
      
 

       
 
 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ที่ 26 /2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
............................................ 

 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 
2542 ในการที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็นท าเป็น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พุทธศักราช 2547 มาตรา 27 (1) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.คณะกรรมการอ านวยการ 
              มีหน้าที่ - ให้ค าปรึกษาและแนะน า เพ่ือให้การด าเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย             
 ประกอบด้วย 
 1. นางสาวสุชีลา อภัยราช  รก.ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 2. นางอังคณา พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 3. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 4. นายฉัตรชัย ทองจรัส  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 5. นายแดนชัย วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบุคลากร 
 6. นางณัฐณิชา กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 2.คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  มีหน้าที่ -จัดเตรียมล าดับขั้นตอนพิธี 
   -เป็นพิธีกรในพิธี 
  ประกอบด้วย 
   1. นายคณวรา สิละบุตร คร ู     
   2. นางสาวปณัฏฐา พ่ึงพัก  ครูอัตราจ้างภาษาไทย   
 3.คณะกรรมการด าเนินการ 
  มีหน้าที่ - วางแผนประสานงาน จัดการประชุม เพื่อหารูปแบบวิธีการเลือกตั้งให้เหมาะสมและ   
     สอดคล้องกับระบบการปกครองประเทศ 
   - ด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  ประกอบด้วย 
  1. นายคณวรา  สิละบุตร คร ู   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ กรรมการ 
  3. นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ กรรมการ 
  4. นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  5. นางกรวิพา  ส าโรง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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   6. นางสาวกรรณิกา ทองอาจ  คร ู    กรรมการ 
   7. นายอรรณพ  บ่อน้อย  คร ู    กรรมการ 
   8. นางจุฑารัตน์  ศรีค า  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
   9. นายอภิสิทธิ์  สมมาก  นักศึกษาฝึกสอนพลศึกษา  กรรมการ 
   10. นายสมพงษ์  ดีรัมย์  นักศึกษาฝึกสอนพลศึกษา  กรรมการ 
   11. นายกมลรัตน์ จิตบรรจง นักศึกษาฝึกสอนคณิตศาสตร์ กรรมการ 
   12. นายวัชโรทร  ทิมแหง  คร ู          กรรมการ/เลขานุการ 
 4.คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
  มีหน้าที่ - จัดสานที่ในการเลือกตั้งในบริเวณท่ีก าหนดไว้ และจัดเก้าอ้ีส าหรับผู้สมัครโต๊ะลงลายมือชื่อ 
   - ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ 
   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
   1. นายบวงสวง   น้อมเศียร ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   2. นายแดนชัย   วงค์เวียน  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   3. นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   4. นายสุทธ ิ   มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   5. นายศุภณัฐ   ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   6. นางทัตฌา   ไชยศรีษะ คร ู     กรรมการ 
   7. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว   ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
   8. นางสาพัชรินทร์  จูเจริญ   ครูอัตราจ้างภาษาจีน   กรรมการ 
   9. นางสาวอัจฉรา   ไวยวัฒน์  นักศึกษาฝึกสอนวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
   10. นางสาววาสนา  ชุ่มเย็น   นักศึกษาฝึกสอนวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
   11. นายกฤษณะ   ยิ้มนึก   นักศึกษาฝึกสอนดนตรีศึกษา  กรรมการ 
   12. นายธนัตถ์กรณ์  ถาตา   นักศึกษาฝึกสอนสังคมศึกษา  กรรมการ 
   13. นายวรกร   เรืองอัมพร นักศึกษาฝึกสอนคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
   14. นายนิพนธ์   บดีรัฐ   นักศึกษาฝึกสอนคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
   15. นางศรีนวล   ประเสริฐสุวรรณ นักการภารโรง    กรรมการ 
   16. นางสอาด   เงินทอง  นักการภารโรง    กรรมการ 

5.คณะกรรมการฝ่ายควบคุมเครื่องเสียง 
มีหน้าที่ -จัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องเสียงให้สามารถใช้งานได้ดีในอาคารอเนกประสงค์    
            ประกอบการจัดงาน 

