
 
 
 
 
    ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

   ที ่๐๔๑ /๒๕๖๒   
         เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

************************************ 
             เพ่ือเป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมอย่างมีระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นักเรียนในด้านต่างๆและ    เพ่ือเป็นการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยในโรงเรียนอีกท้ังยังเป็นการฝึกให้นักเรียนคิด
เป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถท างานเป็นกลุ่มและหมู่คณะได้  เพ่ือให้การด าเนินงาน การบริหารงาน  
กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    และบรรลุ
วัตถุประสงค์   โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ดังต่อไปนี้ 

  ๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  
  นางสาวจินตนา      ศรีสารคาม ประธานกรรมการ  
  นายสมชัย       ก้องศักดิ์ศรี  รองประธานกรรมการ 
  นายธรรมนูญ  สวนสุข  กรรมการ  
  นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
  นางปานทิพย์      สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ  
 หน้ำที ่ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานของสภานักเรียนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเหมาะสม 
 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
  นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ      เซียะสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ 
  นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมการ  
  นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ 
  นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการ 
  นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ์  กรรมการ 
  นางสาวนฤมล   รับส่ง  กรรมการ 
  นายอรรถพล  ยตะโคตร กรรมการ 

นายนักขตฤกษ์   ภู่ระหงษ์ กรรมการ 
 นายนพดล  ค าพร  กรรมการและเลขานุการ 
 นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้ำที ่ ดูแลและควบคุมสภานักเรียนก ากับดูแลงานที่สภานักเรียนได้รับมอบหมาย และประสานงาน
สภานักเรียนกับครู ให้การด าเนินงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายส าเร็จเรียบร้อย 
 
 



 ๓. รำยช่ือสภำนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น 
กลุ่มคณะผู้บริหำรสภำนักเรยีน  
๑. เด็กชาย ภูริช กมลวรานนท์ ประธานนักเรียน  มัธยมศึกษาตอนต้น 
๒. เด็กหญิง เมทิกา พรหมจันทร์ รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป (ม.ต้น) 

๓. เด็กชาย ทรงธรรม จินดาประภาพร รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล (ม.ต้น) 

        หน้ำที ่ ดูแลและควบคุมสภานักเรียนก ากับดูแลงานที่สภานักเรียนได้รับมอบหมาย และประสานงานสภา
นักเรียนกับครู ให้การด าเนินงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายส าเร็จเรียบร้อย 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรสภำนักเรียน  

๔. เด็กหญิง อุบลวรรณ วงศ์แก้ว สภานักเรียนฝ่ายบันทึกคะแนนนักเรียนมาสาย1(ม.ต้น) 

๕. เด็กชาย ปาณวัฒน์ ศรีกัน สภานักเรียนฝ่ายบันทึกคะแนนนักเรียนมาสาย2(ม.ต้น) 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคลสภำนักเรียน    

๖. เด็กชาย อภิวัฒน์ แสงโพธิ์ดา สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล1(ตรวจตึก) 

๗. เด็กชาย จิรภัทร พุฒพันธ์ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล2(ตรวจตึก) 

๘. เด็กชาย นัฐพงษ์ วงศ์สมศรี สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล3(ตรวจตึก) 

๙. เด็กชาย กฤติน กรกชสุนันท์ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล4(ตรวจตึก) 

๑๐. เด็กชาย ธณเทพ เทพประเสริฐ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล5(ตรวจตึก) 

๑๑. เด็กหญิง สุพิชญา ดาทอง สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลจับสาย1 

๑๒. เด็กหญิง สุดารัตน์  กุณาธรรม สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลจับสาย2 

๑๓. เด็กหญิง พิชชาภา  ปั้นสุวรรณ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลจับสาย3 

๑๔. เด็กหญิง ปิญานุช พรพนิตปีติ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลจับสาย4 

๑๕. เด็กหญิง ฐิติชญา ติยะสัน สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลจับสาย5 

