
 

 
ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่  ๐๙๖  /  ๒๕๕๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งครูประจ าคณะสี   ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

************************************ 
      เพ่ือให้การด าเนินงานด้านระเบียบวินัย  จริยธรรม คุณธรรม  ความสามัคคี  ความสะอาดมีประสิทธิภาพ  
ด ารงไว้ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   และให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์   โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗   จึงแตง่ตั้งครูเข้าประจ าคณะสี    ดังนี้ 
 
คณะอัญชัน ( สีน้ าเงิน )  ครปูระจ าคณะสี 
    ๑.นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์ หัวหน้าคณะสี 

๒.น.ส.สุวรรณ ี  พิริยะประทาน รองหัวหน้าคณะสี 
๓.นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี รองหัวหน้าคณะสี 
๔.นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์ 
๕.นายอุตสาห์  สังขรัตน์ 

    ๖.น.ส.อัญชลี  เขมะประภา 
    ๗.น.ส.ปราณี  เปรียบสม 
    ๘.น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต 

๙.น.ส.สุกัญญา  ชาซิโย 
๑๐.นางกุณฑลี  เจษฎาวัลย์ 

    ๑๑.น.ส.ทวินันท์  ใสขาว 
๑๒.นางพจมาน  ชีววัฒนา 
๑๓.นายสุพจน์  จันตราชู 

    ๑๔.น.ส.พอพิศ  แก้วคูณ 
๑๕.น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตตชิัย 

    ๑๖.นายอทิพงษ์  มหานิล 
    ๑๗.นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ 
    ๑๘.น.ส.เกวลี               บุญบา 
    ๑๙.น.ส.พันทิพา  หิงสุวรรณ 
    ๒๐.น.ส.ศิริพร  โกมารกุล 
    ๒๑.นางกาญจนา  สินวิชัย 



- ๒ - 
คณะอัญชัน ( สีน้ าเงิน )  ครปูระจ าคณะสี 
    ๒๒.Ms.Pacorsa Rosemarie Bringas 
    ๒๓.นายณัฐพงศ์  พูลสวัสดิ์ 
    ๒๔.นางทัศนีย์  วงศ์เขียว  
    ๒๕.นายมนตรี              สุขสวัสดิ์    
คณะสีนนทรี  ( เหลือง )  ครูประจ าคณะสี 

๑.นายพิราม  ภูมิวิชิต  หัวหน้าคณะสี 
    ๒.นางกาญจนา  ศิริมหา  รองหัวหน้าคณะสี 

๓.น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด รองหัวหน้าคณะสี 
๔.นายอุดลย์  ศิริเวช 

    ๕.น.ส.ดวงพร  เชื้อมโนชาญ 
    ๖.น.ส.มีนา  โอษฐงาม 

๗.นางชนิสรางค์  ปรากฏชื่อ 
๘.นายอุสาห์  เพชรประพันธ์  

    ๙.น.ส.วีร์สุดา  จันทโชติ 
    ๑๐.น.ส.พิชชาพร  บุญยืน 
    ๑๑.นางวราภรณ์  แก้วเชาว์รัมย์ 
    ๑๒.นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์ 
    ๑๓.น.ส.มยุรี  มิ่งมงคล 
    ๑๔.น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ ์
    ๑๕.น.ส.สุพัตรา  เพียรไธสง 
    ๑๖.น.ส.อนุศรา  บุญหลิม 
    ๑๗.น.ส.นฤมล  รับส่ง 
    ๑๘.นางแสนสุข  ค าแก้ว 
    ๑๙.น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี 
    ๒๐.Ms.Acnaban Jrene  Alipda 
    ๒๑.น.ส.นงพร  จู่พิชญ์ 
    ๒๒.นายประมวล  เนตรสว่าง 
    ๒๓.น.ส.ดวงฤทัย       ทริรัม 

๒๔.น.ส.โศจยา  ดวงสิน 
    ๒๕.น.ส.มวาร ี  ใจชูพันธ์ 
     

 
 
