูธนคณาวุฒิ 
๑๒. น.ส.ณัฐวดี    โพธิจักร 
๑๓. น.ส.อรวรรณ    นิ่มดวง 
๑๔. ว่าที่ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง 
๑๕. น.ส.วชิราภรณ์     สันตวงษ์ 
๑๖. น.ส.ศิรพิร    โกมารกุล 
๑๗. นายศุภกิจ     หนองหัวลิง 
๑๘. น.ส.วทันยา    ใจนันตา 
๑๙. นางเกษรา    ก้องศักดิ์ศร ี
๒๐. น.ส.ณิชพัณณ์    เฉลิมพันธ์ 
๒๑. นายอภิวัฒน์    บุญอ่อน 
๒๒. น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ์ 



 
-๒- 

๒๓. นางโสภา    พงศ์เทพปูถัมภ์ 
๒๔. นายจักรกฤษณ์    ชัยปราโมทย ์
๒๕. น.ส.นฤมล    รับส่ง 
๒๖. นางอาภาภรณ์    อริวัน  
๒๗. นายชนินทร์    บัวแจ้ง  

 
คณะสีนนทรี   (สีเหลือง)  ครูประจ าคณะสี 

๑. น.ส.กมลรัตน์     ตระกลูสถิตย์มั่น หัวหน้าคณะสี 
๒. น.ส.รัตยา    ร่างกายด ี
๓. น.ส.เสาวนีย์    จิระสุทธ์ิตระกูล 
๔. น.ส.ปรัชญา    การรกัษา 
๕. นายสุวิท     ปิ่นอมร 
๖. น.ส.วนิดา    ตนภู 
๗. น.ส.พรทิพย์    นาคเกิด 
๘. น.ส.พทิธิดา    ปราโมทย ์
๙. นางจุฑามาศ    วานิชชัง 
๑๐. นายสมพร    โพธ์ิศรี 
๑๑. นางกุณฑลี      เจษฎาวัลย ์
๑๒. น.ส.พรวลี    สุขสอาด 
๑๓. น.ส.กลุยา    บูรพางกูร 
๑๔. น.ส.พัชราวัลย์    บุตรพรม 
๑๕. น.ส.ทพิวรรณ    โล่กิตติธรกลุ 
๑๖. น.ส.พนิดา    ยอดรัก 
๑๗. น.ส.วณิชชา    เอนกวิชวิทยา 
๑๘. น.ส.สุกัญญา     มหาฤทธ์ิ 
๑๙. นายไพโรจน์    อินต๊ะภา 
๒๐. ว่าที่ร้อยตรหีญงินุชนาถ   สนามไชย 
๒๑. นางสุภาพร    จันทรก์ิตติคุณ 
๒๒. นางสุภาภรณ์     ภู่ระหงษ์ 
๒๓. น.ส.มยรุี     มิ่งมงคล 
๒๔. นายสมุฎฎ์ิ    ภาษาดี 
๒๕. น.ส.ธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ 
๒๖. น.ส.นงคราญ    ค าลัยวงษ์ 

 



-๓- 
คณะสีปาริชาต   (สีแดง)  ครูประจ าคณะสี 

๑. ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ    เซียะสวัสดิ ์ หัวหน้าคณะสี 
๒. นางนวรัตน์       นาคะเสนีย์กลุ 
๓. น.ส.จีระภา    ชินภักด ี
๔. นางวราภรณ์    สัตยมาภากร 
๕. น.ส.วิไลวรรณ์    รัตนะ 
๖. นางธัญญา    สติภา 
๗. นางชนิสรางค์     ปรากฏช่ือ 
๘. นายกิติศักดิ์    โฉมวิไล 
๙. น.ส.วิลัยภรณ์    ปิยะวงค์ 
๑๐. น.ส.สุภิดา    โลเกษ 
๑๑. นายณรงค์       หนูนาร ี
๑๒. น.ส.จันทรา    ตระกลูเศรษฐสิร ิ
๑๓. น.ส.เยาวรัตนา     พรรษา 
๑๔. น.ส.พรทิวา    สมเนตร ์
๑๕. น.ส.ปทุม    โศภาคนี 
๑๖. น.ส.อนุศรา      บุญหลิม 
๑๗. นายเสถียร   บุญมหาสทิธ์ิ 
๑๘. น.ส.จุฑารัตน์    เกาะหวาย 
๑๙. น.ส.มวารี      ใจชูพันธ์ 
๒๐. นางบุญเยี่ยม    พิทักษ์วงค์ 
๒๑. น.ส.ฌัชชา     ปัญญาเมา 
๒๒. นายนิพนธ์     พจนสุวรรณชัย 
๒๓. น.ส.อญัชนา    แซ่จิว 
๒๔. น.ส.นิภาพรรณ    อดุลย์กิตติชัย 
๒๕. น.ส.ศิรลิักษณ์    อภิรมย์พฤกษา 
๒๖. น.ส.ญาณิศา    ชาญกิจกรรณ์ 
๒๗. น.ส.ณิชานันทน์    ศรีโพธ์ิอ่อน 

