
 
ค าสั่งโรงเรียนนาจะหลวย 

ที ่๗๕/๒๕๕๖  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

  
ด้วยกลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนนาจะหลวย จะด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้กับ
นักเรียนอันเป็นการให้โอกาสนักเรียนได้ศึกษาและฝึกประสบการณ์จริงด้วยตนเอง ในรูปแบบของคณะกรรมการสภานักเรียน 
อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๖/๒๕๔๖ (ข้อ ๒) ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง 
มอบหมายอ านาจการบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง ดังนั้นทางโรงเรียนนาจะหลวยจึงแต่งตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้  

๑. คณะกรรมการอ านวยการการเลือกตั้ง   ประกอบด้วย 
         ๑.๑ นายสุรชัย พันโสรี   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
     ๑.๒ นายจ าลอง ทุ่นทอง   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
     ๑.๓ นายวินิจ  บุญลือ   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
     ๑.๔ นางนิธิวด ี วรเดช   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
     ๑.๕ นายวรินทร ภวังค์วัฒน์  คร ู    กรรมการ 
     ๑.๖ นางสาวบุษณยี์    บุญสุขเกษม  คร ู    กรรมการ 
     ๑.๗ นางวิไลลักษณ์ ภวังค์วัฒน์  คร ู    กรรมการ 
     ๑.๘ นายอ านาจ ประสมทอง  คร ู    กรรมการ 
        ๑.๙ นายสรายุทธ์ นนทะดี   คร ู    กรรมการ 
     ๑.๑๐ นางเพ็ญพร นามวงษ์   คร ู    กรรมการ 
     ๑.๑๑ นางประภัสสร   หวังดี   คร ู    กรรมการ 
     ๑.๑๒ นายวีระพันธ์ บุญผง   คร ู    กรรมการ 

    ๑.๑๓ นางสาวล าดวน บุญไชย   คร ู    กรรมการ 
     ๑.๑๔ นางวิมล   อินธิสอน  คร ู    กรรมการ 

    ๑.๑๕ นายเด่นชัย ไวยวรรณ์  คร ู    กรรมการ 
    ๑.๑๖ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     กรรมการ 
    ๑.๑๗ คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕    กรรมการ 

              ๑.๑๘ นายเฉลิมศักดิ์ เชยจันทา  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
     ๑.๑๙ นางวิริยะดา     จิตพรมมา  ครผูู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



    ๑.๒๐ นายบุญเสริม เสาว์ปา   พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                  
    ๑.๒๑ นายสุริยา โมคเบ็ญ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       หน้าที ่ ๑. ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
      ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
      ๓. นิเทศ ติดตาม ก ากับ คณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการสภานักเรียน 
      ๔. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเมื่อเกิดปัญหาใดๆในการเลือกตั้ง 
      ๕. รายงานสรุปผลการเลือกตั้งและการด าเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
      ๖. ประกาศและแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
      ๗. งานอ่ืนๆที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
   ๒. คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
     ๒.๑ คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี ๑ (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑) 
  ๒.๑.๑ นายอ านาจ ประสมทอง คร ู    ประธานกรรมการ 
  ๒.๑.๒ นางจันทร์เพ็ญ นิสา  คร ู    รองประธานกรรมการ 
  ๒.๑.๓ นางสาวกาญจน์สุดา  พรมโลก คร ู    กรรมการ 
  ๒.๑.๔ นายสุนทร ประทาน คร ู    กรรมการ 
  ๒.๑.๕ นายณัฐวุฒ ิ บาศรี  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
   ๒.๑.๖ นายธันยวัตร แก้วสุข  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๒.๑.๗ นายจักรพันธ ์ ไชยสิทธิ์       ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๒.๑.๘ นางดวงแข ไวยวรรณ์   พนักงานราชการ   กรรมการ 
  ๒.๑.๙ นางสาวปรียาภรณ์  ผิวจันทร ์ พนักงานราชการ   กรรมการ 
  ๒.๑.๑๐ นางสาวสมถวิล  จวงศร ี  พนักงานราชการ   กรรมการ 
  ๒.๑.๑๑ นางสาวสุรัชนา สิงห์ค า  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  กรรมการ 
   ๒.๑.๑๒ นางสาวอัฉราพร บุญเชิด  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
  ๒.๑.๑๓ นายวัชรพล พันธุ์มาตย์ นักเรียน    กรรมการ 

