
   
 
 
 
    ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

   ท่ี ๑๖๓ /๒๕๖๑   
         เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

************************************ 
             เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมอย่างมีระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นักเรียนในด้านต่างๆและ    เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยในโรงเรียนอีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักเรียนคิด
เป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถท างานเป็นกลุ่มและหมู่คณะได้ เพื่อให้การด าเนินงาน การบริหารงาน กลุ่ม
บริหารงานบุคคล งานสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    และบรรลุ
วัตถุประสงค์   โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
ดังต่อไปนี้ 

  ๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ  
  นายสมพร       สังวาระ  ประธานกรรมการ  
  นายสมชัย       ก้องศักดิ์ศร ี รองประธานกรรมการ  
  นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ กรรมการ 
  นางปานทิพย์      สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ  
 หน้ำท่ี ให้ค าปรกึษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของสภานักเรียนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเหมาะสม 
 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
  นางปานทิพย ์  สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
  นางสาวนฤมล   รับส่ง   รองประธานกรรมการ 
  นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน   กรรมการ  
  นางสาวกมลรัตน์  ตระกลูสถิตมั่น    กรรมการ 
  นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมการ 
  นางสาวภัทรนันท ์ แดนวงศ์   กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ      เซียะสวัสดิ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำท่ี  ดูแลและควบคุมสภานักเรียนก ากบัดูแลงานที่สภานกัเรียนได้รบัมอบหมาย และประสานงาน
สภานักเรียนกับครู ให้การด าเนินงานทกุอย่างที่ได้รับมอบหมายส าเร็จเรียบรอ้ย 
 



     ๓. รำยชื่อสภำนักเรียน  
๑. นายภูมิพัฒน ์ พินธิตรารติบด ี ประธานนักเรียนประจ าปกีารศึกษา  2561 
๒. นายสุกฤษิฎ์ ดวงงาม รองประธานนักเรียนฝ่าย (บุคคล) ม.ปลาย  
๓. นายพงศ์วิชญ์ คฤหเดช รองประธานนักเรียนฝ่าย (วิชาการ) ม.ปลาย  
๔. นายชนะภัย เสนสาย รองประธานนักเรียนฝ่าย ม.ปลาย  
๕. นางสาวธันย์ปพัชญ ์ เตชากุลพฒัน ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
๖. นายวิทวัส เมธาเมลือง รองประธานนักเรียนฝ่าย ม.ต้น  
๗. นางสาวภาวินันท์ แสงมาศ เลขานุการ  
๘. นายพงศกรณ์ กิ่งจงเจรญิสุข สภานักเรียนฝ่ายบรหิารงานบุคคล1  
๙. นายสุรพัศ เครือง้าว สภานักเรียนฝ่ายบรหิารงานบุคคล1  