 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
คณะสีเอ้ืองช่อแสด (สีแสด)  ครูประจ าคณะสี 

๑. น.ส.เกวลี     เงินศรสีุข หัวหน้าคณะสี 
๒. น.ส.เมทิตา    ชัยมา 
๓. น.ส.ศิราภร      นาบุญ 
๔. นายสุชาติ     รัตนเมธากรู 
๕. น.ส.ลาวัลย์    คงแก้ว 
๖. น.ส.มณทพิย์     เจริญรอด 
๗. น.ส.มลิวรรณ    ไชยรักษ์ 
๘. นางทิพย์จันทร์    หงษา 
๙. น.ส.จิตรลดา    อินทรขุนทศ 
๑๐. นางสุมิตรา    สุวรรณธาดา 
๑๑. นายวุฒิพงษ์    แสนรังค์ 
๑๒. ว่าที่ ร.ต. หญิงกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน ์
๑๓. น.ส.วิไลพรรณ    คงด ี
๑๔. น.ส.นงพร     จู่พิชญ ์
๑๕. น.ส.อมรรัตน์    มะลงิาม 
๑๖. นายปวิตร      สมนึก 
๑๗. น.ส.เมธาวี    สุขเจริญ 
๑๘. น.ส.จิรา        จั่นเล็ก 
๑๙. น.ส.อรวรรยา      ภาคค า 
๒๐. นายสิทธิชัย     มาโนชญ์กุล 
๒๑. น.ส.ศศิธร    เมืองมูล 
๒๒. นายทินกร    พานจันทร ์
๒๓. น.ส.อุษา     นะแน่งน้อย 
๒๔. นายชัยวัฒน์    ผ่องสังข์  
๒๕. น.ส.ณัฐภรณ์    ฉ่อนเจริญ 
๒๖. นางพัชรา    ไตรยวงศ์ 
๒๗. น.ส.สุนทรี    วีระประชา 
๒๘. ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร   งามตรง 

 
 
 
 
 
 



-๕- 

คณะสีอินทนิล (สีม่วง)  ครูประจ าคณะสี 
๑. นายสุเนตร      ศรีใหญ ่  หัวหน้าคณะสี 
๒. น.ส.อินทิรา    จั่นโต 
๓. นางพัชรี             ระมาตร ์
๔. น.ส.สุทธิดา    แซ่หลอ่ 
๕. นางล าพอง     พูลเพิม่ 
๖. นายวรธรรม    หนูประดิษฐ ์
๗. น.ส.เจนจิรา    เพ็งจันทร ์
๘. น.ส.อาภาพร    ภิระบรรณ์ 
๙. นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์ 
๑๐. น.ส.รุ่งตะวัน    ทาโสต 
๑๑. นายสมจิตร์     แพทย์รัตน์ 
๑๒. นายสุริยา    ทรัพยเ์ฮง 
๑๓. น.ส.กวินวัณณ์    กาฬดิษฐ์ 
๑๔. น.ส.อรวรรณ    พันธ์ุภครินทร ์
๑๕. นายเกรียงศักดิ์    มะละกา 
๑๖. น.ส.ธัญญารัตน์    พิมสา 
๑๗. นางทัศนีย์        วงค์เขียว 
๑๘. นายชนเมธี    ศรีษะเทือน 
๑๙. น.ส.ชลิตา     บุญรกัษา 
๒๐. น.ส.จุฬาลักษณ์    วงค์ค าจันทร ์
๒๑. นายพิราม     ภูมิวิชิต 
๒๒. น.ส.วราลี     สินธุวา 
๒๓. นางนลินพร     สมสมัย 
๒๔. นายสัณห์    พินิจมณีรัตน์ 
๒๕. นายศักรินทร์    ศรีตระกลู 

 ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่    ๑๖    พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐   เป็นต้นไป 

    สั่ง   ณ    วันที่    ๑๖    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
          (นายสมพร   สังวาระ) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


