
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่  ๐๑๓ / ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรเลือกตัง้ประธำนนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

*************************************** 
 เพื่อสง่เสรมิระบอบประชำธิปไตยในโรงเรียน    ให้สอดคลอ้งกับระบบกำรเมอืงกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  
อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช ๒๕๔๒ ในกำรทีจ่ะจัดกิจกรรมใหผู้้เรียน    
เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จรงิ  ฝึกกำรปฏิบัติใหท้ ำได้คิดเป็นท ำเป็น โรงเรียนจึงก ำหนดให้มกีำรจัดกำรเลอืกตั้งประธำน
นักเรียน ในวันพุธที่  ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘  เวลำ ๑๑.๐๐–๑๓.๓๐ น. เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดย
อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบญัญัตริะเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำพุทธศักรำช ๒๕๔๗ มำตรำ ๒๗ (๑)   จึง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรรบัผิดชอบ   ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
   นำงวรรณี บุญประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 

นำงทองกรำว เสนำขันธ์  กรรมกำร    
นำยสมชัย        ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ                  กรรมกำร 
นำงปำนทิพย์    สุขเกษม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี อ ำนวยกำรสนบัสนุน และ ให้ค ำปรกึษำ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 และบรรลุวัตถุประสงค์ 
๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
   นำงปำนทิพย์       สุขเกษม ประธำนกรรมกำร 

นำยพิรำม           ภูมิวิชิต รองประธำนกรรมกำร 
นำงพรพรรณ   ยวดย่ิง           รองประธำนกรรมกำร 

นำงสุภำภรณ์     ภู่ระหงษ์           กรรมกำร  นำงพัชรี           ระมำตร์   กรรมกำร 
นำงธนภร         เนตรสว่ำง กรรมกำร  นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ กรรมกำร  
นำยเพชร สำระจันทร ์ กรรมกำร  น.ส.จิรำ  จั่นเล็ก  กรรมกำร  
น.ส.ภัทรนันท์      แดนวงศ์ กรรมกำร           น.ส.อินทิรำ       จั่นโต              กรรมกำร 
นำยสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมกำร  นำยสุชำติ         รัตนเมธำกูร กรรมกำร 
นำยทินกร        พำนจันทร์         กรรมกำร                   น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ  กรรมกำร 
น.ส.จุฬำลักษณ์  วงศ์ค ำจันทร์      กรรมกำร                    นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร 
น.ส.เกวลี          บุญบำ    กรรมกำร                    น.ส.วชิรำภรณ์   สันตวงษ์           กรรมกำร   
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น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตมั่น   กรรมกำร                   น.ส.ภำนุมำศ     ชำติทองแดง      กรรมกำร                     
นำยสุมังครัตน์    โคตรมณี         กรรมกำร                     น.ส.ณิชำ          แสงทอง           กรรมกำร 

นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   นำยไพโรจน์      อินต๊ะภำ           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าท่ี ๑. วำงแผนประสำนงำน จัดกำรประชุม  เพื่อหำรูปแบบวิธีกำรเลือกตั้งให้เหมำะสม และสอดคล้อง 
      กับระบบกำรเมืองกำรปกครองประเทศ 
 ๒. ด ำเนินกำรเลือกตั้งใหเ้ป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๒.๑ ฝ่ายกรรมการกลางการเลือกต้ัง 

       นำงล ำพอง   พูลเพิม่ ประธำนกรรมกำร 
       น.ส.อัญชนำ      แซ่จิว       รองประธำนกรรมกำร 

