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ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ที ่ ๘๖ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
............................................... 

     ด้วยงำนกิจกำรนักเรียน กลุ่มบริหำรทั่วไป งำนส่งเสริมประชำธิปไตยและสภำนักเรียน ได้จัดกิจกรรมกำร
เลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและปลูกฝังกำรปกครองระบบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข นักเรียนสำมำรถใช้สิทธิ์ในกำรเลือกตั้งได้อย่ำงถูกต้อง ตลอดจนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
โรงเรียนนั้น จึงจัดให้มีกำรเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน ในวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
เวลำ ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๑๐ น. ณ บริเวณชั้นล่ำงอำคำรภัทรรำชำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
และบรรลุวัตถุประสงค์ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙(๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมำตรำ ๒๗(๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
จึงแต่งตั้งครูและบุคลำกรให้ปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 
 
 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.  นำยธัญวิชญ์ ไตรรัตน์ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงศศิพิมพ์ วรรณกูล รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.  นำยชัชวำล พฤกษ์พงศ์พันธ์ กรรมกำร 
 ๔.  นำยพลพีระ วงศ์พรประทีป กรรมกำร  
 ๕.  นำงสำวรัศมี วงวิลัย กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 หน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ อ ำนวยควำมสะดวก ก ำกับติดตำมกรรมกำรแต่ละฝ่ำยให้ด ำเนินงำน 
   เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  

  ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑.  นำงสำวรัศมี วงวิลัย ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงจิตติญำ   กล่อมเจ๊ก รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.  นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย กรรมกำร 
 ๔.  นำยนพดล   เชิงศิร ิ กรรมกำร 
 ๕.  นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ กรรมกำร 
 ๗.  นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก กรรมกำร 
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  ๘. นำงสำวสุภัสสร จันทร์กระจ่ำง กรรมกำร 
 ๙.  นำยชัยวัฒน ์ ทองสอำด กรรมกำร 
 ๑๐. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ๑. ประชุมปรึกษำหำรือ วำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดบุคคลรับผิดชอบหน้ำที่ต่ำง ๆ 
   ๒. ด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  ๓. ประสำนควำมร่วมมือ ครูที่ปรึกษำ และครูประจ ำวิชำควบคุมนักเรียนมำใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธำน  
       คณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
  ๔. จัดเตรียมอุปกรณ์หน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วย 
   ๕. แก้ไขปัญหำ ให้ค ำแนะน ำและติดตำมกำรด ำเนินงำนจนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  ๖. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
   ๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
  

 ๓. คณะกรรมการจัดท ารายชื่อผู้มีสิทธิ์ และเอกสารเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 
   ๑. นำยจำรุพงศ์ กวำงษี ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวสุภัสสร จันทร์กระจ่ำง กรรมกำร 
  ๕. นักเรียนช่วยงำนเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน กรรมกำร 
  ๖. นำยชัยวัฒน ์ ทองสอำด กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ๑. จัดท ำบัตรเลือกตั้งและแจกบัตรเลือกตั้งแก่หน่วยเลือกตั้ง 
   ๒. จัดท ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
  ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

๔. คณะกรรมการพิจารณาคณุสมบัติ และรับสมัครผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 
   ๑. นำงสำวรัศมี วงวิลัย ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงจิตติญำ กล่อมเจ๊ก รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย กรรมกำร 
  ๔. นำยนพดล เชิงศิร ิ กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ กรรมกำร 
  ๗. นำยจำรุพงศ์ กวำงษี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ๑. ก ำหนดคุณสมบัติ และตรวจสอบนโยบำยของผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
   ๒. พิจำรณำคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
  ๓. รับสมัคร และประกำศรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
  ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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 ๕. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
   ๑. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำงสุธำดำ ศิริกุล รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวกนกวรรณ เชื้อวงษ์ กรรมกำร 
  ๔. นำงสำววิลำวรรณ  พรรณนำภพ กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ๑. ประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้ำใจถึงโครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่ของประธำนคณะกรรมกำรสภำ 
       นักเรียน 
   ๒. ประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนลงสมัครรับเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
   ๓. จัดให้มีกำรแถลงนโยบำยของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
  ๔. ประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
   ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๖. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
   ๑. ว่ำที่ร้อยตรีศุภกร พรสว่ำงกุล ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์ รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยวรพันธ์ สิทธิเสรี กรรมกำร 
  ๔. นักกำรภำรโรง / แม่บ้ำน กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าที ่ ๑. จัดสถำนที่หน่วยเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียนบริเวณชั้นล่ำง อำคำรภัทรรำขำ  
   ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ คูหำ และหีบบัตรเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
  ๓. จัดบอร์ดกลำงส ำหรับนับคะแนนเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
  ๔.  ติดตัวอักษรหน้ำเวทีด้วยข้อควำม 
 
