
 
 
 
 
    ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

   ที ่๐๕๒ /๒๕๖๓   
         เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

************************************ 
             เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีทักษะเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมอย่างมีระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักเรียน
ในด้านต่างๆ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยในโรงเรียนอีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น 
แก้ ปัญหา เป็ น  สามารถท า ง าน เป็ นกลุ่ ม และหมู่ คณะ ได้  เ พ่ื อ ให้ ก า รด า เ นิ น ง าน  การบริ หา ร ง าน  
กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    และบรรลุ
วัตถุประสงค์   โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ดังต่อไปนี้ 

  ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  
  นางสาวจินตนา      ศรีสารคาม ประธานกรรมการ  
  นายธรรมนูญ  สวนสุข  รองประธานกรรมการ 
  นายสมชัย       ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ  
  นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
  นางปานทิพย์      สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที ่ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานของสภานักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม 
 
 ๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
  นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล   รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี กรรมการ นายสาธิต        แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ นางสาววชิราภรณ์      สันตวงษ์  กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นายศราวุธ        คารมหวาน  กรรมการ 
นายชัยวัฒน ์ ผ่องสังข์  กรรมการ นางสาวธนิดา        ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ 
นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ นางสาวภัทรนันท์       แดนวงศ์  กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ นายชนเมธี        ศรีสะเทือน  กรรมการ 



 
  นายนพดล  ค าพร    กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่ ดูแลและควบคุมสภานักเรียนก ากับดูแลงานที่สภานักเรียนได้รับมอบหมาย และประสานงานสภา
นักเรียนกับครู ให้การด าเนินงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายส าเร็จเรียบร้อย 
 

 ๓. รายช่ือสภานักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มคณะผู้บริหารสภานักเรยีน  
๑. เด็กชาย จักรพงศ์  ทองมา ประธานนักเรียน  มัธยมศึกษาตอนต้น 
๒. เด็กหญิง บุณยาพร  ศรีสุข  รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารทัว่ไป (ม.ต้น) 

๓. เด็กชาย กฤษณพงศ์ ผึ่งผาย รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล (ม.ต้น) 

๔. เด็กหญิง ปวิตรา ทองอินทร์ เลขานุการ 
        หน้าที ่ ดูแลและควบคุมสภานักเรียนก ากับดูแลงานที่สภานักเรียนได้รับมอบหมาย และประสานงานสภา
นักเรียนกับครู ให้การด าเนินงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายส าเร็จเรียบร้อย 
กลุ่มบริหารงานวิชาการสภานักเรียน  

๕. เด็กหญิง พรไพลิน ฤกษ์ดี สภานักเรียนฝ่ายบันทึกคะแนนนักเรียนมาสาย1(ม.ต้น) 

กลุ่มบริหารงานบุคคลสภานักเรียน    

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. เด็กหญงิ 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 วงศพิ์นิจ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล(ดูแลการเซ็นชื่อ) 
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 ๔. รายช่ือสภานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มคณะผู้บริหารสภานักเรยีน  
๑. นายธีรทัศน์ ธนพัชร์พุฒิเมธ ประธานนักเรียนประจ าปีการศึกษา  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 เลชานุการ 

๗. นางสาวเพ็ญนภา  สิงสูงเนิน ผู้ช่วยเลขานุการ 
        หน้าที ่ ดูแลและควบคุมสภานักเรียนก ากับดูแลงานที่สภานักเรียนได้รับมอบหมาย และประสานงานสภา
นักเรียนกับครู ให้การด าเนินงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายส าเร็จเรียบร้อย 
กลุ่มบริหารงานวิชาการสภานักเรียน  

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 ขุนทราข สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 

๒๕. นางสาวญาณิน  นนท์วิจิตรกุล สภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม 

๒๖. นายอนันดา มาลัย สภานักเรียนฝ่ายโสต 

๒๗. นายวิทวัส เมธาเมลือง สภานักเรียนฝ่ายโสต 
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๒๘. นายณัฐภูมิ คงแพทย์ สภานักเรียนฝ่ายโสต 