๑๐. นายยุทธชัย ห่วงโห ้ สภานักเรียนฝ่ายบรหิารงานบุคคล1  
๑๑. นายกิตติพล บูรณะทรัพย์ขจร สภานักเรียนฝ่ายบรหิารงานบุคคล1  
๑๒. นายนิธิทัต จรรยคุณี สภานักเรียนฝ่ายบรหิารงานบุคคล1  
๑๓. นางสาวปาณิสรา อินทสิทธ์ิ สภานักเรียนฝ่ายบรหิารงานบุคคลจับสาย  
๑๔. นางสาวภัทราภรณ์ ประสานพงษ์ สภานักเรียนฝ่ายบรหิารงานบุคคลจับสาย  
๑๕. นางสาวโสภิตา บุญจันทร ์ สภานักเรียนฝ่ายบรหิารงานบุคคลจับสาย  
๑๖. นายนพพร เนินบก สภานักเรียนฝ่ายดูแลพฤติกรรมนักเรียน  
๑๗. นายคณาสิน อมรกิตตสาร สภานักเรียนฝ่ายดูแลพฤติกรรมนักเรียน  
๑๘. นางสาวฐิติญา ปรอยกระโทก สภานักเรียนฝ่ายบันทึกคะแนนนักเรียนมาสาย  
๑๙. นางสาวอาภัชสรากรณ์ จันทรางศุ สภานักเรียนฝ่ายบันทึกคะแนนนักเรียนมาสาย  
๒๐. นายธนกฤต กิตติบรรพชา สภานักเรียนฝ่ายบันทึกคะแนนนักเรียนมาสาย  
๒๑. นายอิศราพงศ ์ เวฬุวนารักษ์ สภานักเรียนฝ่ายก ากับดูแลลงช่ือนกัเรียนมาสาย  
๒๒. นายธันวา ปัญญา สภานักเรียนฝ่ายก ากับดูแลลงช่ือนกัเรียนมาสาย  
๒๓. นายบุญเกิด จินดาประภาพร สภานักเรียนฝ่ายก ากับดูแลลงช่ือนกัเรียนมาสาย  
๒๔. นายจิรพฒัน ์ สารัตถวิภาค หน.สภานักเรียนฝ่ายแจกใบลงช่ือเข้าแถวหน้าเสาธง  
๒๕. นางสาวนภัสวรรณ ท้วมเทศ สภานักเรียนฝ่ายแจกใบลงช่ือเข้าแถวหน้าเสาธง  
๒๖. นางสาวพิยดา พงษ์วัน สภานักเรียนฝ่ายแจกใบลงช่ือเข้าแถวหน้าเสาธง  
๒๗. นางสาววริศรา สุมาล ี สภานักเรียนฝ่ายแจกใบลงช่ือเข้าแถวหน้าเสาธง  
๒๘. นางสาวศศิมุก สังข์ภาพันธ์ สภานักเรียนฝ่ายแจกใบลงช่ือเข้าแถวหน้าเสาธง  
๒๙. นายตะวัน บุญปก สภานักเรียนฝ่ายแจกใบลงช่ือเข้าแถวหน้าเสาธง  
๓๐. นายมินทร์ธาดา ฟองละแอ สภานักเรียนฝ่ายแจกใบลงช่ือเข้าแถวหน้าเสาธง  
๓๑. นางสาวปาณิสรา วัฒฑกโกศล สภานักเรียนฝ่ายปฏิคม  
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 รำยชื่อสภำนักเรียน (ต่อ)  
๓๒. นางสาววีรดา จันทร สภานักเรียนฝ่ายปฏิคม  
๓๓. นางสาววรรณษา สิงห์สีโว สภานักเรียนฝ่ายปฏิคม  
๓๔. นางสาวปลายฟ้า พิชิตขลัง สภานักเรียนฝ่ายประชาสมัพันธ์  
๓๕. นางสาวณัฐธิดา แซ่อึ้ง  สภานักเรียนฝ่ายประชาสมัพันธ์  
๓๖. นายณัฐ ใช้ลิ้ม สภานักเรียนฝ่ายประชาสมัพันธ์ 
๓๗. นายธนภัทร ค าวงษ์ สภานักเรียนฝ่ายประชาสมัพันธ์  
๓๘. นางสาวนิภาพร แสงอรุณ สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ  
๓๙. นางสาวอรทิวา แสนดี สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ  
๔๐. นางสาวแพรวนภา หอกค า สภานักเรียนฝ่ายวิชาการ  
๔๑. นายฐิติพันธ์ ผ่องสุวรรณ สภานักเรียนฝ่ายโสต  
๔๒. นายสรวิศ  บญุวราภรณ์  สภานักเรียนฝ่ายโสต  
๔๓. นางสาวนับพร  บุตรดาวิด  สภานักเรียนฝ่ายโสต  
๔๔. นางสาวธมลวรรณ สมพันธ สภานักเรียนฝ่ายโสต  
๔๕. นายวรรธนัย เมธาเมลือง  ประธานคณะสีอญัชัน 
๔๖. นายสิริโชคตะวัน หมั่นนอก ประธานคณะสีนนทร ี
