
 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่  ๓๑๕ /  ๒๕๕๔ 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน 

*************************************** 
  เพื่อสงเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน    ใหสอดคลองกับระบบการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  และพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติพุทธศักราช      
๒๕๔๒  ในการที่จะจัดกิจกรรมใหผูเรียน    เรียนรูจากประสบการณจริง   ฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปนทําเปน  โรงเรียน
จึงกําหนดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  ในวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔   เวลา ๑๑.๐๐–๑๕.๑๐  น.   
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย   โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาพุทธ ศักราช  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๗ (๑)  จึงแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ   ดังน้ี 
๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
  นายพิชยนันท  สารพานิช                  ประธานกรรมการ 
  นางนภัสสรณ  เกียรติอภิพงษ  กรรมการ 

นายคมศักดิ ์  หาญสิงห  กรรมการ 
  นางสุนิดา   เดชะทัตตะนนท  กรรมการ 

นายสมยศ  แมนสงวน  กรรมการ 
  นางวราภรณ  สัตยมาภากร  กรรมการ 
  นางทัศนีย  วงคเขียว  กรรมการ 

นายอดุลย  ศิริเวช                    กรรมการและเลขานุการ 
 
หนาท่ี อํานวยการสนับสนุน และ ใหคําปรึกษา เพื่อใหการดําเนินการเลือกต้ังเปนไปดวยความเรียบรอย 
 และบรรลุวัตถุประสงค 
๒. คณะกรรมการดําเนินการ 
   นายอดุลย ศิริเวช            ประธานกรรมการ 

นายเพิ่มศักด์ิ พูลสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ 
นางธนภร เนตรสวาง กรรมการ  น.ส.อัญชล ี เขมะประภา กรรมการ  
นางนวรัตน นาคเสนีย กรรมการ  นางชนิสรางค ปรากฏชื่อ กรรมการ  
นางวราภรณ แกวเชาวรัมย กรรมการ  นายนิพนธ พจนสุวรรณชัย กรรมการ 

 
 



-๒- 
นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการ น.ส.สุกัญญา โกเฮงกุล กรรมการ  
นายณรงค หนูนาร ี  กรรมการ นายปุย  คงอุไร  กรรมการ  
น.ส.จิรจิตร คําเสถียร กรรมการ นายสุพจน จันตราช ูกรรมการ  
นางกาญจนา สินวิชัย  กรรมการ นายคํานวณ ยงประเดิม กรรมการ  
นางแสนสุข คําแกว  กรรมการ น.ส.พรรณี คลายจันทร กรรมการ  
น.ส.มณทิพย เจริญรอด กรรมการ น.ส.มยุร ีมิ่งมงคล กรรมการ คณะกรรมการนักเรียน

  กรรมการ 
นางอุษณีษ อ้ึงวิฑูรสถิตย  กรรมการและเลขานุการ 
นางกาญจนา ศิริมหา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี ๑. วางแผนประสานงาน จัดการประชุม  เพื่อหารูปแบบวิธีการเลือกตั้งใหเหมาะสม และสอดคลอง 
      กับระบบการเมืองการปกครองประเทศ 
 ๒. ดําเนินการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 
๒.๑ ฝายกรรมการกลางเลือกตั้ง 
    นางกาญจนา ศิริมหา  ประธานกรรมการ 

นางลําพอง พูลเพิ่ม  กรรมการ นางสุมิตรา สุวรรณธาดา กรรมการ 
  นางดวงพร เชื้อมโนชาญ กรรมการ นายปวิตร สมนึก  กรรมการ 
  นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงษ กรรมการ นายมนตร ี สุขสวัสด์ิกรรมการ  

น.ส.วันนภา สายพิมพิน กรรมการ น.ส.วรัทยา ธนพัฒนรุงโรจน  กรรมการ  
นายอนุชา คําแดง  กรรมการ นายอภิวัฒน บุญออน กรรมการ 
คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