๒.๑.๑๔ นางสาวทัศนีย์   บุญฤทธิ์  นักเรียน    กรรมการ 
๒.๑.๑๕ นายธีระวัฒน์ สิงห์เงิน  นักเรียน    กรรมการ 
๒.๑.๑๖ นายสุริยา โมคเบ็ญ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ   

      
 
 
 
 
 



       ๒.๒ คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี ๒ (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒) 
๒.๒.๑ นางนันทกานต์ ราชรินทร์ คร ู    ประธานกรรมการ 

  ๒.๒.๒ นางบุษรารัตน์ เชยจันทา คร ู    รองประธานกรรมการ 
  ๒.๒.๓ นางสาวทิพวรรณ สุทธิประภา คร ู    กรรมการ 
   ๒.๒.๔ นางสาวปฏิมาพร พูลศิริ  คร ู    กรรมการ 
  ๒.๒.๕ นางสาวอรศิร ิ ผิวจันทร์ คร ู    กรรมการ 
  ๒.๒.๖ นางสาวอรนุช สายทอง  พนักงานราชการ   กรรมการ 
   ๒.๒.๗ นางสาวภัทรสุดา ดงน้อย  นักเรียน    กรรมการ 
  ๒.๒.๘ นางสาวชไมพร สรแสง  นักเรียน    กรรมการ 
  ๒.๒.๙ นางสาวจันทร์ที โมละดา  นักเรียน    กรรมการ 

๒.๑.๑๐ นายอานนท์ กุญบุญญา นักเรียน    กรรมการ 
๒.๖.๑๑ นางสาววัชรี    เปียจันทึก   นักเรียน    กรรมการ 

  ๒.๒.๑๒ นางสาวประภาพร  วิริยา  นักเรียน    กรรมการ 
  ๒.๒.๑๓ นายสุรัตน์ เย็นเสมอ ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
 
     ๒.๓ คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี ๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) 
  ๒.๓.๑ นายสมยศ โฉมเฉลา คร ู    ประธานกรรมการ 
  ๒.๓.๒ นางวิไลลักษณ์ ภวังค์วัฒน์ คร ู    รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓.๓ นางวิมล    อินธิสอน คร ู    กรรมการ 
   ๒.๓.๔ นางสาวบุษณยี ์ บุญสุขเกษม คร ู    กรรมการ 
  ๒.๓.๕ นางสาวลลิดา แหวนวงษ ์ ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
  ๒.๓.๖ นางยุวนิดา สายธนู  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 

๒.๓.๗ นางสาวสุธางศ์รัตน์  โพธิ์งาม ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
   ๒.๓.๘ Mrs.Catherrine Vocson  ครอัูตราจ้าง   กรรมการ 
  ๒.๓.๙ นายนนทวัฒน ์ บุญสืบ  ครธูุรการ   กรรมการ 
  ๒.๓.๑๐ นางสาวยุภาพร ค าแสนราช นักเรียน    กรรมการ 
  ๒.๓.๑๑ นางสาวสุภาภรณ์  เนื้องาม นักเรียน    กรรมการ  
  ๒.๓.๑๒ นางสาวเมติยา กาสิทธิ์  นักเรียน    กรรมการ 
  ๒.๓.๑๓ นางสาวดวงฤทัย แก้วดวงใหญ่ นักเรียน    กรรมการ 
   ๒.๓.๑๔ นางสาวดวงใจ คายศรี  นักเรียน    กรรมการ 
        ๒.๓.๑๕ นาวสาวพัชร์สติา  วิโรจนไ์พศาลกลุ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
   
 
 