 
 
 
 
   ๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
   ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ๗. คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
   ๑. นำยจำรุพงศ์ กวำงษี ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำยนพดล เชิงศิร ิ รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ กรรมกำร 
  ๔. นำยชัยวัฒน ์ ทองสอำด กรรมกำร 

โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

กำรเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 



-๔- 
 

  ๕. นักเรียนช่วยงำนเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน กรรมกำร 
  ๖.  นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ๑. ก ำกับดูแลกำรใช้สิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม ตำมข้ันตอนและเป็นระบบ 
   ๒. ให้นักเรียนน ำอุปกรณ์เลือกตั้งทั้งหมดส่งคืนที่ห้องกิจกำรนักเรียน เมื่อเสร็จสิ้นกำรนับคะแนน 
   เรียบร้อยแล้ว 
  ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ๘. คณะกรรมการโสตทัศนศกึษา 
   ๑.  นำยจำรุพงศ์ กวำงษี ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นำยไตรภพ สุทธกุล รองประธำนกรรมกำร 
  ๓.  นำยชัยวัฒน ์ ทองสอำด กรรมกำร 
  ๔. นำยชำญณรงค์ โสภำงำม กรรมกำร 
  ๔. นักเรียนช่วยงำนฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าที ่ ๑. บันทึกภำพกำรแถลงนโยบำยของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
   ๒. บันทึกภำพกำรไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง และกำรนับคะแนนกำรเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำร 
    สภำนักเรียน 
  ๓. จัดเครื่องขยำยเสียงใช้ในกำรแถลงนโยบำยของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำ 
    นักเรียน 
   ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

  ๙. คณะกรรมการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง 
   ๑. นำยจำรุพงศ์ กวำงษี ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยพงศธร อำรีพันธุ์ รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยไตรภพ สุทธกุล กรรมกำร 
  ๔. นำยวรพันธ์ สิทธิเสรี กรรมกำร 
  ๕. นำยชัยวัฒน์  ทองสอำด กรรมกำร 
  ๖. นักเรียนช่วยงำนเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน กรรมกำร 
  ๗. นำยนพดล เชิงศิร ิ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับกำรนับคะแนน 
  ๒. รับหีบบัตรเลือกตั้งจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
  ๓. ด ำเนินกำรนับคะแนนกำรเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน ณ ใต้อำคำรภัทรรำชำ 
   ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมขั้นตอน และเป็นระบบหน่วยเลือกตั้ง 
  ๔. สรุปผลกำรนับคะแนนกำรเลือกตั้ง 
   ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
 ๑. นำงสำววิลำวรรณ  พรรณำภพ  ประธำนกรรมกำร  
 ๒.  นำงสำวแพรวำ สูตรมงคล รองประธำนกรรมกำร  
 ๓.  นำงสำวกำญจนำ  สืบเมืองซำ้ย  กรรมกำร  
 ๔.  นำงสำวศิริรัตน์  ดีนอก  กรรมกำร  
  ๔.  นำงสำวอรัญญำ  จันทร์จ ำเรือน  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 หน้าที ่ ๑.  ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนเป็นรูปเล่ม เพ่ือเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
  ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 
  ทั้งนี ้ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย ปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี แก่ทำง
รำชกำร  
    สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
 
 

(นำยธัญวิชญ์ ไตรรัตน์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
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ตารางการเข้าลงคะแนนเสียง การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 

คาบที่ ชั้น ครูผู้สอน ครูผู้ก ากับหน่วยเลือกตั้ง 
1 ม.1/1 นำงสำวรวิพร  พรมไชย 

นำงสำวดวงดำว  คุ้มภัย 

ม.1/2 นำงมัณฑนำ  ฟักขำว 
ม.1/3 นำงสำวอำรียำ  บุตรอุดร 
ม.1/4 นำงสำวอุบลวรรณ  กำทุ่ง 
ม.4/1 นำงสำวพันทิพำ  หงษ์ใหญ่ 
ม.4/2 นำงสำวประภำภรณ์ ณ พัทลุง 
ม.4/3 นำยพงศ์นที  คงถำวร 
ม.4/4 นำงสำวอัจฉรำ  วงษ์แก้ว 