๔๗. นายกรวิชญ ์ พยอมช่ืน  ประธานคณะสปีาริชาต 
๔๘. นายณัฐดนัย สุขจิตธรรม ประธานคณะสเีอื้องช่อแสด 
๔๙. นางสาวจริภัทร  ศรีภักดี ประธานคณะสีอินทนิล 
๕๐. เด็กหญิงสุวพักตร ์ ชุมค าน้อย สภานักเรียน ม.ต้น 
๕๑. เด็กหญิงจิราภรณ์ อนันตัง สภานักเรียน ม.ต้น 
๕๒. เด็กชายปวริศร ์ มีแสง สภานักเรียน ม.ต้น 
๕๓. เด็กชายธีรทัศน์ ธนพัชร์พุฒิเมธ สภานักเรียน ม.ต้น 
๕๔. เด็กชายหรริักษ์ บุญตันจิน สภานักเรียน ม.ต้น 
๕๕. เด็กชายนรวิชญ ์ สิทธ์ิชาวกรุง สภานักเรียน ม.ต้น 
๕๖. เด็กชายดุลยวัตร นิราศโศรก สภานักเรียน ม.ต้น 
๕๗. เด็กชายสุภัควี แซ่อั้ง สภานักเรียน ม.ต้น 
๕๘. เด็กชายนัฐพล เช้ือกุล สภานักเรียน ม.ต้น 
๕๙. เด็กหญิงสุธาสิน ี ชูอ าไพ สภานักเรียน ม.ต้น 
๖๐. เด็กหญิงทพิย์นท ี แสนโคตร สภานักเรียน ม.ต้น 
๖๑. เด็กหญิงทอปัด โชคกุลวัฒน ์ สภานักเรียน ม.ต้น 
๖๒. เด็กหญิงมานิตา เริงจักร สภานักเรียน ม.ต้น 
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 รำยชื่อสภำนักเรียน (ต่อ)  
๖๓. เด็กหญิงวิภาวี ปล้องอ้วน สภานักเรียน ม.ต้น 
๖๔. เด็กหญิงสุวัลยา จันทร์แจ้ง สภานักเรียน ม.ต้น 
๖๕. เด็กหญิงดวงตะวัน ข าปัญญา สภานักเรียน ม.ต้น 
๖๖. เด็กหญิงธนพร จิติมา สภานักเรียน ม.ต้น 
๖๗. เด็กหญิงขวัญกนก นาสมวงศ์  สภานักเรียน ม.ต้น 
๖๘. เด็กหญิงกญัญารัตน์ ไกลศร ี สภานักเรียน ม.ต้น 
๖๙. เด็กหญิงชุดาภา ทองชมบาง สภานักเรียน ม.ต้น 
๗๐. เด็กหญิงภาวิดา เตชธนชาญ สภานักเรียน ม.ต้น 
๗๑. เด็กหญิงพรไพลิน ฤกษ์ยินด ี ตัวแทนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๗๒. เด็กหญิงวิภาพร ซาลูด ตัวแทนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๗๓. เด็กชายภูมิพัฒน ์ รัตนสุวรรณ์ ตัวแทนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๗๔. นางสาวอิสราภรณ์   ปาระเคน ตัวแทนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๗๕. นายอิศราพงษ ์ เวฬุวนารักษ์ ตัวแทนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
๗๖. นายสุกฤษิฎ์ ดวงงาม ตัวแทนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 หน้ำท่ี   ดูแลนักเรียนที่มาสาย ตรวจอาคารสถานที่ ดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายใน
โรงเรียน ดูแลการลงช่ือนักเรียนประจ าวัน ด าเนินงานทีเ่กี่ยวข้องกับงานกีฬาสี ประสานงานติดต่อระหว่างครูกบั
นักเรียน และกิจกรรมอื่น ๆ ทีได้รบัมอบหมาย  
 
 ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่๒๑ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                              

 
 

                            ( นายสมพร  สังวาระ ) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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