คาสั่งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ที่ 124/2560
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคณะสีประจาปีการศึกษา 2560
....................................................
ด้วย ทางโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้ดาเนินการจัดตั้งคณะสี ประจาปีการศึกษา 2560 ดังนั้นเพื่อให้
การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 มาตรา 39 และอาศัยอานาจตามคาสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 9/2546
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546 เรื่องมอบอานาจบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นครู
ที่ปรึกษาประจาคณะสีตามห้องเรียน ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการสี ช่วยให้กิจกรรมสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตาม
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
1. นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ
ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ประธาน
2. นายชลิต เชื้อเพชร
รองผู้อานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
กรรมการ
3. นางสาวชุติมา สุคันธตุล
รองผู้อานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
กรรมการ
4. นางสาวณภัทร นรสิงห์
รองผู้อานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กรรมการ
6. นายวีรพล เหล่าต้น
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กรรมการ
7. นายกณิกนันต์ สุริยกานต์
หัวหน้างานกิจกรรมนอกหลักสูตรและกีฬาสี กรรมการและเลขานุการ
8. นายเจษฎา ไพศาลธรรม
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะสีแดง ประกอบด้วย
1. นางสาวปาริฉัตร บุญเทียน
หัวหน้า
2. นางสุกัญญา เมฆฉาย
รองหัวหน้า
3. นางสาวธนวรรณ โสขุมา
กรรมการ
4. นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ
กรรมการ
5. นายจักรวาล เข็มเงิน
กรรมการ
6. นางพิมพ์ชนก ทองบุราณ
กรรมการ
7. นางสาวปรีณาพรรณ พิมพ์พิศาล
กรรมการ
8. นายนนทะกาล ทองบุราณ
กรรมการ
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9. นางสาวกัญหา ศรีแตงอ่อน
กรรมการ
10. นางสาวนิษณา น้าเพชร
กรรมการ
11. นายธนา กล้าเขตการ
กรรมการ
12. นางสาวกรองทอง เขียนทอง
กรรมการ
13. นางสาวจารุณี ธนสิน
กรรมการ
14. นางสาวปริตตา ชาญสมร
กรรมการ
15. นางสาวอารี ทองประสม
กรรมการ
16. นางสาวสมปอง คุ้มสิน
กรรมการ
17. นายทรงศักดิ์ เรืองทัพ
กรรมการ
18. นางสาวภาคินี พึ่งพระเดช
กรรมการ
นักเรียนที่อยู่ในคณะสีแดง ประกอบด้วย
6/5 , 5/2 , 5/3 , 4/1 , 3/6 , 3/3 , 2/4 , 1/1 , 1/7 สถานที่ประชุมสี ได้แก่ ลานพระนเรศวร
3. คณะสีฟ้า ประกอบด้วย
1. นายศุภโชค สาระสันต์
หัวหน้า
2. นางสาวชมพูนุช อุยานันท์
รองหัวหน้า
3. นายเจษฎา ไพศาลธรรม
กรรมการ
4. นางสาวพรพิมล บุญประเสริฐ
กรรมการ
5. นายสาเริง บุญมี
กรรมการ
6. นายธนู จันทร์ลอย
กรรมการ
7. นางสาวสุพรรษา มาดอนคา
กรรมการ
8. นายพชรพล จันทร์สุวรรณ
กรรมการ
9. นางสายใจ กันประชา
กรรมการ
10. นางสาวนันทนัช ปาจิตร
กรรมการ
11. นายชัยพล รุ่งโรจน์ธีระ
กรรมการ
12. นายทรงพล ม่วงยิ้ม
กรรมการ
13. นางสาวปัทมา เลี้ยงหล่า
กรรมการ
14. นางสาวสมบูรณ์ ระโหฐาน
กรรมการ
15. นางสาวฐานิดา สุริยวงศ์ชัย
กรรมการ
16. นางสาวเกษมณี พึ่งนุสนธ์
กรรมการ
17. นางสาวเตชินี วิทยาปรีชากุล
กรรมการ
18. นางสาวปานหทัย มนตรีคลัง
กรรมการ
นักเรียนที่อยู่ในคณะสีฟ้า ประกอบด้วย
6/6 , 5/1 , 5/5 , 4/6 , 3/5 , 2/1 , 2/6 , 2/9 และ 1/3 สถานที่ประชุมสี ได้แก่ อาคาร 5
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4. คณะสีส้ม ประกอบด้วย
1. นายสุวรรณ ปิ่นทอง
หัวหน้า
2. นางสาวปิยนาฎ แก้วสวรรค์
รองหัวหน้า
3. นางสาวรัชดา จิตสามารถ
กรรมการ
4. นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์
