
 
คำส่ังโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

ท่ี  168 / 2565 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน     
....................................................................................................................................      

             ด้วยทางโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 9 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ต้ังแต่เวลา 
12.30 – 15.00 น. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าท่ีความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารว
ธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ อันจะส่งผลต่อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลและเตรียมคนเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 39(2) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เรื ่อง การมอบอำนาจบังคับบัญชาของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ คำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน ที ่  109/2550 ลงวันที่  2 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เรื่อง การมองอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ และคำส่ัง 1763/2556 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและบุคลากร
ทางการศึกษาดำเนินการและรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา มีหน้าท่ี อำนวยการสนับสนุน และ ให้คำปรึกษาเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

 1.1 นางวิมล หนูชุม   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ

 1.2 นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 

 1.3 นางสาวธัญญ์จุฑา ผกากรอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 

 1.4 นางสนิฎา   วงศ์สุริยามาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 

 1.5 นายวรรณวิทย์ ควนวิไล    ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการ 

 1.6 นางสาวธนพร   ทองลมุล      กลุ่มกิจการนักเรียน   กรรมการ 

 1.7 นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  กลุ่มกิจการนักเรียน   กรรมการ 

 1.8 นายสมคิด  สุวรรณรัตน์         กลุ่มบริหารท่ัวไป    กรรมการ 

 1.9 นายสาโรจน์ รัตนคำ  กลุ่มบริหารท่ัวไป    กรรมการ 

 1.10 นางสาววจิรา  สังข์ทอง   กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

 1.11 นางจิราพร      ควนวิไล       กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 

 1.12 นางขนิษฐา ใจดี  กลุ่มบริหารงานวิชาการ         กรรมการ 

 1.13 นางอัจฉรา  ไชยทอง   กลุ่มบริหารงานวิชาการ          กรรมการ 
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 1.14 นางสาวนวิญญา กุณฑล  กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 

 1.15 นางสาวสุปราณีต ปานมา ครู               กรรมการและเลขานุการ 

 1.16 นายสาธร มหาสวัสด์ิ   ครู               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ มีหน้าท่ี วางแผนดำเนินการ กำหนดขั้นตอนกิจกรรม ช้ีแจงทำความเข้าใจกับ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจตรงกัน และการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
 2.1 นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2.2 นางสาวธนพร ทองลมุล      กลุ่มกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
 2.3 นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย กลุ่มกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
 2.4 นางอัมพร  แสงจันทร์ ครู กรรมการ 
 2.5 นางศันสนีย์  สมสีแสง ครู กรรมการ 
 2.6 นางสาวจารุณี  นิยมญาติ ครู กรรมการ 
 2.7 นางสาวภัสศร สมทรัพย์ ครู กรรมการ 
 2.8 นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครู กรรมการ 
 2.9 นางสาวจิรา   จริตงาม ครู กรรมการ 
 2.10 นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครู กรรมการ 
 2.11 นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี ครู กรรมการ 
 2.12 นายวรัญญู  ทะเดช ครู กรรมการ 
 2.13 นายฉลองชัย ละม้าย ครู กรรมการ 
 2.14 นายรัตนชัย  ตัญญะ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 2.15 นางสาวขวัญจิรา นวลแป้น ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 2.16 นายสุรกานต์ เกล้ียงขำ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 2.17 นายนัยวัต ราชยอด ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 2.18 คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
 2.19 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1  กรรมการ 
 2.20 นางสาวสุปราณีต ปานมา ครู  กรรมการและเลขานุการ 
 2.21 นายสาธร    มหาสวัสด์ิ           ครู                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและรับสมัคร  มีหน้าท่ี รวบรวมและจัดทำเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการ
เลือกตั้งและรับสมัครประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 – 2 
มิถุนายน 2565  ประกอบด้วย    
 3.1 นายสาธร    มหาสวัสด์ิ           ครู ประธานกรรมการ 
 3.2 นายวรัญญู  ทะเดช ครู กรรมการ 
 3.3 นายฉลองชัย ละม้าย ครู กรรมการ 
 3.4 นายนัยวัต ราชยอด ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 3.5 คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
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 3.6 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1  กรรมการ 
 3.7 นายรัตนชัย  ตัญญะ ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร มีหน้าท่ี พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและ
คณะกรรมการสภานักเรียนและประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 