๒๙. นางสาววิมลสิร ิ สมบูรณ์พันธ์ สภานักเรียนฝ่ายโสต 

๓๐. นางสาวแพรวา ทิพวัลย์ สภานักเรียนฝ่ายบันทึกคะแนนนักเรียนมาสาย1 (ม.ปลาย) 
๓๑. นางสาวณัฐธิดา สุขชุ่ม สภานักเรียนฝ่ายบันทึกคะแนนนักเรียนมาสาย2 (ม.ปลาย) 
๓๒. นางสาวดวงตะวัน ข าปัญญา สภานักเรียนฝ่ายบันทึกคะแนนนักเรียนมาสาย3 (ม.ปลาย) 
กลุ่มบริหารงานบุคคลสภานักเรียน  
๓๓. นายสิริชัย ช้างเกตุ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล1 (ตรวจตึก) 
๓๔. นายสหรัฐ วิริยาภรณ์ประภาส สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล2 (ตรวจตึก) 
๓๕. นายปวริศร์ มีแสง สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล3 (ตรวจตึก) 
๓๖. นายนัฐพล เชื้อกุล สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล4 (ตรวจตึก) 
๓๗. นางสาวสุธาสิน ี ชูอ าไพ สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลจับสาย1 
๓๘. นางสาวกัญญารัตน์ ไกลศรี สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลจับสาย2 
๓๙. นางสาวชุดาภา ทองชมบาง สภานักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลจับสาย3 
๔๐. นางสาวสุวพักตร์  ชุมค าน้อย สภานักเรียนฝ่ายดูแลพฤติกรรมนักเรียน1 
๔๑. นายสันติ สิงห์ส าเภาเลิศ สภานักเรียนฝ่ายดูแลพฤติกรรมนักเรียน2 
กลุ่มบริหารงานทั่วไปสภานักเรียน  

    
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 ก าจาย สภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๔๙. นางสาวธนพร จิติมา สภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๕๐. นายภูมินทร์ เจริญ สภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๕๑. นายภิญญู คชเผือก สภานักเรียนฝ่ายพัสดุ 

๕๒. นาย เจษฏาภรณ์ อนุอัน สภานักเรียนฝ่ายพัสดุ 
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กลุ่มงานคณะสี  

๕๓. นายสิทธิชัย วรวงศ ์ ประธานคณะสีอัญชัน 
๕๔. นายกฤษนัย  ประสาร ประธานคณะสีนนทรี 
๕๕. นายจักรภัทร ค าพุฒ ประธานคณะสีปาริชาต 
๕๖. นายภูมินทร์ เจริญ ประธานคณะสีเอื้องช่อแสด 
๕๗. นายปองพล สุคนธวารี ประธานคณะสีอินทนิล 
๕๘. นายพงศ์ภรณ์ แสนยศ รองประธานคณะสีอัญชัน 
๕๙. นายวาคิม อาด า รองประธานคณะสีนนทรี 
๖๐. นายณัฐพล นามลา รองประธานคณะสีปาริชาต 
๖๑. นายปํญญาธร ถัวทอง รองประธานคณะสีปาริชาต 
๖๒. นายฮิโรกิ เอโมโต้ รองประธานคณะสีเอ้ืองช่อแสด 
๖๓. นายสรรเพชญ โตกาญจนา รองประธานคณะสีอินทนิล 

  
         หน้าที่   ดูแลนักเรียนที่มาสาย ตรวจอาคารสถานที่ ดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายใน
โรงเรียน ดูแลการลงชื่อนักเรียนประจ าวัน ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬาสี ประสานงานติดต่อระหว่างครูกับ
นักเรียน และกิจกรรมอ่ืน ๆ ทีได้รับมอบหมาย  
 
คณะกรรมการที่ปรึกษา  

๑. นาย ภาณุพงศ์ กัณหา สภาที่ปรึกษา 
๒. นาย ชลทิศ รักศิลป์ สภาที่ปรึกษา 

๓. นางสาวอนงค์นาฏ ภัทรพงษาธิต สภาที่ปรึกษา 

๔. นายปฏิพัทธ์ เอนกจินดารัตน์ สภาที่ปรึกษา 

๕. นายวรัญญู มรรควินทร์ สภาที่ปรึกษา 

๖. นายนิติพันธ์ พ่ึงมี สภาที่ปรึกษา 
๗. นายปรีชา แสนทวีสุข สภาที่ปรึกษา 

๘. นายปรเมศวร์ อุปพงษ์ สภาที่ปรึกษา 

๙. นางสาวชนัญชิดา ศรีสวัสดิ์ สภาที่ปรึกษา 

๑๐. นายรัชพล มหัตธน สภาที่ปรึกษา 

๑๑. นางสาวธมนวรรณ เมืองพา สภาที่ปรึกษา 
๑๒. นางสาวพิชญ์สินี กฤษณโสภา สภาที่ปรึกษา 

๑๓. นางสาวอาทิมา หมอนวดดี สภาที่ปรึกษา 

๑๔. นางสาวไอลดา อ่วมสอาด สภาที่ปรึกษา 

- ๕ - 

- ๔ - 



๑๕. นางสาวโอบดาว ศรีวงษา สภาที่ปรึกษา 

๑๖. นาย อภิสิทธิ์ ค าสัมฤทธิ์ สภาที่ปรึกษา 
๑๗. นางสาว จุติพร ยอดดี สภาที่ปรึกษา 

๑๘. เด็กชาย ภูริช กมลวรานนท์ สภาที่ปรึกษา 

๑๙. เด็กหญิง เมทิกา พรหมจันทร์ สภาที่ปรึกษา 

๒๐. เด็กชาย ทรงธรรม จินดาประภาพร สภาที่ปรึกษา 

 
หน้าที ่  ดูแลและเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับสภานักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และคอยช่วยเหลือในกรณีจ าเป็น  
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีกับโรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                          สั่ง ณ วนัที่  ๖ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓    

 
 
 
 

                            ( นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

- ๖ - 


