
 

 

                                       ค ำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
                                                    ที่    27  / ๒๕๖5 
      เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       กระทรวงศึกษาธิการ  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ใน 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมน าความรู้ โดยการสร้างความตระหนักและความส านึกในคุณค่าตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความสมานฉันท์ การใช้สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย ตลอดจน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาและสร้างเสริมความเข้มแข็ง 
ให้แก่องค์กรนักเรียน ดังนั้นกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนจึงจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2565 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในรูปแบบการเลือกตั้งออนไลน์ผ่านทาง  
Google Form  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  
จึงขอแต่งตั้งบุคลากรโรงเรียนเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
  ๑.๑  นางณัฐชา            จันทร์ดา      ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานคณะกรรมการ 

  ๑.๒  นางจินตนา   จูมสีสิงห์          รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

  ๑.๓  นายสุบิน   สุขเดช           รองผู้อ านวยการช านาญการ  กรรมการ 

  ๑.๔  นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว            รองผู้อ านวยการ     กรรมการและเลขานุการ 

  ๑.๕  นายธนาคาร มีสุข  หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

  ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

  ๒.๑  นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว            รองผู้อ านวยการ     ประธานคณะกรรมการ 

  ๒.๒  นางนทีกานต์         เพ่ิมชาติ   ครูช านาญการ     กรรมการ 
  ๒.๓  นางอรุณ ี  ถมยางกูร ครเูชี่ยวชาญ    กรรมการ 
  ๒.๔  นางมธุริน  เทียนวรรณ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  ๒.๕  นางทิพยาดา ถิรนัยเตชทัต  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  ๒.๖  นางนงค์นิภัส  โภคินดิษยส์กุล ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  ๒.๗  นางขวัญใจ  เขียนเสมอ   ครูช านาญการ     กรรมการ 
  ๒.๘  นายธนาคาร  มีสุข  ครู      กรรมการ 
  ๒.๙  นางสาวเพ็ญรดี กรเสนาะ  คร ู     กรรมการ 
  ๒.๑๐ นางสาวกรกนก  เนตรสว่าง  คร ู     กรรมการ 
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  ๒.๑๑ นายวิฑูรย์  ระดาบุตร  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
  ๒.๑๒ นางสาวนวรัตน์  ลาภชน   ครู      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
  ๑. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
  ๒. จัดท าใบสมัครคณะกรรมการสภานักเรียนและแบบฟอร์มการนับคะแนน 
  ๓. จับสลากพรรค/กลุ่ม ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
  ๔. จัดท าฟอร์มรูปแบบการเลือกตั้งผ่านทาง Google Form 
  ๕. ควบคุม ดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
  ๖. ควบคุม ดูแลการนับคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียนให้เสร็จสิ้น ในวันเลือกตั้งและรายงาน 
      ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
  ๓.๑  นางระพีพรรณ  มูสิกอุปถัมภ์  ครูช านาญการพิเศษ    ประธานคณะกรรมการ 

  ๓.๒  นางวัลย์ลิกา  คงสวัสดิ์  ครูช านาญการ     กรรมการ 

  ๓.๓  นางสาวนพมาศ  ชัยวรกุล  ครูช านาญการ     กรรมการ 

  ๓.๔  นางสาวธัญชนก  เกตพัชรพงศ์  ครู      กรรมการ 

  ๓.๕  นางสาวชนากานต์  วิเศษ   คร ู     กรรมการ 

  ๓.๖  นายไวฑูรย์  มินจันทึก  คร ู     กรรมการ 

  ๓.๗  นายพงศกรณ์  พูลชัยวัฒนะ  ครูผู้ช่วย     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
  ๑. ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
  ๒. ประชาสัมพันธ์ก าหนดการเลือกตั้งของคณะกรรมการสภานักเรียน 
  ๓. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในระหว่างการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
  ๔  ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๔. คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

  ๔.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ที ่ คณะกรรมกำร หน้ำที่รับผิดชอบ 
1 นางนทีกานต์            เพ่ิมชาติ    ประธานประจ าหน่วยเลือกตั้งระดับชั้น ม. 1 
2 นายวิฑูรย์               ระดาบุตร  

 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 
และติดตามข้อมูล ระดับชั้น ม. ๑ 