น.ส.อัญชล ี เขมะประภา กรรมการและเลขานุการ  
หนาท่ี ๑. จัดทําใบสมัคร  ดําเนินการรับสมัคร 
 ๒. จัดวัน  เวลา  ใหผูรับสมัครหาเสียง 
 ๓. จัดพิมพบัตรเลือกต้ังใหเพียงพอ 
 ๔. แจกจายอุปกรณใบรายชื่อผูมีสิทธิ และ บัตรเลือกต้ังตลอดจนแบบบันทึกตาง ๆ  
      ใหกรรมการประจําหนวยโดยปฏิบัติภารกิจน้ีบนเวทีกลางแจง 
 ๕. รวบรวมอุปกรณ และเครื่องใชสงฝายกิจการนักเรียน 
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๒.๒ ฝายสถานท่ี 
    นายคมศักดิ ์ หาญสิงห ประธานกรรมการ 

นายคํานวณ ยงประเดิม กรรมการ นายศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมการ 
  นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย กรรมการ นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ  

คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ  
นายเล็ก  สินวิชัย  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ๑. จัดสถานที่  ที่กําหนดใหเปนหนวยเลือกต้ังโดยใหแตละหนวยเลือกต้ังตามหนวยที่กําหนด 
                   หนวยละ ๔  คูหา  และ  ๑  หีบบัตร 
 ๒. จัดโตะ  เกาอี้ใหกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังปฏิบติัหนาที ่
 ๓. จัดทําตัวอักษรติดเวทีกลางแจงตัวขอความวา 

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
ปการศึกษา  ๒๕๕๔ 

๑๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ 
 ๔. จัดนักการไปรับ และ สงคืนหีบบัตร และ คูหาเลือกตั้งที่เขตพระโขนง 
 
๒.๓ ฝายประชาสัมพันธ 
    นางณัฏฐธยาน  สนั่นไหว ประธานกรรมการ 

นายเพิ่มศักด์ิ  พูลสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ 
นางพิมพสุภัค บุบผา  กรรมการ นายเพชร สาระจันทร กรรมการ 
สมาชิกชุมนุมพิธีกร  กรรมการ คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

หนาท่ี ๑. ประชาสัมพันธทุกรูปแบบเพื่อกระตุนใหผูมีสิทธิเลือกต้ังมาใชสิทธิเลือกต้ังใหมากที่สดุ 
 ๒. ประชาสัมพันธใหนักเรียนเขาใจวิธีการเลือกต้ังใหถูกตอง 
 ๓. จัดปายแนะนําศูนยผูสมัครทุกทีม  ณ  จุดที่เหมาะสมในวันเลือกต้ัง 
๒.๔ ฝายประเมินผล 
    น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ      ประธานกรรมการ 

นายสุพจน      จันตราช ู กรรมการ นางโสภา พงศเทพูปถัมภ กรรมการ 
นางสาวศิราภร       นาบุญ กรรมการ 

นายสุเนตร ศรีใหญ      กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. จัดทําเครื่องมือการประเมินผลการเลือกต้ัง  เพื่อแจกใหผูที่เก่ียวของประเมินผล 
 ๒. สรุปผลการประเมินผลรายงานตอฝายบริหาร 
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๒.๕ ฝายโสตทัศนศึกษา 
    นายสมยศ แมนสงวน ประธานกรรมการ 

นายภูริวัฒน บุญจันทร กรรมการ นายภาคภูม ิ แกวเย็น     กรรมการ   
นายเสถียร บุญมหาสิทธิ ์ กรรมการ นักเรียนชุมนุมโสตฯ     กรรมการ   

นายสุวิท ปนอมร  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. จัดเครื่องเสียงบนเวที เพื่อประชาสัมพันธการเลือกต้ัง 
 ๒. บันทึกภาพวีดีทัศน และภาพน่ิง  เพื่อเก็บเหตุการณเลือกต้ังใหเหมาะสม 
 