นำงวรำภรณ์ สัตยมำภำกร กรรมกำร  น.ส.วันนภำ  สำยพิมพิน             กรรมกำร 
นำยพิรำม ภูมิวิชิต  กรรมกำร  นำยมนตร ี สุขสวัสดิ ์ กรรมกำร            
นำงสุมิตรำ สุวรรณธำดำ กรรมกำร  นำยปวิตร สมนึก  กรรมกำร 
นำงบุญเยี่ยม      พิทักษ์วงศ์        กรรมกำร                    น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยด ี กรรมกำร  
น.ส.ปรัชญำ      กำรรักษำ กรรมกำร                    น.ส.สุทธิดำ        แซ่หล่อ            กรรมกำร            
น.ส.จิตลดำ   อินทรขุนทศ กรรมกำร                    นำยเกรียงศักด์ิ    สมพันธ์แพ       กรรมกำร                     
นักศึกษำฝึกสอนกลุ่มสำระฯสังคมศึกษำ กรรมกำร              
                                       นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี ๑. จัดท ำใบสมัคร  ด ำเนินกำรรบัสมัคร /จัดวัน  เวลำ  ให้ผูร้ับสมัครหำเสียง 
 ๒. จัดพิมพบ์ัตรเลือกตั้งใหเ้พียงพอ 
 ๓. แจกจ่ำยอปุกรณ์ใบรำยช่ือผู้มสีิทธิ และ บัตรเลอืกตั้งตลอดจนแบบบันทึกต่ำง ๆ  
    ให้กรรมกำรประจ ำหน่วยโดยปฏิบัติภำรกิจนีบ้นเวทีกลำงแจ้ง 
 ๔. รวบรวมอปุกรณ์ และเครือ่งใช้ส่งกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๒.๒ ฝ่ายสถานท่ี 
    นำงทองกรำว    เสนำขันธ์ ประธำนกรรมกำร 

นำงกุณฑล ี เจษฎำวัลย ์ กรรมกำร  นำยศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมกำร  
นำงวันเพ็ญ สุขสมพืช กรรมกำร  นักกำรภำรโรงทุกคน  กรรมกำร  
คณะกรรมกำรนกัเรียน  กรรมกำร 
                            ว่ำที่ร้อยตรี ศุภกิจ    เซียสวัสดิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี ๑. จัดสถำนที่  ที่ก ำหนดให้เป็นหน่วยเลือกตัง้โดยให้แตล่ะหน่วยเลือกตัง้ตำมหน่วยทีก่ ำหนด 
               หน่วยละ ๔  คูหำ  และ  ๑  หีบบัตร 
 ๒. จัดเตรียมป้ำยนเิทศเพือ่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้ง 
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 ๓. จัดโต๊ะ  เก้ำอี้ให้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัตหินำ้ที่ 
 ๔. จัดนักกำรไปรบั และ ส่งคืนหีบบัตร และ คูหำเลอืกตั้งที่เขตพระโขนง 

๒.๓ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
   น.ส.มลิวรรณ    ไชยรักษ์  ประธำนกรรมกำร 

นำยเพชร สำระจันทร ์ รองประธำนกรรมกำร 
นำยไพโรจน์      อินต๊ะภำ    กรรมกำร  นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร 
น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์   กรรมกำร                 คณะกรรมกำรนักเรียน           กรรมกำร 

นำยสมพร        โพธ์ิศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี ๑. ประชำสมัพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อกระตุ้นใหผู้้มสีิทธิเลือกตัง้มำใช้สิทธิเลือกตั้งให้มำกที่สุด 
 ๒. ประชำสมัพันธ์ให้นักเรียนเข้ำใจวิธีกำรเลือกตัง้ให้ถูกต้อง 
 ๓. จัดป้ำยแนะน ำผูส้มัครทุกทีม  ณ  จุดที่เหมำะสมในวันเลอืกตั้ง 
๒.๔ ฝ่ายประเมินผล 
   นำงสำวจริำ       จั่นเล็ก             ประธำนกรรมกำร 

ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ   เซียะสวัสดิ์        กรรมกำร  
นำยอภิวัฒน์      บุญอ่อน            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี ๑. จัดท ำเครือ่งมอืกำรประเมินผลกำรเลอืกตั้ง  เพื่อแจกใหผู้ท้ี่เกี่ยวข้องประเมินผล 
 ๒. สรุปผลกำรประเมินผลรำยงำนต่อฝ่ำยบรหิำร 
๒.๕ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   น.ส.ฝนทอง    ศิริพงษ์ ประธำนกรรมกำร 
นำยปวิตร       สมนึก               กรรมกำร นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย์  กรรมกำร 
นำยสมุฏฏ์ิ       ภำษำดี  กรรมกำร นำยเสถียร        บุญมหำสทิธ์ิ กรรมกำร 
นำยสิทธิชัย      มำโนชกุล กรรมกำร นำยภำคภูมิ       แก้วเย็น           กรรมกำร 
นำยก ำพล        จำงจะ      กรรมกำร นำยวัชระ          เต๋งเจรญิสุข กรรมกำร  

