
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอรต'วิทยาลัย 
ที่ 11/2561

เรื่อง แต่งตั้งสภานักเรียน ประจำปีการสืกษา 2561

ตามท ี่โรงเร ียนมงฟอรีตว ิทยาลัย ใด ้กำหนดจัดการเล ือกต ั้งคณ ะกรรมการน ักเร ียน ประจำปีการคืกษา 
2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยโต้จ ัดทำการเล ือกตั้งแบบออนไลน์ ผ ู้ม ีส ิทธี้เล ือกตั้ง จำนวน 3,053 คน มีผู้ฬมัคร 
เข้าวับเลือกตั้ง จำนวน 2 พรรค ผลคะแนนการเลือกตั้งม ีด ังน ี้

หมายเลข 1 พรรคประชาธิปไตยนักเรียนมงฟอรีต ไต้คะแนนเลืยง 584 คะแนน
หมายเลข 2 พรรควัฏฐาธิป ัตย์ ไต้คะแนนเลืยง 1,535 คะแนน
ไม,ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 261 คะแนน

สร ุปผลการเล ือกต ั้งคณ ะกรรมการน ักเร ียน ป ีการคืกษา 2561 พรรคท ี่ไต ้ว ับการเล ือกต ั้งคะแนนเล ืยง 
สูงสุด จากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คือ พรรควัฏฐาธิป ัตย์

เพ ื่อให ้การดำเน ินงานของคณ ะกรรมการน ัก เร ียน  ย ึดหล ักการปกครองตามระบอบประชาธ ิป ไตย 
และเป ็นไปตามระเบ ียบการเล ือกต ั้งคณ ะกรรมการน ักเร ียนโรงเร ียนมงฟอร ีตว ิทยาล ัย จ ึงขอแต ่งต ั้งฬภาน ักเร ียน 
และการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนดังต่อไปนี้

1. สภาน ักเร ียนสมาธิกพรรคท ี่ไต ้ว ับจากการเล ือกต ั้งสภาน ักเร ียนจากการเล ือกต ั้ง เพ ื่อดำรงดำแหน่งฬภานักเรียน 
ประจำปีการคืกษา 2561 จำนวน 30 คน ประกอบด้วย

1.1 นายปรีญญเศรษฐ์ ปทานุคม นักเรียนชัน ม.5 ประธานนักเรียน
1.2 นายธนัตถ์ หยงสตาร์ นักเรียนชั้น ม.5 รองประธานนักเรียนฝ่ายชาย
1.3 นางลาวสุภาวรี ชัติมะ นักเรียนชั้น ม.5 รองประธานนักเรียนฝ่ายหญิง
1.4 นางสาวพาทินธิดา โนสุ นักเรียนชั้น ม.5 

นักเรียนชั้น ม.5
เลขานุการ

1.5 นางลาวนันทินกัส อินตาดำ เหวัญญิก
1.6 นางสาวพณิชา จิตนารีนทรี นักเรียนชั้น ม.5 ฝ่ายกิจกรรม
1.7 นางสาวปรีชญากรณ ิ ปรีชาวัฒนากร นักเรียนชั้น ม.5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1.8 นายวรชัย ธรรมวัตนากร นักเรียนชั้น ม.5 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.9 นายพงศวัณย์ ธนฆัมพร นักเรียนชั้น ม.5 ฝ่ายกิจกรรม
1.10 นางสาวกรกนก วิทวัสถุล นักเรียนชั้น ม.5 ฝ่ายกิจกรรม
1.11 นางสาวพรพลอย รุ่งถ ุทธพ ุทธพร นักเรียนชั้น ม.4 ฝ่ายกิจกรรม
1.12 นายชนกันต์ พ ูลคืริ นักเรียนชั้น ม.4 ฝ่ายกิจกรรม
1.13 นางสาวศคืภรณิ วิศวกล นักเรียนชั้น ม.4 ฝ่ายกิจกรรม
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1.14 นางสาวอิส'ราภรณ์ ขาวมีศรี นักเรียนชั้น ม.4. ฝ่ายกิจกรรม
1.15 นายธรรมนูญ ณ ราช นักเรียนชั้น ม.4 ฝ่ายส่งเสริมวิน ัย
1.16 นายวรปรัชญิ ดำปาแฝง นักเรียนชั้น ม.4 ฝ่ายส่งเสริมวินัย
1.17 นายกิตตี้ธนัตถ์ จารุกรอภิวัฒ ิ นักเรียนชั้น ม.4 ฝ่ายส่งเสริมวินัย
1.18 นางสาว อภิซญา จิตต์มั่น นักเรียนชั้น ม.4 ฝ่ายกิจกรรม
ใ.19 นายธัญวรเทพ ก้อนแก้ว นักเรียนชั้น ม.4 ฝ่ายกิจกรรม
1.20นายธนพร เยาวรัตน์ นักเรียนชั้น ม.4 ฝ่ายกิจกรรม
1.21 เด้กหญิงเปมิกา แก้วเกิดมณี นักเรียนชั้น ม.3 ฝ่ายปฏิคมประสานงาน
1.22 เด็กหญิงตรีณา ปันทา นักเรียนชั้น ม.3 ฝ่ายปฏิคมประสานงาน
1.23 เดกหญ ิงพรพรรณธร'รธก์ ดำแปง นักเรียนชั้น ม.3 ฝ่ายกิจกรรม
1.24 เด็กชายศุภวิชญิ ฝันติ๊บ นักเรียนชั้น ม.3 ฝ่ายกิจกรรม
1.25 เด็กชายจิรวัฒน่ สนมวัฒนะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.3 ฝ่ายกิจกรรม
1.26 เด็กชายจารุณัฐ วงศ์ราษฏรี นักเรียนชั้น ม.3 ฝ่ายกิจกรรม
1.27 เด็กหญิงพัชรพร ต้นตะกูล นักเรียนชั้น ม.2 ฝ่ายปฏิคมและประสานงาน
1.28 เด็กชายรัตนชัย สิทธิพาญิชยกุล นักเรียนชั้น ม.2 ฝ่ายปฏิคม และประสานงาน
1.29 เด็กชายวันน์ ฮอรีต ัน นักเรียนชั้น ม.1 ฝ่ายปฏิคมและประสานงาน
1.30 เด็กหญิงอาริษา อาบสุวรรณ นักเรียนชั้น ม.1 ฝ่ายปฏิคมและประสานงาน