๒.๖ ฝายประจําหนวยเลือกต้ัง 
หนวยเลือกต้ังที่  ๑   สนามโรงเรียน 
ผูมีสิทธิเลือกต้ัง ๑/๑ , ๑/๒ , ๑/๓ , ๑/๔ , ๑/๕ , ๑/๖ , ๑/๗ , ๑/๘ , ๑/๙ , ๑/๑๐ , ๑/๑๑ , ๑/๑๒ 
กรรมการประจําหนวย 
    นางนวรัตน นาคเสนีย หัวหนา 
    นางลําพอง พูลเพิ่ม  รองหัวหนา 

น.ส.เสาวลักษณ  สันติธรรมเมธ ี กรรมการ น.ส.ดวงพร เชื้อมโนชาญ กรรมการ 
น.ส.ลักษณา  อังกาบส ี กรรมการ น.ส.ภรณกมนส ดวงสุวรรณ กรรมการ 
น.ส.เกวล ี  บุญบา  กรรมการ 
นางปภาดา  พชรพงศสุข กรรมการ น.ส.มีนา โอษฐงาม กรรมการ 
น.ส.วรัทยา  ธนพัฒนรุงโรจน กรรมการ น.ส.จุฑารัตน สิทธิคําทับ กรรมการ 
น.ส.ศิราภร  นาบุญ  กรรมการ นายสาธิต แกวศรีทัศน กรรมการ 
น.ส.ภัทรนุช  คําดี  กรรมการ นายอุตสาห    สังขรัตน  กรรมการ 
นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ ์ กรรมการ  
นายปรีชา  นภาวุฒ ิ กรรมการ น.ส.ฤทยัรัตน ศรีพวงมาลัย กรรมการ 
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หนวยเลือกต้ังที่  ๒ สนามโรงเรียน 
ผูมีสิทธิเลือกต้ัง ๒/๑ , ๒/๒ , ๒/๓ , ๒/๔ , ๒/๕ , ๒/๖ , ๒/๗ , ๒/๘, ๒/๙ , ๒/๑๐, ๒/๑๑ 
, ๒/๑๒ 
กรรมการประจําหนวย 
    นางชนิสรางค  ปรากฎชื่อ หัวหนา 
    นางทิพยจันทร  หงษา  รองหัวหนา 

น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมาการ น.ส.สุวรรณี พิริยะประทาน กรรมการ 
นายสมจิตร แพทยรัตน กรรมการ นายศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมการ 
น.ส.โคจยา ดวงสิน  กรรมการ น.ส.รุงตะวัน ทาโสต  กรรมการ 
น.ส.วันนภา สายพิมพิณ กรรมการ น.ส.บุษบา กลาขยัน กรรมการ 
นายอุสาห เพชรประพนัธ กรรมการ น.ส.สุพัตรา เพียรไธสง กรรมการ 
น.ส.สุกัญญา ชาซิโย  กรรมการ นายอนุชา คําแดง  กรรมการ 
น.ส.พิชชาพร บุญยืน  กรรมการ น.ส.ปราณี เปรียบสม กรรมการ 

 
หนวยเลือกต้ังที่  ๓ สนามโรงเรียน 
ผูมีสิทธิเลือกต้ัง ๓/๑ , ๓/๒ , ๓/๓ , ๓/๔ , ๓/๕ , ๓/๖ , ๓/๗ , ๓/๘ , ๓/๙ , ๓/๑๐ , ๓/๑๑ , ๓/๑๒ 
กรรมการประจําหนวย 
    นางสาวอัญชล ี         เขมะประภา หัวหนา 
    นางกุณฑลี               เจษฎาวัลย รองหัวหนา 