๑๖. เด็กหญิง ภิชญาภัค กิจแก้ว สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลจับสาย6 

๑๗. เด็กหญิง ภคนันท์ กันยะติ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลจับสาย7 

๑๘. เด็กหญิง ฐานิดา ทองค าสุข สภานักเรียนฝ่ายดูแลพฤติกรรมนักเรียน1 

๑๙. เด็กหญิง อภิรดี สว่างธูป สภานักเรียนฝ่ายดูแลพฤติกรรมนักเรียน2 
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 ๔. รำยช่ือสภำนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย 
กลุ่มคณะผู้บริหำรสภำนักเรยีน  
๑. นาย บุญเกิด จินดาประภาพร ประธานนักเรียนประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๒. นาย ณัฐภัทร ฮ่ัวสุน รองประธานนักเรียนฝ่ายม.ปลาย 

๓. นาย พัฑฒภนต์ สุขกาย รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ (ม.ปลาย) 

๔. นาย ณภทร คงสวัสดิ์ รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล (ม.ปลาย) 

๕. นาย กรวิชญ์ พยอมชื่น รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป (ม.ปลาย) 

๖. นาย อิศราพงศ์ เวฬุวนารักษ์ รองประธานนักเรียนฝ่ายธุรการ (ม.ปลาย) 

๗. นางสาว กนกวรรณ จันทะนาม เลขานุการ 

        หน้ำที ่ ดูแลและควบคุมสภานักเรียนก ากับดูแลงานที่สภานักเรียนได้รับมอบหมาย และประสานงานสภา
นักเรียนกับครู ให้การด าเนินงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายส าเร็จเรียบร้อย 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรสภำนักเรียน  

๘. นางสาว ชัชชญา ก๊วยสมบุญ สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ 

๙. นางสาว อาทิมา หมอนวดดี สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ 

๑๐. นางสาว ไอลดา อ่วมสอาด สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ 

๑๑. นางสาว โอบดาว ศรีวงษา สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ 

๑๒. นางสาว นพมาศ ทงประเสริฐ สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ 

๑๓. นางสาว ศรัณพร บัณฑิตถกล สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ 

๑๔. นาย กษมา สมหวัง สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ 

๑๕. นาย ธีรพงษ์ โกสูงเนิน สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ 

๑๖. นาย ปิยพงษ์ ปัญจะสัน สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ 

๑๗. นางสาว ดลวรรณ ขันทอง สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 

๑๘. นางสาว ธิดารัตน์ สิริสุข สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 

๑๙. นางสาว สิริพรรณวลี หมั่นเสมอ สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 

๒๐. นางสาว ศิราพร สิงห์อุดร สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 

๒๑. นางสาว รัตติยา จันทะนา สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 

๒๒. นางสาว วิสสุตา แก้วมะ สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 

๒๓. นางสาว กรวีร์ เหล่าศรี สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 

๒๔. นางสาว กชกร ทองค้าไม้ สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 

๒๕. นางสาว เอื้อมอรุณ คงโพธิ์ สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 

๒๖. นางสาว จุติพร ยอดดี สภานักเรียนฝ่ายโสต 

๒๗. นาย ธนกฤต บุญเศรษฐ์ สภานักเรียนฝ่ายโสต 

๒๘. นางสาว ณัฐธิดา รัมมะทนต์ สภานักเรียนฝ่ายโสต 
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๒๙. นางสาว อนงค์นาฏ ภัทรพงษาธิต สภานักเรียนฝ่ายโสต 