 



- ๓ - 
คณะปาริชาต   (สีแดง) ครูประจ าคณะสี 
    ๑.นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์ หัวหน้าคณะสี 
    ๒.นางณัฎฐ์ธยาน ์ สนั่นไหว  รองหัวหน้าคณะสี 

๓.นายอาทิตย์  โสตถิรัตนพันธ์ รองหัวหน้าคณะสี 
๔.นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์ 

    ๕.น.ส.วรัทยา  ธนพัฒนรุ่งโรจน์ 
    ๖.นางล าพอง  พูลเพิ่ม 
    ๗.น.ส.วันนภา  สายพิมพิณ 
    ๘.ว่าที่ร้อยตรีหญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์ 
    ๙.นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงษ์ 
    ๑๐.นางพิมพ์สุภัค บุบผา 

๑๑.นายสุเนตร  ศรีใหญ่ 
    ๑๒.น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ 
    ๑๓.น.ส.จิรา  จั่นเล็ก 
    ๑๔.นายปวิตร  สมนึก 
    ๑๕.นางนลินพร  สมสมัย 
    ๑๖.นายภาคภูมิ  แก้วเย็น 
    ๑๗.นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข 
    ๑๘.น.ส.อุษา  นะแน่งน้อย 
    ๑๙.Ms.Pan Dong Mei 
    ๒๐.นางเพ็ชร์รัตน์       อัศวจารุเกษม 
    ๒๑.น.ส.ธัญญ์ฐิตา       เยาวยอด 
    ๒๒.นายสุวิท  ปิ่นอมร 
    ๒๓.นางพัชรี  ระมาตร์ 

๒๔.นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ 
๒๕.นางภัสสริญญา กังเจริญ 
๒๖.น.ส.จุฑารัตน์  สิทธิค าทับ 
 
 
 
 
 
 
 

 



                     - ๔ - 
 

คณะเอ้ืองช่อแสด  (สีแสด) ครูประจ าคณะสี 
    ๑.น.ส.จิรจิตร  ค าเสถียร หัวหน้าคณะสี 
    ๒.นางจุฑามาศ  วานิชชัง  รองหัวหน้าคณะสี 

๓.นางทิพย์จันทร์  หงษา  รองหัวหน้าคณะสี 
๔.นายคมศักดิ์  หาญสิงห์ 

    ๕.น.ส.ลักษณา  อังกาบสี  
    ๖.น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์ 

๗.นางวราภรณ์           สัตยมาภากร 
    ๘.นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา 
    ๙.น.ส.อรณัท          รัตนอ าภา 
    ๑๐. น.ส.สุนันทา  กมลผาด 
    ๑๑. นายโกวิทย์  บุญทวี 
    ๑๒. น.ส.ศิราภรณ์ นาบุญ 
    ๑๓. น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง  
    ๑๔. น.ส.นนทยา  เพ่ิมยศ 
    ๑๕. นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย 
    ๑๖. นายวิท ู  ศรารัชต์ 
    ๑๗. น.ส.เสาวนีย ์ จิระสุทธิ์ตระกูล 
    ๑๘.น.ส.สุกัญญา  โกเฮงกุล 
    ๑๙. นางปภาดา  พชรพงศ์สุข 
    ๒๐. น.ส.ฤทัยรัตน์ ศรีพวงมาลัย 
    ๒๑. นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์ 
    ๒๒.นายอุสาห์  เพชรประพันธ์ 

๒๓. น.ส.อรวรรยา ภาคค า 
      
 

      
 



- ๕ - 
คณะอินทนิล   (สีม่วง) อาจารย์ประจ าคณะสี 
    ๑นายณรงค์  หนูนารี  หัวหน้าคณะสี 

๒.นายปุ้ย  คงอุไร  รองหัวหน้าคณะสี 
๓.นางนวรัตน์  นาคเสนีย์ รองหัวหน้าคณะสี 
๔.นายสมยศ  แม้นสงวน 