3 นางสิริกานต์            มายิ้ม 
4 นางสาวศิวรักษ์         อัคจันทร์ 
5 นางสาวฑิติกานต์       สุวรรณา 
6 นางสาวจันทรา         จรเด็จ 
7 นางขนิษฐา              วรรณสวาท 
8 นางสาวพัชราภรณ์     นาเหล็ก 
9 นางสาวนิชาภัทร       ตุริยะกุล 

10 นางสาวพัชรินทร์       หลงชนิ 
11 นายพงศกรณ์           พูลชัยวัฒนะ 
12 นางวัลย์ลิกา             คงสวสัดิ์ 
13 นางสาวสุรินทร์พร      ดินวงศ์ 

   

  ๔.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ที ่ คณะกรรมกำร หน้ำที่รับผิดชอบ 
1 นางอรุณี                 ถมยางกูร ประธานประจ าหน่วยเลือกตั้งระดับชั้น ม. ๒ 
2 นางสาวนพมาศ        ชัยวรกุล 

คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 

และติดตามข้อมูล ระดับชั้น ม. 2 

3 นางสาวดลรญา        ไชยขาล 
4 นางสาวรัตติกาล       ทวีรัตน์ 
5 นางสาวกันต์ฤทัย      ศิลารักษ์    
6 นายปวีณ               กล้ารบ 
7 นางสาวกรกนก        เนตรสว่าง 
8 นางสาวปทุมวดี        ทองชิต 
9 นายซาราวรรณ์        พุทธรักษ์ 

10 นางกิตติ์รวี              ชัยอนนัต์วรนาถ 
11 นางสาวปฏิมากาญจน์ แสนโสภาวัน 
12 
๑๓ 

นายปิยะณัฐ            ปัญญารักษ์ 
นางมัลลิกา              ฮาร์เตอร์ 

 

14 นางสาวรัตติยา          โลแพทย์  
15 นายธนาคาร             มีสุข 
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 ๔.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ที ่ คณะกรรมกำร หน้ำที่รับผิดชอบ 
1 นางมธุริน              เทียนวรรณ ประธานประจ าหน่วยเลือกตั้งระดับชั้น ม. ๓ 
2 นางวัฒนประภา      เจริญศร 

คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 

และติดตามข้อมูล ระดับชั้น ม. 3 

3 นางสาววิริญญา       ศรีเก้ือกลิ่น 
4 นางสาวสุกัญญา       ต้นไทร 
5 นางสาวธัญชนก       เกตพัชรพงศ์ 
6 นายสิทธิพร            บุญล้อม 
7 นางสาวเพ็ญรดี        กรเสนาะ 
8 นายบุญเชิด            ค างาม 
9 นางสาวนิธิมา          นิสัยกลา้ 

10 นายนิรวิทย์            หวานทอง 
11 นางกัลยาณี            อุบลโรจน์รัศมี 
12 นางสาวชนากานต์     วิเศษ 
13 
๑4 

นางสาวเสาวนีย์        บุญประสพ 
นางสาวปวิตรา         วินทะชัย 

 

 

  ๔.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ที ่ คณะกรรมกำร หน้ำที่รับผิดชอบ 
1 นางทิพยาดา       ถิรนัยเตชทัต ประธานประจ าหน่วยเลือกตั้งระดับชั้น ม.4 
2 นางสิริกร                บุญเลศิ 

คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 

และติดตามข้อมูล ระดับชั้น ม. 4 

3 นางรัตนาภรณ์          เรืองนชุ 
4 นางจันทิมา              อุทัยกลม 
5 นายรณชัย               กิ่งแก้ว 
6 นางสุเนตรา             เกลี้ยงอุทธา 
7 นางสุชาวดี               มณีวรรณ์ 
8 นางนฤพร                ภักด ี
9 นางรัชดาพร             คงสนุ่น 

10 
11 

นางไพวรรณ             สุขปานเจริญ 
นางสาวชุติกาญจน์      แก้วสมสิน 
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 ๔.๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

ที ่ คณะกรรมกำร หน้ำที่รับผิดชอบ 
1 นางนงค์นิภัส            โภคินดิษย์สกุล ประธานประจ าหน่วยเลือกตั้งระดับชั้น ม.5 
2 นางพรเรียง             ก๋งแก้ว 

คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 

และติดตามข้อมูล ระดับชั้น ม. 5 

3 นางณัฐกมล             ทองไทย 
4 นางสุพักตร์             ค าภา 
5 นายณัฏฐ์                หาญพละ 
6 นางระพีพรรณ          มูสิกอุปถัมภ์ 
7 นายไวฑูรย์              มินจันทึก 
8 นางสาวดวงดาว        หน่อแก้ว 
9 นางสาวเบญจมาศ      ชูศรี 