2. สภานักเร ียนที่ได ้ร ับจากการเล ือกต ั้งประธานลื เพ ื่อดำรงดำแหน่งเป ็นสภานักเรียนในตำแหน่งประธานลื 
การภิกษา 2561 จำนวน 11 คน ประกอบด้วย

2.1 นายศุภวิชญิ อุตตระพยอม ประธานลืเหลือง คณะกรรมการสภานักเรียน
2.2 นายภูขีต พลาศรี ประธานลืเขียว คณะกรรมการสภานักเรียน
2.3 นายสุทธิหิร ัญ สุวรรณภิติ ประธานลืชมพู คณะกรรมการสภานักเรียน
2.4 นายภัทรกร จัน'ทรีป'วน ประธานลืแดง คณะกรรมการสภานักเรียน
2.5 นายพีรภาส จินดาหลวง ประธานลืม่วง คณะกรรมการสภานักเรียน
2.6 นายศุภกร รกภิสส'จ ประธานลืนํ้าเงิน คณะกรรมการสภานักเรียน
2.7 นายศุภมงคล บุญโต ประธานลืลื'ขาว คณะกรรมการสภานักเรียน
2.8 นายณัฐวัฒน่ สกุลเจริญรัตน์ ประธานลืลืน'าตาล คณะกรรมการสภานักเรียน
2.9 นายชาติภิริ คงเมือง ประธานลืลืแสด คณะกรรมการสภานักเรียน
2.10 นายพัชรพล เจียนพันธ์ ประธานลืลืทอง คณะกรรมการสภานักเรียน
2.11 นายคริสโตเฟอรี จอห์น พระทองแสน ประธานลืลืพัา คณะกรรมการสภานักเรียน

3. สภ าน ัก เร ียนได ้ร ับจากการเล ือกต ั้งจากคณ ะกรรมช ั้น เร ียน  คณ ะกรรม การห ้องเร ียน  เพ ื่อดำรงตำแหน ่งเป ็น 
สภานักเรียน ประจำปีการภิกษา 2561 ประกอบด้วย

3.1 หัวหน้าห้องเรียน ม .ใ-ม .6 อนุคณะกรรมการสภานักเรียน
3.2 คณะกรรมการชั้นเรียน ม.ใ-ม.6 อนุคณะกรรมการสภานักเรียน
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3.3 ผู้สมัครรับเส ือกตั้งพรรคประชาธิปไตยนักเรียนมงฟอร์ต อนุคณะกรรมการสภานักเรียน
3.4 คณะกรรมการนักเรียน ปี 2560 ที่ปรึกษาสภานักเรียน

4. ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาสภานักเรียน ประจำปีการติกษา 2561 ประกอบด้วย
4.1 ภราดาศราวุธ ยุซมภู ประธานที่ปรึกษาสภานักเรียน
4.2 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ รองประธานที่ปรึกษาสภานักเรียน
4.3 ครูดวงมณี ดำป่าแลว ครูที่ปรึกษา
4.4 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน ครูที่ปรึกษา
4.5 ครูรัชนี ชำนาญรบ ครูที่ปรึกษา
4.6 ครูอัญชลี เตริยาภิรมณี ครูที่ปรึกษา
4.7 มาสเตอร์ธ ัชธาริน หมวกทอง ครูที่ปรึกษา
4.8 ครูธ ีร ิศรา ดำสิทธิ้ ครูที่ปรึกษา

ท ั้งน ี้ ขอให ้คณ ะกรรมการท ี่ได ้ร ับการแต ่งต ั้งปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ท ี่ใด ้ร ับมอบหมายด ้วยความรับผ ิดชอบ 
และเตมกำลังความสามารถ

สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒนั)
ผู้อำนวยการ โรงเร ียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