กรรมการ
5. นางสาวสุณี ภู่พานิช
กรรมการ
6. นางสาวพชรวรรณ นิติสิริ
กรรมการ
7. นางสาวสมรักษ์ โสขุมา
กรรมการ
8. นางสาวรัตนา นุ่มคง
กรรมการ
9. นางสาวถวรรณ จันทร์ลอย
กรรมการ
10. นางสาวดวงนภา ทองน่วม
กรรมการ
11. นางสาวบงกช เชื้อกุล
กรรมการ
12. นางสาวจรรยา จิวเจริญ
กรรมการ
13. นางสาวศิรินภา คล้ายนาค
กรรมการ
14. นายปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร
กรรมการ
15. นางสาวเฉลา เสือแดง
กรรมการ
16. นายทศพร จันทร์สุวรรณ
กรรมการ
17. นางสาวกรกนก โสขุมา
กรรมการ
18. นางสาวสิรินทรา อาจหาญ
กรรมการ
นักเรียนที่อยู่ในคณะสีส้ม ประกอบด้วย
6/4 , 5/4 , 4/7 , 4/3 , 3/9 , 3/4 , 2/2 และ 1/5 สถานที่ประชุมสี ได้แก่ โรงอาหาร
5. คณะสีเขียว ประกอบด้วย
1. นายสราวุธ เจริญรื่น
หัวหน้า
2. นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์
รองหัวหน้า
3. นางอัมพวรรณ เมฆฉาย
กรรมการ
4. นางพันธ์ทิพย์ เทียมสว่าง
กรรมการ
5. นายภาคภูมิ เมฆโพธิ์
กรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ วงศ์วาร
กรรมการ
7. นางสาวสุพรรณษา ชูเมฆ
กรรมการ
8. นายธนู ดีกล่อม
กรรมการ
9. นางสาวสุกานดา เลิศเจริญธรรม
กรรมการ
10. นายชวลิต พึ่งเสือ
กรรมการ

4

11. นายสรณัฐ ทนงศักดิ์วิเศษ
กรรมการ
12. นางสาวจิราพร วงจันเพ็ง
กรรมการ
13. นางศุภานัน เอกธีรธรรม
กรรมการ
14. นางอุบลรัตน์ จันทร์ชัย
กรรมการ
15. นางสาวภัทรพร รักการดี
กรรมการ
16. นางสาวธนภรณ์ ทองนาโพธิ์
กรรมการ
17. นางสาวกาญจนา กองนิมิต
กรรมการ
18. นางสาวจินตนา ทวีระวงค์
กรรมการ
นักเรียนที่อยู่ในคณะสีเขียว ประกอบด้วย
6/2 , ปวช.3 , 5/7 , 4/2 , 3/2 , 2/7 , 2/3 , 1/9 และ 1/4 สถานที่ประชุมสี ได้แก่ อาคาร 6
6. คณะสีชมพู ประกอบด้วย
1. นางสาวอลิษา จันทร์เปล่ง
หัวหน้า
2. นายกณิกนันต์ สุริยกานต์
รองหัวหน้า
3. นางสาวอารมณ์ ปานทอง
กรรมการ
4. นางสุทธิรัตน์ วิศิษฎานนท์
กรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี สุวรรณวิจติ ร
กรรมการ
6. นายยุรนันท์ ปั้นนอก
กรรมการ
7. นางสาวศศิธร คาพิลา
กรรมการ
8. นายวีรพนธ์ เหล่าต้น
กรรมการ
9. นางกัลยา รุจพิพัฒน์
กรรมการ
10. นายไพฑูรย์ สายเสน
กรรมการ
11. นางอมรรัตน์ สายเสน
กรรมการ
12. นายชนพัทธ์ อ่วมสอาด
กรรมการ
13. นางสาวจิราวรรณ เอี่ยมสงคราม
กรรมการ
14. นายณัฐกานต์ บุญเสน
กรรมการ
15. นางสุขุมาล แก้วจันทร์
กรรมการ
16. นางณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์
กรรมการ
17. นางสาวธิดารัตน์ แก้วบัวดี
กรรมการ
18. นางสาวสุกัญญา อินทรแปลง
กรรมการ
นักเรียนที่อยู่ในคณะสีชมพู ประกอบด้วย
6/7 , 6/1 , 4/5 , 3/7 , 3/1 , 2/5, 1/6 , 1/8 และ ปวช.2 สถานที่ประชุมสี ได้แก่ อาคาร 4
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7. คณะสีนาเงิน ประกอบด้วย
1 .นายสมคิด พันธุมิตร
หัวหน้า
2. นายเกรียงไกร ชทิสาจารย์
รองหัวหน้า
3. นางพรรณวดี พิศวง
กรรมการ
4. นางเสมอใจ จันละคล
กรรมการ
5. นางสาวทัศวรรณ พันธวาวงษ์
กรรมการ
6. นางสาวปวีณา บุญประดับ
กรรมการ
7. นางสาวศุภร พวงมาลี
กรรมการ
8. นางฉลอม รุ่งเรือง
กรรมการ
9. นางกนกวรรณ อู่สุวรรณ
กรรมการ
10. นางสาวไพรินทร์ ช้างเขียว
กรรมการ
11. นางกาญจนา สีทาไข
กรรมการ
12. นางสาวบารุง สรหงษ์
กรรมการ
13. นางสาวขวัญปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์
กรรมการ
14. นางธิราภรณ์ ใจมั่น
กรรมการ
15. นางประภาศิริ พูนชัย
กรรมการ
16. นางสาวเบญจวรรณ เรืองสังข์
กรรมการ
17. นายจิรายุ ดีรอต
กรรมการ
18. นายธีรภัทร อินทรศักดิ์
กรรมการ
นักเรียนที่อยู่ในคณะสีน้าเงิน ประกอบด้วย
6/3 , 5/6 , 4/4 , 3/8 , 2/8 , 1/2 , 1/10 และ ปวช.1 สถานที่ประชุมสี ได้แก่ อาคาร 48 ปี
ให้ผู้ได้รับคาสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ)
ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