นำยสุวิท ปิ่นอมร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี ๑. จัดเครื่องเสียงบนเวที เพือ่ประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้ง 
 ๒. บันทึกภำพวีดีทัศน์ และภำพน่ิง  เพื่อเก็บเหตกุำรณ์เลือกตั้งให้เหมำะสม 
 ๓. จัดท ำตัวอักษรติดเวทกีลำงแจ้งตัวข้อควำมว่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเลือกต้ังประธานนักเรยีน 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
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๒.๖ ฝ่ายประจ าหน่วยเลือกต้ัง 

หน่วยเลือกต้ังท่ี  ๑   สนามโรงเรียน 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ๑/๑ , ๑/๒ , ๑/๓ , ๑/๔ , ๑/๕ , ๑/๖ , ๑/๗ , ๑/๘ , ๑/๙ , ๑/๑๐ , ๑/๑๑  
กรรมการประจ าหน่วย 

   นำยสุชำติ         รัตนเมธำกูร  ประธำนกรรมกำร 
น.ส.ชลิตำ       บุญรักษำ   รองประธำนกรรมกำร 

น.ส.พนิดำ      ยอดรัก         กรรมกำร  น.ส.อินทิรำ    จั่นโต                 กรรมกำร 
นำยสุมังครัตน์ โคตรรมณี           กรรมกำร  น.ส.ภัทรนุช    ค ำดี  กรรมกำร 
นำยเกรียงศักดิ์ สมแพ               กรรมกำร  น.ส.ล ำพอง     พูลเพิ่ม               กรรมกำร 
น.ส.ปรัชญำ     กำรรักษำ           กรรมกำร  น.ส.นวรัตน์     นำคะเสนีย์กุล       กรรมกำร 
น.ส.วนิชชำ     อเนกวิชวิทยำ กรรมกำร  น.ส.วัณนภำ     สำยพิมพิน          กรรมกำร 
น.ส.มีนำ         โอษฐ์งำม           กรรมกำร  น.ส.ลักษณำ      อังกำบส ี  กรรมกำร  
นำงพัชรี         ระมำตร์             กรรมกำร  นำงพิมพส์ุภัค    บุบผำ   กรรมกำร   
นำงวรำภรณ์    สัตยมำภำกร       กรรมกำร                    น.ส.เสำวลักษณ์  สันติธรรมเมธี  กรรมกำร  
นำยเศรษฐ์โสรช ช่ืนอำรมณ์         กรรมกำร                    น.ส.ศิรำภร        นำบุญ              กรรมกำร 
น.ส.จีระภำ      ชินภักดี             กรรมกำร 
            น.ส.รัตยำ       ร่ำงกำยด ี  กรรมกำรเลขำนุกำร 

หน่วยเลือกต้ังท่ี  ๒ สนามโรงเรียน 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ๒/๑ , ๒/๒ , ๒/๓ , ๒/๔ , ๒/๕ , ๒/๖ , ๒/๗ , ๒/๘, ๒/๙ , ๒/๑๐, ๒/๑๑  
กรรมการประจ าหน่วย 

   นำงชนิสรำงค์  ปรำกฎช่ือ ประธำนกรรมกำร 
   น.ส.อรสำ                    ชำติรัมย์          รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.วรำลี        สินธุวำ              กรรมกำร  น.ส.สุทธิดำ       แซ่หล่อ           กรรมกำร  
น.ส.มณทพิย์    เจริญรอด  กรรมกำร  นำงพรพรรณ     ยวดย่ิง           กรรมกำร   
น.ส.พรสุดำ      มินส ำโรง  กรรมกำร  น.ส.ฝนทอง       ศิริพงษ์  กรรมกำร 
น.ส.สุกัญญำ     ชำซิโย  กรรมกำร  นำยสมจิตร์       แพทย์รัตน์        กรรมกำร 
น.ส.ลำวัลย์       คงแก้ว             กรรมกำร  นำยรัชกฤต        ภูธนคณำวุฒิ     กรรมกำร 
ว่ำที่ร้อยตรหีญงินุชนำถ สนำมไชย กรรมกำร  น.ส.สุวรรณี        พิริยะประทำน กรรมกำร  
นำยวุฒิพงศ์      แสนรังค์           กรรมกำร  นำงทิพย์จันทร์     หงษำ             กรรมกำร  
นำยศุภกิจ       หนองหัวลงิ กรรมกำร  น.ส.ภำนุมำศ    ชำติทองแดง กรรมกำร  
น.ส.วิลัยภรณ์    ปิยะวงศ์           กรรมกำร    
                     น.ส.ภำนุมำศ    ชำติทองแดง กรรมกำรและเลขนุกำร 
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หน่วยเลือกต้ังท่ี  ๓ สนามโรงเรียน 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ๓/๑ , ๓/๒ , ๓/๓ , ๓/๔ , ๓/๕ , ๓/๖ , ๓/๗ , ๓/๘ , ๓/๙ , ๓/๑๐ , ๓/๑๑  
กรรมการประจ าหน่วย 

