
 

 

                                               ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
                                                        ที่ ๑๔/๒๕๖๖ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดกำรเลือกต้ังประธำนสภำนักเรียนและประธำนคณะสี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ 

เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ ในการท่ีจะจัดกิจกรรมให้

ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โรงเรียนจึงก าหนดให้มีการจัดการเลือกตั้ง

ประธานสภานักเรียน ในวันจันทร์ท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัย

อ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
นายสันติพงษ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล กรรมการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก  กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ กรรมการ 
นางสาวจรรยา    ศรีแจ่ม  กรรมการและเลขานุการ  

         หน้ำที่ อ านวยการสนับสนุน และ ให้ค าปรึกษา เพื่อให้การด าเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                    และบรรลุวัตถุประสงค์ 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

นางสาวจรรยา    ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล    รับส่ง            รองประธานกรรมการ 

นางสาวอริสา แช่มช่ืน  กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ   นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
นายธีระพงษ์  มวานนท์ กรรมการ   นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ 
นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ   นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ 
นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ  นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ  นางสาวปัทมา รัตนจ านงค์ กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง กรรมการ  นางสาวพรวลี สุขสะอาด กรรมการ 
นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ  นายปฏภิาณ  โศรกศรี           กรรมการ 
นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ  นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ 



๒ 

 

นางอาภาภรณ์   อริวัน  กรรมการ  นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ 
นางสาวจิราพร เวียงชนก กรรมการ  นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ กรรมการ 
นางสาวโสภา  สุขนิคม  กรรมการ  นางสาวศยามล   ดีวิลัย  กรรมการ 
ว่าท่ีร.ต.หญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมการ 
   นางสาวสีวลี  ยืนยาว  กรรมการและเลขานุการ 

นายนพดล          ค าพร            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสภานักเรียน 
   นายอรรถพล  ยตะโคตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระดับชั้น 

นางสาววิไลวรรณ์  รัตนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายคณะสี 
หน้ำที่ ๑. วางแผนประสานงาน จัดการประชุม  เพื่อหารูปแบบวิธีการเลือกตั้งให้เหมาะสม  

    และสอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองประเทศ 
            ๒. ด าเนินการจัดเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง 
 ๓.๑ คณะกรรมกำรกำรรับสมัคร 
   นางสาวจรรยา    ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 

   นางสาววิไลวรรณ์  รัตนะ  กรรมการ 

   นางสาวสีวลี  ยืนยาว  กรรมการ 

   นายอรรถพล  ยตะโคตร กรรมการ 

นายนพดล          ค าพร  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  จัดท าแบบฟอร์มการรับสมัคร ด าเนินการรับสมัคร /จัดวัน เวลา ให้ผู้รับสมัครหาเสียง 

 ๓.๒ คณะกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติ 

นางสาวจรรยา    ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล รับส่ง    รองประธานกรรมการ 

นางสาวอริสา แช่มช่ืน  กรรมการ  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ  นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ  นายธีระพงษ์  มวานนท์ กรรมการ  
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ  นางสาวช่ืนกมล คงหอม  กรรมการ 
นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสุทธิ์ กรรมการ  นายชิษณุ   หนูแดง            กรรมการ 
นางสาวเกศินี    จันทร์ครบ กรรมการ  นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ 
นางสาวพรวลี สุขสะอาด กรรมการ  นางปัทมา  รัตนจ านงค์ กรรมการ 
นางสาววทันยา ใจนันตา  กรรมการ  นางสาวนงคราญ ค าลัยวงษ์ กรรมการ  
ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นุชนาถ สนามไชย กรรมการ  นางสาวศศิธร เมืองมูล  กรรมการ  
นายศักรินทร์ ศรีตระกูล กรรมการ  นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ  กรรมการ  
นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ   



๓ 

 

  
นางสาวสีวลี ยืนยาว   กรรมการและเลขานุการ 
นายนพดล ค าพร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่ ตรวจสอบคุณสมบัติ รายชื่อและประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
๓.๓ คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกต้ัง 
๓.๓.๑ คณะกรรมกำรกลำง 

นางสาวจรรยา    ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล    รับส่ง            รองประธานกรรมการ 

นายนพดล         ค าพร  กรรมการ  นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ  กรรมการ  นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ 
ว่าท่ีร.ต.หญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมการ  นายทศพร  โอภาโส  กรรมการ 
นางสาวจิราพร เวียงชนก กรรมการ  นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ กรรมการ 
นางอาภาภรณ์   อริวัน  กรรมการ  นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ 
นางสาวปวิตรา   ทองอินทร์ กรรมการ  นายณัฐชนน ทองค าธรรมชาติ กรรมการ 
นางสาวอังคณา   ไชยศุภนาถ กรรมการ  นางสาวอีฟ เดียบาเต้ กรรมการ 
นางสาวสุพัตรา  ศรีนวลจันทร์ กรรมการ 
   นางสาวสีวลี  ยืนยาว  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ประสานงานกับหน่วยเลือกตั้ง รวบรวมคะแนน ตรวจสอบความเรียบร้อยและประกาศผล 