นางจุฑามาศ วานิชชัง  กรรมการ น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ กรรมการ 
นางสุภาภรณ พูระหง  กรรมการ น.ส.อนุศรา บุญหลิม กรรมการ 
นายณรงค หนูนาร ี  กรรมการ น.ส.นนทยา เพิ่มยศ  กรรมการ 
น.ส.วีรสุดา จันทโชติ กรรมการ นายภาคภูม ิ แกวเย็น  กรรมการ 
น.ส.นงพร จูพิชญ  กรรมการ นางสุมิตรา สุวรรณธาดา กรรมการ 
น.ส.อรวรรยา ภาคคํา  กรรมการ น.ส.สุนันทา กมลผาด กรรมการ 
น.ส.อรสา ชาติรัมย กรรมการ นายเพชร สาระจันทร กรรมการ 
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หนวยเลือกต้ังที่ ๔ สนามโรงเรียน 
ผูมีสิทธิเลือกต้ัง  ๔/๑ , ๔/๒ , ๔/๓ , ๔/๔ , ๔/๕ , ๔/๖ , ๔/๗ , ๔/๘ 
กรรมการประจําหนวย 
    นางวราภรณ  แกวเชาวรัมย หัวหนา 

นายโกวิทย                  บุญทว ี  รองหัวหนา 
นายสุเนตร ศรีใหญ  กรรมการ นางพจมาน     ชีววัฒนา  กรรมการ 
น.ส.ฌัชชา ปญญาเมา กรรมการ นายมนตร ี     สุขสวัสดิ ์  กรรมการ 
นางปุญยนุช เอกศิร ิ  กรรมการ นางประพิมพรรณ   อินทรศิริพงษ กรรมการ 
น.ส.แจมจันทร ดอกมะเดื่อ กรรมการ นางโสภา      พงศเทพูปถัมภ กรรมการ 
นางนลินพร      สมสมัย  กรรมการ 

 
หนวยเลือกต้ังที่ ๕ สนามโรงเรียน 
ผูมีสิทธิเลือกต้ัง  ๕/๑ , ๕/๒ , ๕/๓ , ๕/๔ , ๕/๕ , ๕/๖ , ๕/๗ , ๕/๘ 
กรรมการประจําหนวย 
    นายนิพนธ พจนสุวรรณชัย    หัวหนา 

นายวิทู            ศรารัชต    รองหัวหนา 
นายเล็ก       สินวิชัย    กรรมการ น.ส.พอพิศ  แกวคูณ  กรรมการ 
นางพิมพสุภัค      บุบผา    กรรมการ น.ส.เสาวนีย จิระสุทธิ์ตระกูล  กรรมการ

 นางสาวนิภาพรรณ  อดุลยกิตติชัย กรรมการ นายอภิวัฒน บุญออน  กรรมการ  
น.ส.สารฤทธิ ์         โพธิราช    กรรมการ น.ส.นฤมล รับสง   กรรมการ 

 
หนาท่ี ๑. กํากับดูแลการออกเสียงลงคะแนนใหเปนไปอยางถูกตองตามขั้นตอน และเปนระบบ 

    ในหนวยเลือกตั้ง 
 ๒. นําหีบบัตรไปสงยังฝายนับคะแนนบนเวทีกลางแจง 
 ๓. ใหนักเรียนนําอุปกรณการเลือกต้ังสงกรรมการกลาง 
 
 
 
 
 

 
 
 



-๗- 
๒.๘  ฝายนับคะแนน 

นายเพิ่มศักด์ิ     พูลสวัสด์ิ     หัวหนา 
นางธนภร เนตรสวาง กรรมการ นายณรงค       หนูนาร ี  กรรมการ  
นางณัฏฐธยาน สนั่นไหว กรรมการ น.ส.จิรจิตร คําเสถียร กรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการ นายปุย           คงอุไร  กรรมการ  
คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

นางอุษณีษ          อึ้งวิฑูรสถิตย      กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. ดําเนินการนับคะแนนรวมจากจุดนับคะแนนอยางโปรงใส และถูกตอง 
 ๒. บันทึกผลการนับคะแนนรวมในแบบบันทึก 
 ๓. สรุปผลการเลือกต้ังทําสถิติการมาใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจํานวนบัตรเสียง 
 ๔. รายงานใหฝายบริหารทราบเก่ียวกับผลการเสือกต้ังตลอดจนปญหา และอุปสรรคตาง  ๆ  

  ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่  ๔  กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    สั่ง  ณ  วันที่  ๔ กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 
( นายพิชยนันท สารพานิช ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
  
 