10 
๑1 

นางสาวพรพรรษา      อินทร์เทศราช 
นางสาวกุลธิดา          จารุสภา 

 

12 นางสาวเบ็ญจมาภรณ์  บุญสร้อย  

 

 ๔.๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ที ่ คณะกรรมกำร หน้ำที่รับผิดชอบ 
1 นางขวัญใจ              เขียนเสมอ ประธานประจ าหน่วยเลือกตั้งระดับชั้น ม.6 
2 นางอทิตยา              หิรัญวงศ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 

และติดตามข้อมูล ระดับชั้น ม. 6 

3 ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตยา    แปงการิยา 
4 นางวิลาวัลย์             พรไชยา 
5 นางจารุวรรณ           โดยอาษา 
6 นายวุฒิพงษ์             เข็มด้วง 
7 นางกิ่งแก้ว               ศิริโชคชัย 
8 นางสาวสุภัคสร         เนยสูงเนิน 
9 

๑0 
นายพรมภร              แสนศรีแก้ว 
นางนภัทร                มะอาจเลิศ 

 

11 นางสาวปรียนันท์       ชัยสิรพัิฒนา  
๑2 นางสาวนวรัตน์          ลาภชน 
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5. คณะกรรมกำรนับคะแนนเลือกตั้ง 
  5.๑  นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว            รองผู้อ านวยการ     ประธานคณะกรรมการ 

  5.2  นางนทีกานต์         เพ่ิมชาติ  ครูช านาญการ    กรรมการ 
  5.3  นางอรุณี  ถมยางกูร ครเูชี่ยวชาญ     กรรมการ 
  5.๔  นางมธุริน  เทียนวรรณ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  5.๕  นางทิพยาดา ถิรนัยเตชทัต  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  5.๖  นางนงค์นิภัส  โภคินดิษยส์กุล ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  5.๗  นางขวัญใจ  เขียนเสมอ   ครูช านาญการ     กรรมการ 
  5.8  ครูประจ าชั้นทุกท่าน       กรรมการ 
  5.9  นางสาวเพ็ญรดี กรเสนาะ  คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
  1. ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 
  2. สรุปผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนในวันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ ส านักงานกลุ่มบริหารงาน 
      กิจการนักเรียน เวลา 16.00 น. 
  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. คณะกรรมกำรจัดส่งข้อมูลกำรลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
  6.๑  นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว            รองผู้อ านวยการ     ประธานคณะกรรมการ 

  6.2  นางนทีกานต์         เพ่ิมชาติ  ครชู านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  6.3  นางอรุณี  ถมยางกูร ครเูชี่ยวชาญ    กรรมการ 
  6.๔  นางมธุริน  เทียนวรรณ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  6.๕  นางทิพยาดา ถิรนัยเตชทัต  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  6.๖  นางนงค์นิภัส  โภคินดิษยส์กุล ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  6.๗  นางขวัญใจ  เขียนเสมอ   ครูช านาญการ     กรรมการ 
  6.8  ครูประจ าชั้นทุกท่าน       กรรมการ 
  6.๙  นายวิฑูรย์  ระดาบุตร    ครูผู้ช่วย     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
  1. จัดส่งข้อมูลการลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนแต่ละระดับชั้นตามเวลาที่ก าหนด 
  2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 



      -๗- 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
  7.1  นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว            รองผู้อ านวยการ     ประธานคณะกรรมการ 

  7.2  นายธนาคาร มีสุข  คร ู     กรรมการ 
 7.3  นางสาวเพ็ญรดี กรเสนาะ  คร ู     กรรมการ 
  7.4  นางสาวกรกนก  เนตรสว่าง  คร ู     กรรมการ 
  7.5  นายวิฑูรย์    ระดาบุตร  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
  7.6  นางสาวนวรัตน ์ ลาภชน   ครู      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
  1. จัดท าแบบประเมินและสรุปผลรายงานด าเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
      ปีการศึกษา 2565 และเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 3 เล่ม 
  2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

         ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งประชุมปรึกษาหารือ  ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้บรรลุ 
  เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

           สั่ง  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565                                                                             

                                                         

              ( นางณัฐชา    จันทรด์า ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

 

 

 


