
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที ่๒๐๒ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการอภิปรายปัญหาสภานักเรียน  

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต - โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
**************************************** 

  คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้ร่วมมือกับคณะกรรมการสภา
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กำหนดให้มกีิจกรรมการอภิปรายปัญหาสภานักเรียน โรงเรียนวชิรธรรม
สาธิต – โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เพื่อการทำงานได้อย่างมีระบบแบบแผนมากยิ่งขึ้น และหาทางออก
ปรึกษาปัญหาตามหัวข้อระบบงานต่างๆ ในวันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ 
ห้อง meeting room เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัย
อำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา 
๒๗ (๑) จึงขอแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
 นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 

นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
 นายปวิช  เรืองวิรัชกุล กรรมการ 
 นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ กรรมการ 
 นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด กรรมการ 

นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม  กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวนฤมล  รับส่ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ให้คำแนะนำดูแลประสานงานอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๒.  คณะกรรมการดำเนินการ 
นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง  รองประธานกรรมการ 

นางสาวอริสา แช่มชื่น  กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกติิศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการ นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการ  
นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ 
นายชนเมธี  ศรีษะเทือน  กรรมการ  นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ    กรรมการ  



นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการ นางสาวอุษณีษ์  อ่อนแท้  กรรมการ  
นางปัทมา  รัตนจำนงค์ กรรมการ นายธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ  
นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข์  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง กรรมการ นายสุชาติ  รัตนเมธากูร  กรรมการ 

นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์  กรรมการ 

นางอาภาภรณ์  อริวัน   กรรมการ นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 

นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการ นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 

นางสาวจิราพร  เวียงชนก  กรรมการ นางสาวโสภิดา  ไชยวรรณ  กรรมการ 

นางสาวศยามล ดีวิลัย  กรรมการ นางสาวโสภา สุขนิคม  กรรมการ 

นายนพดล          คำพร   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   นางสาวสีวลี        ยืนยาว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ประชุมปรึกษา หารือวางแผนการอภิปราย 

๒. ประสานงานนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๓. คณะกรรมการฝ่ายนำเสนอระบบการปฏิบัติงานสภานักเรียนและคณะสี 
นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง  รองประธานกรรมการ 

นายอรรถพล  ยตะโคตร กรรมการ นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ    กรรมการ นายชวนัส แก้วพรม   กรรมการ 
นายชนเมธี   ศรีษะเทือน  กรรมการ นายธนาภา แซ่เล้า    กรรมการ  
นางสาวสีวลี        ยืนยาว  กรรมการ นายชิษณุ หนูแดง    กรรมการ 
คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
         นายนพดล                  คำพร             กรรมการและเลขานุการ 
         นางอรอนงค์                ชาญรอบ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ให้ความรู้ในทุกมิติของการปฏิบัติงาน ระบบงาน และการบูรณาการร่วม 
๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และตกแต่งเวที 

นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
นายนพดล  คำพร  กรรมการ นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น     กรรมการ 
คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ นักพัฒนาทุกคน       กรรมการ 

นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ จัดที่นั่งสำหรับผู้บริหาร และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมห้อง Meeting 

 

 

 



๕.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ 
   นางสาวนฤมล  รับส่ง  ประธานกรรมการ 
   นายนพดล  คำพร  รองประธานกรรมการ  
        นางอรอนงค์ ชาญรอบ    กรรมการ  
       นายธนาภา  แซ่เล้า    กรรมการ 
   นางสาวสีวล ี  ยืนยาว  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ดำเนินการต้อนรับและจัดอาหารว่าง 

๖.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา     

   นายสุริยา ทรัพย์เฮง ประธานกรรมการ 
นายปวิตร สมนึก กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข กรรมการ นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการ 
นายกำพล จางจะ กรรมการ นายภาคภูมิ แก้วเย็น   กรรมการ
 คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายโสต กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที ่  บันทึกภาพกิจกรรม 
๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
   นายนพดล  คำพร  ประธานกรรมการ 

นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ  
นางสาวสีวล ี  ยืนยาว  กรรมการ 

   คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. จัดทำแบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
 ๒. สรุปผลการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
  

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  

   สั่ง  ณ  วันที่  ๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   
 

(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