2 ม.1/5 นำงฝนทิพ  สุขสุนทรีย์ 
ม.1/6 ครูวิทยำศำสตร์ 
ม.1/7 นำงสำวฐิติพร  พูลสวัสดิ์ 
ม.4/5 ครูประจ ำวิชำเลือกเฉพำะแผน 
ม.4/6 ครูประจ ำวิชำเลือกเฉพำะแผน 
ม.4/7 ครูประจ ำวิชำเลือกเฉพำะแผน 
ม.4/8 ครูประจ ำวิชำเลือกเฉพำะแผน 
ม.4/9 ครูประจ ำวิชำเลือกเฉพำะแผน 

3 ม.2/1 นำงรพีพรรณ  กรุณำพิทักษ์ 

นำยนพดล เชิงศิริ 
นำยชัยวัฒน์  ทองสะอำด (คำบ 4) 

ม.2/2 นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย 
ม.2/3 นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนติ์ 
ม.2/4 นำงสำวพันทิพำ  หงษ์ใหญ่ 
ม.5/1 นำงสำวสุภัสสร  จันทร์กระจ่ำง 
ม.5/2 นำงสำวนันธิดำ  อัปมะโต 
ม.5/3 นำงสำวรมย์รวินท์  อินทโชติ 
ม.5/4 นำงสำววิลำวรรณ  พรรณำภพ 

4 ม.5/5 ครูที่ปรึกษำ 
ม.5/6 ครูที่ปรึกษำ 
ม.5/7 ครูที่ปรึกษำ 
ม.5/8 ครูที่ปรึกษำ 
ม.5/9 ครูที่ปรึกษำ 
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คาบที่ ชั้น ครูผู้สอน ครูผู้ก ากับหน่วยเลือกตั้ง 
5 ม.2/5 นำยณัฐพล  วงศ์ฟู 

นำยจำรุพงศ์  กวำงษี 
นำยชัยวัฒน์  ทองสะอำด (คำบ 5) 

ม.2/6 นำงสำวสุภำวด ี พุทธรัตน์ 
ม.2/7 นำงฝนทิพ  สุขสุนทรีย์ 
ม.2/8 นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนติ์ 

6 ม.3/1 นำงขนิษฐำ  แปงมูล 
ม.3/2 นำงสำวฐิติพร  พูลสวัสดิ์ 
ม.3/3 นำงสำววนำภรณ์  มีโถ 
ม.3/4 นำงสำวเฉลิมสิริ  หนูดี 
ม.6/1 นำงสำวสุกฤตำ  ชำวนำฮี 
ม.6/2 นำยนิติกร  ระดม 
ม.6/3 นำงสำวศรัญญำ  โฮ่คุณ 
ม.6/4 นำงสำวเปรมจิต  จันนุช 

7 ม.3/5 นำงสำวกรรณิกำ  ไทยใจอุ่น 

นำงสำวศรัญญำ  โฮ่คุณ 

ม.3/6 นำยพงศธร  อำรีพันธุ์ 
ม.3/7 นำยนพดล  เชิงศิริ 
ม.6/5 ครูประจ ำวิชำเลือกเฉพำะแผน 
ม.6/6 ครูประจ ำวิชำเลือกเฉพำะแผน 
ม.6/7 ครูประจ ำวิชำเลือกเฉพำะแผน 
ม.6/8 ครูประจ ำวิชำเลือกเฉพำะแผน 
ม.6/9 ครูประจ ำวิชำเลือกเฉพำะแผน 

8 นำงสำวศรัญญำ  โฮ่คุณ 

 
หมายเหตุ 

1. ให้ครูประจ ำวิชำน ำนักเรียนมำใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียนบริเวณใต้อำคำรภัทรรำชำ และดูแล
ควำมเรียบร้อยในกำรลงคะแนนเสียงของนักเรียน 

2. ครูผู้ก ำกับหน่วยเลือกตั้ง ดูแลควำมเรียบร้อย และช่วยจัดแถวนักเรียนก่อนลงชื่อรับบัตรเลือกตั้ง และดูแล
ควำมเรียบร้อยทั่วไป 