     ๒.๔ คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี ๔ (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔) 
  ๒.๔.๑ นางประภัสสร   หวังดี  คร ู    ประธานกรรมการ  
  ๒.๔.๒ นางเพ็ญพร     นามวงษ์           คร ู    รองประธานกรรมการ 
  ๒.๔.๓ นายเด่นชัย      ไวยวรรณ์  คร ู    กรรมการ 
  ๒.๔.๔ นายปัญญา     สัมพะวงศ์        คร ู    กรรมการ 
      ๒.๔.๕ นางทองสวย    บัวใหญ่  คร ู    กรรมการ 
  ๒.๔.๖ นายพงษ์ศักดิ์     เกษทอง          คร ู    กรรมการ 
  ๒.๔.๗ นางวิริยะดา     จิตพรมมา    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๒.๔.๘ นายเอกชัย   โด่งวิริยะกุล    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๒.๔.๙ นางสาวดวงกมล   แซ่ตั้ง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๒.๔.๑๐ นางสาวฐิติพรรณ   ค่ าคูณ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๒.๑.๑๑ นายอนุวัฒน์ สุรวิทย์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๒.๔.๑๒ นายธีระศักดิ์    กัญจนา           พนักงานราชการ      กรรมการ 
  ๒.๔.๑๓ นางสาววิชชุดา หวังดี              ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
   ๒.๔.๑๔ นางสาวอุไรพร สร้อยศรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

          ๒.๔.๑๕ นางสาวสลลิดา ระอองศรี         นักเรียน              กรรมการ  
          ๒.๔.๑๖ นางสาวลลติา   นาค า              นักเรียน                               กรรมการ 
          ๒.๔.๑๗ นางสาวจันทร์จิรา  พิตะพันธ์       นักเรียน                               กรรมการ 
          ๒.๔.๑๘ นางสาวจิราวรรณ  สุจริต           นักเรียน                              กรรมการ 
          ๒.๔.๑๙ นายเอกสิทธิ์   นามวงค์         นักเรียน                              กรรมการ 
          ๒.๔.๒๐ นางสาวแจ่มละมัย   โจระสา      ครูผู้ช่วย                                กรรมการและเลขานุการ 
    ๒.๕ คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี ๕ (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕) 

     ๒.๕.๑ นายสัมฤทธิ ์ นาค า       คร ู    ประธานกรรมการ 
  ๒.๕.๒ นายเฉลิมศักดิ์ เชยจันทา คร ู    รองประธานกรรมการ 
  ๒.๕.๓ นายวีระพันธ์ บุญผง  คร ู    กรรมการ 
  ๒.๕.๔ นางปรียา    บุญผง   คร ู    กรรมการ 
  ๒.๕.๕ นางพิมพ์เพ็ญ      วิชัย  คร ู    กรรมการ 
  ๒.๕.๖ นายชัยรัตน์        จบศรี  คร ู    กรรมการ 
  ๒.๕.๗ นางสาวอ าพร วงศ์ศรีแก้ว คร ู    กรรมการ 
  ๒.๕.๘ นายอากาศ ราชรินทร์ พนักงานราชการ   กรรมการ 
  ๒.๕.๙ Ms. Victor Otieno  ครอัูตราจ้าง   กรรมการ 
  ๒.๕.๑๐ นางสาวขวัญฤดี  เทียมวงค์ นักเรียน    กรรมการ 
  ๒.๕.๑๑ นางสาวสุทธาธินี   แสงค า นักเรียน    กรรมการ 

๒.๕.๑๒ นางสาวนภาพร   พุฒพวง นักเรียน    กรรมการ 



   ๒.๕.๑๓ นางสาวกรรณิการ์    พงบรรเทา นักเรียน    กรรมการ 
  ๒.๕.๑๔ นายโยธิน     แก้วค า  นักเรียน    กรรมการ 
   ๒.๕.๑๕ นางสาววรรณภา  สายมาตย์ ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
 
              ๒.๖ คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ ๖ (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖) 
  ๒.๖.๑ นายวรินทร ภวังค์วัฒน์ คร ู    ประธานกรรมการ 
  ๒.๖.๒ นายสรายุทธ์     นนทะด ี  คร ู    รองประธานกรรมการ 
  ๒.๖.๓ นางรินทร์ชิสา    ทองพันธ์สกุล คร ู    กรรมการ 
  ๒.๖.๔ นาสาวล าดวน    บุญไชย      คร ู    กรรมการ 
  ๒.๖.๕ นางสภุาพร     เรือนแก้ว      คร ู    กรรมการ 
  ๒.๖.๖ นายศรชัย     สุโพธิ์            คร ู    กรรมการ 
  ๒.๖.๗ นางสาวค าสอน    สีเพ็ง      คร ู    กรรมการ 
  ๒.๖.๘ นายสมพร      ทองใบ           ครูผู้ชว่ย                              กรรมการ 
  ๒.๖.๙ นางสาวธิติยา    อธิพงษ์  นักเรียน                       กรรมการ 
  ๒.๖.๑๐ นางสาววรรณภา   พวงแก้ว นักเรียน    กรรมการ 
  ๒.๖.๑๑ นางสาวสรัญญา  มิหิริ       นักเรียน    กรรมการ 
  ๒.๖.๑๒ นายโชคชัย     กุมแก้ว            นักเรียน                                กรรมการ 