 4.1 นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสาวธนพร ทองลมุล      กลุ่มกิจการนักเรียน กรรมการ 
 4.3 นางอัมพร แสงจันทร์ ครู                                      กรรมการ 
 4.4 นายรัตนชัย ตัญญะ            ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 4.5 นางสาวสุปราณีต ปานมา ครู  กรรมการและเลขานุการ 
5. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีและโสตทัศนศึกษา มีหน้าท่ี จัดเตรียม คูหาเลือกตั้ง โต๊ะลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง โต๊ะคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เครื่องเสียงประจำหน่วยเลือกตั้ง 
ติดตั้งระบบการเลือกตั้งรูปแบบ Online แบบ Onsite ผ่าน Microsoft form บันทึกภาพวีดีทัศน์และภาพนิ่งเพื่อเก็บ
เหตุการณ์เลือกตั้งให้เหมาะสม ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ี ประกอบด้วย 
 5.1 นายสาธร    มหาสวัสด์ิ           ครู ประธานกรรมการ 
 5.2 นายวรัญญู  ทะเดช ครู กรรมการ 
 5.3 นายฉลองชัย ละม้าย ครู กรรมการ 
 5.4 นายศรีหราช ขุนทอง ครู กรรมการ 
 5.5 นายนัยวัต ราชยอด ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 5.6 นางสาวรัตทิกา เพ็งจันทร์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
 5.7 นายสุริยา ตะลาศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
 5.8 นางสาวสายฤดี  ศรีชูทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
 5.9 นางสาว นลินทิพย์ สุขสงวน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
 5.10 นางสาวอัจฉรา ประวัน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
 5.11 นางสาวศิริลักษณ์ ชูทิพย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
 5.12 นางสาวนาถยา  แดงทองใส นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
 5.13 คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
 5.14 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1  กรรมการ 
 5.15 นายรัตนชัย  ตัญญะ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งประธานและ

คณะกรรมการนักเรียน ประชาสัมพันธ์แนะนำตัวผู ้เข้ารับการเลือกตั ้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน 

ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าใจ

วิธีการเลือกตั้งให้ถูกต้อง ประกอบด้วย 

 6.1 นายรัตนชัย ตัญญะ ครูผู้ช่วย ประธานกรรมการ 
 6.2 นางศันสนีย์  สมสีแสง ครู กรรมการ 
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 6.3 นางสาวจารุณี  นิยมญาติ ครู กรรมการ 
 6.4 นางสาวภัสศร สมทรัพย์ ครู กรรมการ 
 6.5 นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครู กรรมการ 
 6.6 นางสาวจิรา   จริตงาม ครู กรรมการ 
 6.7 นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครู กรรมการ 
 6.8 นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี ครู กรรมการ 
 6.9 นางสาวขวัญจิรา นวลแป้น ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 6.10 คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
 6.11 นายสุรกานต์ เกล้ียงขำ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
  

7.  คณะกรรมการกลางประจำหน่วยเลือกตั้ง มีหน้าท่ี  1. กำกับดูแลการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปอย่าง

ถูกต้องตามข้ันตอนและเป็นระบบในหน่วยเลือกตั้ง ต้ังแต่เวลา 12.30 – 15.00 น. 

2. ดำเนินการตรวจเช็คคะแนนในระบบ Microsoft form ใหเ้ป็นระบบ โปร่งใสและถูกต้อง ณ จุด

เลือกตั้ง ต้ังแต่เวลา 15.01 น. เป็นต้นไป 

3. บันทึกผลการนับคะแนนรวมในแบบบันทึก และส่งผลการเลือกตั้งให้คณะกรรมการฝ่ายรายผล 

4. รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเกี่ยวกับผลการเสือกตั้งตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 