๓.๓.๒ คณะกรรมกำรหน่วยเลือกต้ัง 
๓.๓.๒.๑ คณะกรรมกำรหน่วยเลือกต้ังที่ ๑ คณะสีอัญชัน 

๓.๓.๒.๑.๑ ท่ีปรึกษาประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ นางอรอนงค์ ชาญรอบ 
๓.๓.๒.๑.๒ ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ นางสาวทาริกา แก้วอุดร 
๓.๓.๒.๑.๒ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ คณะกรรมการนักเรียนคณะสีอัญชัน 8 คน 
๓.๓.๒.๑.๓ กรรมการรักษาความปลอดภัยประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร 2 นาย 

๓.๓.๒.๒ คณะกรรมกำรหน่วยเลือกต้ังที่ ๒ คณะสีนนทรี 
๓.๓.๒.๒.๑ ท่ีปรึกษาประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ นายชนเมธี ศรีสะเทือน 
๓.๓.๒.๒.๒ ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ นายกฤษณพงศ์ ผ่ึงผาย 
๓.๓.๒.๒.๒ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ คณะกรรมการนักเรียนคณะสีนนทรี 8 คน 
๓.๓.๒.๒.๓ กรรมการรักษาความปลอดภัยประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร 2 นาย 

๓.๓.๒.๓ คณะกรรมกำรหน่วยเลือกต้ังที่ ๓ คณะสีปำริชำต 
๓.๓.๒.๓.๑ ท่ีปรึกษาประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ นายชวนัส แก้วพรม 
๓.๓.๒.๓.๒ ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ นางสาวปิยะธิดา  มูกายามะ 
๓.๓.๒.๓.๒ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ คณะกรรมการนักเรียนคณะสีปาริชาต 8 คน 
๓.๓.๒.๓.๓ กรรมการรักษาความปลอดภัยประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร 2 นาย 
 



๔ 

 

๓.๓.๒.๔ คณะกรรมกำรหน่วยเลือกต้ังที่ ๔ คณะสีเอื้องช่อแสด 
๓.๓.๒.๔.๑ ท่ีปรึกษาประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ นางสาววิมล  อภิเมธีกุล 
๓.๓.๒.๔.๒ ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ นางสาวชลธิชา กาฬภักดี 
๓.๓.๒.๔.๒ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้แก่ คณะกรรมการนักเรียนคณะสีเอ้ืองช่อแสด 8 คน 
๓.๓.๒.๔.๓ กรรมการรักษาความปลอดภัยประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร 2 นาย 

๓.๓.๒.๕ คณะกรรมกำรหน่วยเลือกต้ังที่ ๕ คณะสีอินทนิล 
๓.๓.๒.๕.๑ ท่ีปรึกษาประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ นางสาวธนาภา แซ่เล้า 
๓.๓.๒.๕.๒ ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ นางสาวพรไพลิน  ฤกษ์ดี                
๓.๓.๒.๕.๒ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ คณะกรรมการนักเรียนคณะสีอินทนิล 8 คน 
๓.๓.๒.๕.๓ กรรมการรักษาความปลอดภัยประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร 2 นาย 

หน้ำที่ ๑. จัดตั้งหน่วยเลือกตั้ง 
 ๒. ลงทะเบียนรับบัตรเลือกตั้ง 
 ๓. ดูแลความเรียบร้อย 
 ๔. ขานคะแนน และสรุปคะแนนส่งคณะกรรมการกลาง 
 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ ์

นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 

นางสาวลาวัลย์      คงแก้ว  รองประธานกรรมการ 

นายชนินทร์     บัวแจ้ง     กรรมการ             นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์   กรรมการ  

นายศุภชัย       นัคราจารย์ กรรมการ  นางสาวเมทิตา    ชัยมา         กรรมการ 

นางอรอนงค์      ชาญรอบ กรรมการ  นางสาวศยามล   ดีวิลัย  กรรมการ 
นางสาวณิชชานันท์ ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมการ  นายสุพฒัน์ชัย พงศ์เกสา กรรมการ 
ครูท่ีปรึกษาทุกท่าน  กรรมการ  คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ  

นางสาวสีวลี    ยืนยาว   กรรมการและเลขานุการ 
นายนพดล          ค าพร        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายอรรถพล  ยตะโคตร        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
นางสาววิไลวรรณ์  รัตนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่ ๑. ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากท่ีสุด 
            ๒. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าใจวิธีการเลือกตั้งให้ถูกต้อง 
  ๓. จัดท า Infographic คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและแนะน าผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง 
 
 
 
 