    นำยไพโรจน์      อินต๊ะภำ  ประธำนกรรมกำร 
    น.ส.บรรจง        นำคสุวรรณ์ รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.เยำวรัตนำ   พรรษำ  กรรมกำร  น.ส.กลุยำ        บูรพำงกูร กรรมกำร 
นำยภำคภูมิ      แก้วเย็น            กรรมกำร  นำงแสนสุข       ค ำแก้ว            กรรมกำร 
นำงจุฑำมำศ      วำนิชชัง  กรรมกำร   น.ส.กวินวัณณ์    กำฬดิษฐ์         กรรมกำร 
นำยณรงค์        หนูนำรี  กรรมกำร  นำงสุมิตรำ       สุวรรณธำดำ      กรรมกำร 
น.ส.อญัชลี       เขมะประภำ กรรมกำร  น.ส.สุภิดำ          โลเกษ            กรรมกำร  
นำงวรำภรณ์    แก้วเชำว์รัมย์ กรรมกำร  นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย์  กรรมกำร 
นำงธนภร        เนตรสว่ำง กรรมกำร  ว่ำที่ร.ต.หญิงกิง่กมล  ชูกะวิโรจน ์ กรรมกำร   
        น.ส.อนุศรำ       บุญหลมิ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน่วยเลือกต้ังท่ี ๔ สนามโรงเรียน 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  ๔/๑ , ๔/๒ , ๔/๓ , ๔/๔ , ๔/๕ , ๔/๖ , ๔/๗ , ๔/๘ , ๔/๙ 
กรรมการประจ าหน่วย 

    น.ส.วชิรำภรณ์   สันตวงษ์  ประธำนกรรมกำร 
น.ส.ธัญญำ       สติภำ              รองประธำนกรรมกำร 

น.ส.อรวรรยำ    ภำคค ำ             กรรมกำร  นำยศุภกิจ         หนองหัวลิง      กรรมกำร 
น.ส.ปทุม         โศภำคนี       กรรมกำร  น.ส.ธัญญำรัตน์   พิมสำ           กรรมกำร   
น.ส.ศิรพิร       โกมำรกุล  กรรมกำร  น.ส.ฌัชชำ         ปัญญำเมำ       กรรมกำร 
นำงนลินพร     สมสมัย              กรรมกำร  นำยสุวิท          ปิ่นอมร  กรรมกำร   
น.ส.มวำรี       ใจชูพันธ์             กรรมกำร  นำงทัศนีย์        วงศ์เขียว  กรรมกำร 
นำยเสถียร      บุญมหำสทิธ์ิ        กรรมกำร  น.ส.นิภำพรรณ   อดุลย์กิตติชัย    กรรมกำร 
น.ส.สุกัญญำ      มหำฤทธ์ิ          กรรมกำร         น.ส.วิไลรักษ์    กะลำ                กรรมกำร  
นำงพจมำน       ชีววัฒนำ          กรรมกำร 
                            น.ส.อรวรรยำ    ภำคค ำ             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 
 



      -๖- 
หน่วยเลือกต้ังท่ี ๕ สนามโรงเรียน 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  ๕/๑ , ๕/๒ , ๕/๓ , ๕/๔ , ๕/๕ , ๕/๖ , ๕/๗ , ๕/๘ , ๕/๙ 
กรรมการประจ าหน่วย 

นำงอภิวัฒน์      บุญอ่อน    ประธำนกรรมกำร 
น.ส.รุ่งตะวัน       ทำโสต    รองประธำนกรรมกำร 