  ประกอบด้วย 
  1.นายอภิวัฒน ์  ค าต๊ะ  คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
  2.นายสมหมาย  ศรชัย  นักการภารโรง    กรรมการ 
  3.นายสมชาย  ศรีอุดม  นักการภารโรง    กรรมการ 
 6.คณะกรรมการกลางการเลือกตั้ง 
  มีหน้าที่ - จัดท าใบสมัคร ด าเนินการรับสมัคร 
   - จัดวัน เวลา ให้ผู้รับสมัครหาเสียง 
   - แจกจ่ายอุปกรณ์ใบรายชื่อผู้มีสิทธิและบัตรเลือกตั้งตลอดจนแบบบันทึกต่างๆ ให้กรรมการ 
     ประจ าหน่วยโดยปฏิบัติภารกิจนี้บนเวทีกลางแจ้ง 
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   - รวบรวมอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่งฝ่ายกิจการนักเรียน 
   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
   1. นายฉัตรชัย     ทองจรัส   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง   ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  กรรมการ 
   3. นางเพชรดา  แนบเนียน  คร ู     กรรมการ 
   4. นางสาวอรนุช  เพียลาด   คร ู     กรรมการ 
   5. นางสุภาพร  คมข า   ครูอัตราจ้างภาษาจีน   กรรมการ 
   6. นางสาวอัจฉรา  ไวยุวัฒน์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
   7. นางสาววาสนา  ชุ่มเย็น   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
   8. นางสาวพนิดา  วนาไพศาลสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์สังคมศึกษา กรรมการ 
   9. นางสาวศศิวิมล  ศรีนวล   นักศึกษาฝึกประสบการณ์คณิตศาสตร์ กรรมการ 
   10.นางสาวรุ่งนภา สุวิพันธุ์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์คณิตศาสตร์ กรรมการ 
   11. นายคณวรา  สิละบุตร  คร ู                    กรรมการ/เลขานุการ 
 7.คณะกรรมการฝ่ายประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
  มีหน้าที่ - ก ากับดูแลการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้ันตอนและเป็นระบบในหน่วย 
                           เลือกตั้ง 
   - ด าเนินการนับคะแนนรวมจากจุดนับคะแนนต่างมีระบบโปร่งใส และถูกต้อง 
   - บันทึกผลการนับคะแนนรวมในแบบบันทึก 
   - รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
   1. นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวมุทิตา  ปัทมาลัย  ประธานนักเรียน   กรรมการ 
   3. นายณัฐพงษ์  พลอาภา  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์สภานักเรียน กรรมการ 
   4. นางสาวฮารุกะ  ยามาโมโต หัวหน้าฝ่ายวิชาการสภานักเรียน  กรรมการ 
   5. นางสาวนูรีฮันณ์ กิจจารักษ์  หัวหน้าฝ่ายปกครองสภานักเรียน  กรรมการ 
   6. นางสาวพัชรินทร์ ภัทรไกร   หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่สภานักเรียน กรรมการ 
   7. นายกัณฑ์พจน์  ธนากานต์ภาวิลัย หัวหน้าฝ่ายกีฬา/นันทนาการสภานักเรียน กรรมการ 
   8. นายศรันต์  บุญอยู่   หัวหน้าฝ่ายอนามัย/สิ่งแวดล้อมสภานักเรียน กรรมการ 
   9. นางสาวชลิตา  เต่าโพรง  หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมสภานักเรียน กรรมการ 
   10. นายพงษ์ศิริ  ข ามีชะนะ  หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์สภานักเรียน กรรมการ 
   11. นายกิตติวรรธน์ ชูสุข   หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิกสภานักเรียน  กรรมการ 
   12. นายฐิติพงษ ์  พงษ์ดี   หัวหน้าฝ่ายปฏิคมสภานักเรียน  กรรมการ 
   13. นายพงศธร  พวงกุหลาบ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการสภานักเรียน กรรมการ 
   14. นางสาวลดาวัลย์ เบาบาง   รองประธานนักเรียน         กรรมการ/เลขานุการ 
 

 8.คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม 
  มีหน้าที่ - ถ่ายภาพนิ่งถ่ายวีดีโอ เพ่ือเก็บเหตุการณ์เลือกตั้งให้เหมาะสม 
   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
   1. นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  
   2. นายเอนก นันทรากร ครู 
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   3. นางสาวพัชนี มณีวงษ์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน    
   4. นางอภิตรา เชาว์วิเศษโกมล  เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน    
 9.คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล 
  มีหน้าที่ - จัดท าเครื่องมือการประเมินผลการเลือกตั้ง เพ่ือแจกให้ผู้ที่เก่ียวข้องประเมินผล 
   - สรุปผลการประเมินผลรายงานต่อฝ่ายบริหาร 
   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
   1. นายฉัตรชัย ทองจรัส ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวจ าเนียร ชชู่วย ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
   3. นายวัชโรทร ทิมแหง ครู      กรรมการ 
   4. นางสาวพัชน ี มณีวงษ์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน   กรรมการ 
   5. นายคณาวรา สิละบุตร ครู                     กรรมการ/เลขานุการ 
 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการ หากมีอุปสรรค
ปัญหาใดที่อาจจะเกิดข้ึน ให้รายงานคณะกรรมการอ านวยการทราบ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นประโยชน์
และเกิดผลในทางท่ีดี ต่อไป 
 

     สั่ง  ณ  วันที่  7  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 
 
 
       (นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
     รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รักษาการในต าแหน่ง 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
    
  
 
 
  
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