    ๕.นางพรรณี  คล้ายจันทร์ 
    ๖.นายปรีชา  นภาวุฒ ิ
    ๗.น.ส.แจ่มจันทร์  ดอกมะเดื่อ 
    ๘.Mr.Malicad Oscar Jr  Maruquez 

๙.น.ส.ภัทรนุช  ค าดี 
    ๑๐.นายอนุชา  ค าแดง 
    ๑๐.นายศุภกิจ  หนองหัวลิง 
    ๑๑.น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ์ 
    ๑๒.นายเพชร  สาระจันทร์ 
    ๑๓.น.ส.ฌัชชา  ปัญญาเมา 
    ๑๔.นางปุญยนุช  เอกศิริ 
    ๑๕.น.ส.บุษบา  กล้าขยัน  

๑๖.นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน 
    ๑๗.น.ส.สารฤทธิ์  โพธิราช  
    ๑๘.นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์ 
    ๑๙.นายเล็ก  สินวิชัย 
    ๒๐.นายภูริวัฒน์  บุญจันทร์     

๒๑.นางอุษณีษ์  อ้ึงวิฑูรสถิตย์ 
    ๒๒.นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง 
    ๒๓.นายค านวณ  ยงประเดิม 
    ๒๔.นางสาวอรสา ชาติรัมย์ 
    ๒๕.นางสาวธนภร เนตรสว่าง 

 
หน้าที ่ ๑. บริหารคณะสี  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๒. ดูแลช่วยเหลือ  ส่งเสริม  พัฒนานักเรียนในคณะสีให้อยู่ในระเบียบวินัย และวัฒนธรรม 
               อันดีงาม 
 ๓. ดูแล  พื้นที่ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย 
 ๔. ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียนด้านวิชาการ และสิ่งแวดล้อม 
     ภายในโรงเรียน 



 
- ๖ - 

ห้องเรียนประจ าคณะสี   ๒๕๕๔ 
 

 
คณะสีอัญชัน 

(สีน้ าเงิน) 
 

 
ม.๑/๕   ม.๑/๘    ม.๒/๓ 
ม.๒/๑๒  ม.๓/๒   ม.๓/๗  

 
ม.๔/๑  ม.๔/๖   ม.๕/๑  
ม.๕/๖   ม.๖/๕   ม.๖/๗ 

 
คณะสีนนทรี 
(สีเหลือง) 

 

 
ม.๑/๑   ม.๑/๙    ม.๒/๔ 
ม.๒/๗   ม.๒/๑๑  ม.๓/๓ ม.๓/๘ 

 
ม.๔/๒  ม.๔/๗   ม.๕/๒  
ม.๖/๑   ม.๖/๘ 

 
คณะสีปาริชาต 

(สีแดง) 
 

 
ม.๑/๔    ม.๑/๗   ม.๒/๒  ม.๒/๖ 
ม.๒/๑๐  ม.๓/๔   ม.๓/๙  

 
ม.๔/๓   ม.๔/๘   ม.๕/๓  
ม.๕/๗   ม.๖/๒ 

 
คณะสีเอ้ืองช่อแสด 

(สีแสด) 
 

 
ม.๑/๓  ม.๑/๑๑  ม.๒/๑   ม.๒/๙ 
ม.๓/๕  ม.๓/๑๐  ม.๓/๑๑  

 
ม.๔/๔   ม.๔/๙    ม.๕/๕ 
ม.๕/๘  ม.๖/๓ 

 
คณะสีอินทนิล 

(ม่วง) 
 

 
ม.๑/๒   ม.๑/๖   ม.๑/๑๐ ม.๒/๕ 
ม.๒/๘   ม.๓/๑  ม.๓/๖  ม.๓/๑๒ 

 
ม.๔/๕    ม.๕/๔   ม.๖/๔  
ม.๖/๖ 

 
ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่    ๑๘   มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
   สั่ง   ณ  วันที่   ๑๘   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 

(  นายพิชยนันท์   สารพานิช  ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 

 