๑.๖.๑๓ นายบุญเสริม     เสาว์ปา    พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่   ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

 ๒. จัดสถานที่หน่วยเลือกตั้งที่รับผิดชอบ 
 ๓. รับ-ส่งเอกสาร-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการอ านวยการ 
 ๔. แจกบัตรลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
 ๕. รายงานและสรุปการใช้สิทธิ์การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจ าหน่วย 
 ๖. ดูแลและควบคุมนักเรียนในการปกครองให้ออกมาใช้สิทธิ์อย่างเป็นระบบ 
 ๗. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
๓. คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ประกอบด้วย 
    ๓.๑ นายเฉลิมศักดิ์  เชยจันทา คร ู    ประธานกรรมการ 
    ๓.๒ นายสรายุทธ ์  นนทะดี  คร ู    รองประธานกรรมการ 
    ๓.๓ นายสมยศ  โฉมเฉลา คร ู    กรรมการ 
    ๓.๔ นายสัมฤทธิ์  นาค า  คร ู    กรรมการ 
    ๓.๕ นายสุนทร  ประทาน คร ู    กรรมการ 
    ๓.๖ นายสมพร  ทองใบ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
    ๓.๗ นายจักรพันธ์  ไชยสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 



    ๓.๘ นายอากาศ  ราชรินทร์ พนักงานราชการ   กรรมการ 
    ๓.๙ นายบุญเสริม  เสาว์ปา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
    ๓.๑๐ คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕    กรรมการ   
    ๓.๑๑ นายสุริยา  โมคเบ็ญ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. นับคะแนนการเลือกตั้งตามเวลาที่ก าหนด 
 ๒. สรุปและรายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการอ านวยการการเลือกตั้ง 
 ๓. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 
    ๔.๑ นายชัยรัตน์  จบศรี  คร ู    ประธานกรรมการ 
    ๔.๒ นายเด่นชัย  ไวยวรรณ์ คร ู    รองประธานกรรมการ 
    ๔.๓ นายศรชัย  สุโพธิ์  คร ู    กรรมการ 
    ๔.๔ นายสมพร  ทองใบ  ครผูู้ช่วย    กรรมการ  
    ๔.๕ นายธีระศักดิ์  กัญจนา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
    ๔.๖ นางวิริยะดา  จิตพรมมา ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ประชาสัมพันธ์แต่งตั้งการรับสมัครจนถึงวันลงคะแนนการเลือกตั้งตามเวลาที่ก าหนด 

๒. ถ่ายภาพทุกกิจกรรมในการรณรงค์การเลือกตั้งและวันลงคะแนนเลือกตั้งเสนอต่อกรรมการ        
อ านวยการการเลือกตั้ง 
๓. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. คณะกรรมการวัดและประเมินผล 
     ๕.๑ นางสาวค าสอน  สีเพ็ง  คร ู    ประธานกรรมการ 
     ๕.๒ นายปัญญา  สัมพะวงศ์ คร ู    รองประธานกรรมการ 
     ๕.๓ นายสุรัตน์  เย็นเสมอ ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
     ๕.๔ นางวิริยะดา  จิตพรมมา ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
     ๕.๕ นางสาววรรณภา  สายมาตย์ ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
     ๕.๖ นายณัฐวุฒ ิ  บาศรี  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 

    ๕.๗ นายธันยวัตร  แก้วสุข  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
     ๕.๘ นางสาวแจ่มละมัย โจระสา  ครผูู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
 
 หน้าที ่ ๑. ออกแบบการวัดและประเมินผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 

๒. สรุปผลการวัดและประเมินผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน                                      
เสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการการเลือกตั้ง 
๓. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 



 
 ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและทางราชการสืบไป 
 
                            ทั้งนี้ แต่งตั้งวันที่   ๑๒   เดือน มิถุนายน  พ.ศ   ๒๕๕๖ 
    สั่ง ณ วันที่  ๑๒  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
     

 
                       ( นายสุรชัย  พันโสรี ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย                                                                                                                                                    

 