นำยปุ้ย             คงอุไร  กรรมกำร  นำงบุญเยี่ยม     พิทักษ์วงศ์          กรรมกำร 
น.ส.จำรุวรรณ     จันทะรำม        กรรมกำร  น.ส.จิรำ            จั่นเล็ก   กรรมกำร 
น.ส.จีรำพร         เฉลิมพันธ์        กรรมกำร                    นำยสิทธิชัย       มำโนชญ์กุล       กรรมกำร  
น.ส.เสำวนีย์        จิรสุทธ์ิตระกลู   กรรมกำร  น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมกำร 
นำยสุเนตร        ศรีใหญ่            กรรมกำร                    น.ส.เกวลี          บุญบำ             กรรมกำร 
นำงเกษรำ         ก้องศักดิ์ศรี กรรมกำร  น.ส.นงพร          จู่พิชญ์    กรรมกำร 
นำยปวิตร          สมนึก  กรรมกำร                   ว่ำที่ร้อยตรีศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์       กรรมกำร   
                                น.ส.อัญชนำ  แซ่จิว    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน่วยเลือกต้ังท่ี ๖ สนามโรงเรียน 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  ๖/๑ , ๖/๒ , ๖/๓ , ๖/๔ , ๖/๕ , ๖/๖ , ๖/๗ , ๖/๘ , ๖/๙  
กรรมการประจ าหน่วย 

นำงสุภำภรณ์     ภู่ระหงษ์ ประธำนกรรมกำร 
น.ส.จุฬำลักษณ์   วงศ์ค ำจันทร ์ รองประธำนกรรมกำร 

น.ส.ศศิธร          เมืองมูล         กรรมกำร            น.ส.จุฑำรัตน์     เกำะหวำย        กรรมกำร 
นำยพิรำม         ภูมิวิชิต           กรรมกำร                   นำยมนตรี         สุขสวัสดิ์           กรรมกำร     
นำยนิพนธ์        พจนสุวรรณชัย   กรรมกำร                   น.ส.อุษำ          นะแน่งน้อย กรรมกำร                     
นำยสมุฎฎ์ิ        ภำษำดี            กรรมกำร                   น.ส.มยุรี           มิ่งมงคล   กรรมกำร   
นำงนลินพร        สมสมัย           กรรมกำร          น.ส.มลิวรรณ     ไชยรักษ์  กรรมกำร 
นำยทินกร         พำนจันทร์        กรรมกำร          น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ์           กรรมกำร 
               นำยสำธิต         แก้วศรีทัศน์     กรรมกำรและเลขำนุกำร   
หน้าท่ี ๑. ก ำกับดูแลกำรออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมขั้นตอน และเป็นระบบ 

    ในหน่วยเลือกตั้ง 
 ๒. น ำหีบบัตรไปส่งยังฝ่ำยนับคะแนนบนเวทกีลำงแจ้ง 
 ๓. ให้นักเรียนน ำอุปกรณ์กำรเลือกตั้งส่งกรรมกำรกลำง 
 
 
 



                                    -๗- 
๒.๘  ฝ่ายนับคะแนน 

นำงปำนทิพย์    สุขเกษม     ประธำนกรรมกำร 
นำยพิรำม       ภูมิวิชิต       รองประธำนกรรมกำร 
นำงพรพรรณ   ยวดย่ิง        รองประธำนกรรมกำร 

นำยสุชำติ         รัตนเมธำกูร       กรรมกำร  น.ส.เกวลี          บุญบำ  กรรมกำร  
นำงชนิสรำงค์ ปรำกฎช่ือ กรรมกำร                    นำยไพโรจน์      อินต๊ะภำ กรรมกำร  
น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์            กรรมกำร                    น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ  กรรมกำร  
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร                   นำยทินกร พำนจันทร ์ กรรมกำร 
คณะกรรมกำรนกัเรียน              กรรมกำร                   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๕/๔ กรรมกำร 
                               นำยอภิวัฒน์  บุญอ่อน        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                               ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ    เซียะสวัสดิ์     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร     
หน้าท่ี ๑. ด ำเนินกำรนับคะแนนรวมจำกจุดนับคะแนนอย่ำงโปรง่ใส และถูกต้อง 
 ๒. บันทึกผลกำรนับคะแนนรวมในแบบบันทกึ 
 ๓. สรุปผลกำรเลือกตั้งท ำสถิติกำรมำใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และจ ำนวนบัตรเสียง 
 ๔. รำยงำนใหฝ้่ำยบริหำรทรำบเกี่ยวกับผลกำรเลอืกตั้งตลอดจนปัญหำ และอปุสรรคต่ำงๆ  

 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  ๑๒  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

      สั่ง  ณ  วันที่  ๑๒  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

( นำงวรรณี  บุญประเสริฐ ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 