๓๐. นางสาว ชนัญชิดา ศรีสวัสดิ์ สภานักเรียนฝ่ายบันทึกคะแนนนักเรียนมาสาย1 (ม.ปลาย) 
๓๑. นาย รัชพล มหัตธน สภานักเรียนฝ่ายบันทึกคะแนนนักเรียนมาสาย2 (ม.ปลาย) 
๓๒. นางสาว ธมนวรรณ เมืองพา สภานักเรียนฝ่ายบันทึกคะแนนนักเรียนมาสาย3 (ม.ปลาย) 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคลสภำนักเรียน  
๓๓. นาย กิตติศักดิ์ อ่ิมอุส่าห์ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล1 (ตรวจตึก) 
๓๔. นาย คเนศ เหลืองบริบูรณ์ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล2 (ตรวจตึก) 
๓๕. นาย ปรเมศวร์ อุปพงษ์ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล3 (ตรวจตึก) 
๓๖. นาย ชัยธวัช คุ้มภัย สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล4 (ตรวจตึก) 
๓๗. นาย ยศวีร์ งามนิธิจิโรจน์ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล5 (ตรวจตึก) 
๓๘. นางสาว ศุภิดา เอ่ียมบุญ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลจับสาย1 
๓๙. นางสาว รัตนาภรณ์ ปัญญไพโรจน์ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลจับสาย2 
๔๐. นาย อัชชาชาญน์ ขจรกอบกุล สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลจับสาย3 
๔๑. นาย วริษภูมิ ชัยวงษ์ สภานักเรียนฝ่ายดูแลพฤติกรรมนักเรียน1 
๔๒. นางสาว อนงค์นาฏ ภัทรพงษาธิต สภานักเรียนฝ่ายดูแลพฤติกรรมนักเรียน2 
๔๓. นาย ธีระวุฒิ พันธุจริยา สภานักเรียนฝ่ายดูแลพฤติกรรมนักเรียน3 
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไปสภำนักเรียน  
๔๔. นางสาว ทิฆัมพร นันทเอกพงศ์ สภานักเรียนฝ่ายปฏิคม 
๔๕. นางสาว ภาสิน ี เลิศสุวพิพัฒน์ สภานักเรียนฝ่ายปฏิคม 
๔๖. นางสาว พิชญ์สินี กฤษณโสภา สภานักเรียนฝ่ายปฏิคม 
๔๗. นางสาว ภีรญานันท์ บรรเทาทุกข์ สภานักเรียนฝ่ายปฏิคม 
๔๘. นายวรวิทย์ ตั้งธรรมรักษ์ สภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๔๙. นายพงศ์รภัส ปลอดดี สภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๕๐. นาย นิติพันธ์ พ่ึงมี สภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๕๑. นาย อภิสิทธิ์ ค าสัมฤทธิ์ สภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๕๒. นางสาว พจมาน ตาดี สภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๕๓. นางสาว อรุณี จ าเนียรสวัสดิ ์ สภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๕๔. นายสุขภัค แซ่เฮ้ง สภานักเรียนฝ่ายเหรัญญิก 

๕๕. นางสาวพนิดา วินัยกุลนิรัตน์ สภานักเรียนฝ่ายเหรัญญิก 
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กลุ่มบริหำรงำนธุรกำรสภำนกัเรียน  

๕๖. นาย สุรศักดิ์ จันทร์กัน ประธานคณะสีอัญชัน 
๕๗. นาย ชลทิศ รักศิลป์ ประธานคณะสีนนทรี 
๕๘. นาย พีรวุฒิ เมืองโคตร ประธานคณะสีปาริชาติ 
๕๙. นาย ปฏิพัทธ์ เอนกจินดารัตน์ ประธานคณะสีเอื้องช่อแสด 
๖๐. นาย วรัญญู มรรควินทร์ ประธานคณะสีอินทนิล 

  
         หน้ำที่   ดูแลนักเรียนที่มาสาย ตรวจอาคารสถานที่ ดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายใน
โรงเรียน ดูแลการลงชื่อนักเรียนประจ าวัน ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬาสี ประสานงานติดต่อระหว่างครูกับ
นักเรียน และกิจกรรมอ่ืน ๆ ทีได้รับมอบหมาย  
 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีกับโรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
                          สั่ง ณ วนัที่  ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒    

 
 
 

                            ( นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

- ๔ - 

- ๕ - 