๕ 

 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
   นายสุริยา          ทรัพย์เฮง ประธานกรรมการ 
นายปวิตร       สมนึก               กรรมการ  นายวัชระ         เต๋งเจริญสุข กรรมการ 
นายเสถียร       บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ  นายสิทธิชัย       มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นายภาคภูมิ      แก้วเย็น            กรรมการ   
   นายก าพล          จางจะ      กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมเคร่ืองเสียงในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน้าเสาธง 
 ๒. วางระบบ WIFI  
 ๓. บันทึกภาพวีดีทัศน์ และภาพนิ่ง เพื่อเก็บเหตุการณ์เลือกตั้งให้เหมาะสม 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประมวลผลคะแนนกำรเลือกต้ัง 
นางสาวจรรยา    ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล    รับส่ง            รองประธานกรรมการ 

นางสาวอลิสา แช่มช่ืน  กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ  นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ   นายธีระพงษ์  มวานนท์ กรรมการ 
   นางสาวสีวลี  ยืนยาว        กรรมการและเลขานุการ 

นายนพดล          ค าพร            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางสาววิไลวรรณ์  รัตนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่ ๑. ด าเนินการประมวลผลคะแนนและอย่างโปร่งใส และถูกต้อง 
  ๒. บันทึกผลการนับคะแนน 
  ๓. สรุปผลการเลือกตั้งท าสถิติการมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  
  ๔. รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเก่ียวกับผลการเลือกตั้งตลอดจนปัญหา และอุปสรรคต่างๆ  
 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำอุปกรณ์และสถำนที่ 

นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
จักรกฤษณ์  แก้วล าหัด รองประธานกรรมการ 

นางสาวโสภา   สุขนิคม  กรรมการ นางสาวศยามล    ดีวิลัย  กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง  กรรมการ นางสาวพรวลี  สุขสะอาด กรรมการ 
นางสาวณิชชานันท์ ศรีโพธิ์อ่อน   กรรมการ นายสุพฒัน์ชัย  พงศ์เกสา กรรมการ 
คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ นักพัฒนา    กรรมการ 

นางสาวสีวลี  ยืนยาว  กรรมการและเลขานุการ 

นายเจ๊ะกามา   สือนิ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายปฏภิาณ   โศรกศรี           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้ำที่  จัดหาอุปกรณ์ และประสานงานสถานท่ี 



๖ 

 

๘. ฝ่ำยประเมินผล 
นางสาวสีวลี  ยืนยาว        ประธานกรรมการ 
นายนพดล  ค าพร  กรรมการ 
นายอรรถพล  ยตะโคตร กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ์  รัตนะ  กรรมการและเลขานุการ  

   

หน้ำที่ ๑. จัดท าเคร่ืองมือการประเมินผลการเลือกตั้งด้วยระบบ QR Code เพื่อแจกให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องประเมิน 
          ๒. สรุปผลการประเมินผลรายงานต่อฝ่ายบริหาร 

ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ี  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๖ 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๖ 

 

 
(นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ)  

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๗ 

 

                                                        ก ำหนดกำร 
                                     โครงกำร ส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 
                        กิจกรรม ส่งเสริมประชำธิปไตย และควำมเป็นผู้น ำในโรงเรียน 
                                               ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ 

วัน/เดือน/ปี รำยกำร หมำยเหตุ 
๑๒-๑๙ ม.ค. ๖๖ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลงรับเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 

๑๗-๒๒ ม.ค. ๖๖ รับสมัครผู้สมัครลงรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน  
๒๓ ม.ค. ๖๖ ตรวจสอบรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง/

จับสลากหมายเลขผู้สมัคร 
 

๒๓ ม.ค. ๖๖ จับฉลากหมายเลขผู้สมัคร  
๒๔ ม.ค.– 

๑๒ ก.พ. ๖๖ 
กิจกรรม “เชิญชวนนักเรียนเลือกตั้งประธานนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖” หาเสียง และแถลงนโยบายและ
แนะน าขั้นตอนการเลือกตั้ง   

 

๖ ก.พ. ๖๖  กิจกรรม “ดีเบตประชาธิปไตย วชิรธรรมสาธิต”   
๑๓ ก.พ. ๖๖ กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
๐๙.๒๐ – ๑๐.๑๐ น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๑๐.๑๐ - ๑๑.๐๐ น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
๑๒.๔๐ - ๑๓.๓๐ น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๑๓.๓๐ - ๑๔.๒๐ น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑๔.๒๐ - ๑๕.๑๐ น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
๑๕.๑๐ - ๐๖.๑๐ น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ปิดหีบเลือกตั้ง ๑๖.๑๐ น. 
นับคะแนน ๑๖.๑๐ น. เป็นต้นไป 

 

๑๔ ก.พ. ๖๖ กิจกรรมแนะน าตัวผู้ชนะการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 