ประกอบด้วย 

 7.1 นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 7.2 นางสาวธนพร ทองลมุล      กลุ่มกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
 7.3 นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย กลุ่มกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
 7.4 นางอัมพร  แสงจันทร์ ครู กรรมการ 
 7.5 นางศันสนีย์  สมสีแสง ครู กรรมการ 
 7.6 นางสาวจารุณี  นิยมญาติ ครู กรรมการ 
 7.7 นางสาวภัสศร สมทรัพย์ ครู กรรมการ 
 7.8 นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครู กรรมการ 
 7.9 นางสาวจิรา   จริตงาม ครู กรรมการ 
 7.10 นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครู กรรมการ 
 7.11 นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี ครู กรรมการ 
 7.12 นายวรัญญู  ทะเดช ครู กรรมการ 
 7.13 นายฉลองชัย ละม้าย ครู กรรมการ 
 7.14 นายรัตนชัย  ตัญญะ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 7.15 นางสาวขวัญจิรา นวลแป้น ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 7.16 นายสุรกานต์ เกล้ียงขำ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
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 7.17 นายนัยวัต ราชยอด ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 7.18 คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
 7.19 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1  กรรมการ 
 7.20 นางสาวสุปราณีต ปานมา ครู  กรรมการและเลขานุการ 
 7.21 นายสาธร    มหาสวัสด์ิ           ครู                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
8.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าท่ี บันทึกภาพการจัดกิจกรรมและรวบรวมภาพหลังจากแล้วเสร็จ

กิจกรรม ประกอบด้วย 
 8.1 นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 8.2 นางสมใจ ทรงประดิษฐ์  ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 8.3 นางสาวสุจิตรา กัญจนกาญจน์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 8.4 นายสาธร  มหาสวัสด์ิ  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 

9.  คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน มีหน้าท่ี ควบคุมดูแลให้นักเรียนไปใช้สิทธิเลือกตั้งยังหน่วยเลือกตั้งอย่างเป็น

ระเบียบเรียร้อย ประกอบด้วย 

 ม.1/1 นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริคำ       นางสาวผกามาศ    สิริอินทร์ 
ม.1/2 นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ     Mrs.Lisette  Marjorie 
ม.1/3 นางสาวภัสศร   สมทรัพย์        นายสุรกานต์      เกล้ียงขำ 
ม.1/4 นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว           นางอัจฉรา    ไชยทอง 
ม.1/5 นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์          นางสุพัตรา    ไกรหา 
ม.1/6 นางสาวภาวณี   ด่านศิระวานิชย์      นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์   
ม.1/7 นางสาวสุปราณีต  ปานมา       นายรัตนชัย   ตัญญะ 
ม.1/8 นายสาโรจน์   รัตนคำ           นางสาวศิริเพ็ญ   หนูเกล้ียง 
ม.1/9 นางสาวอรอุมา  อิสลาม   นายนัยวัต  ราชยอด  
ม.2/1 นางสาวจุรีย์     ไก่แก้ว             นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ 
ม.2/2 นางปิยนุช  มามาก                  Mr.Keenan  Myburgh 
ม.2/3 นางสาวกนกวรรณ    เหมทานนท์    นายสุริยา  ตะลาศิริ 
ม.2/4 นายศรีหราช  ขุนทอง              นางสาวสุรัญญา  หนูสุข 
ม.2/5 นางสาวจารุณี  นิยมญาติ   นางสาวศิริลักษณ์  ชูทิพย์          
ม.2/6 นางสมจิตร  คงทองเอียด          นายไพฑูรย์  ขุนทอง 
ม.2/7 นางกาญจนา  ชูเมฆา      นางสาวอัจฉรา  ประวัน        
ม.2/8 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล        นางอรสา  บุญรินทร์ 
ม.2/9 นางชัชฎา  เทพอำนวย           นายวรัญญู  ทะเดช 
ม.3/1 นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์    นางสาวรวินันท์  ไพพูล 
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ม.3/2 นางเอื้อมเดือน   สุริยะย์        Mr.Yusuf   Patel   
ม.3/3 นางมณฑา   แก้วมณี              นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ 
ม.3/4 นายเสนาะ   ทรงประดิษฐ์        นายอร่าม  ใสสะอาด 
ม.3/5 นางรองรัก  สุวรรณรัตน์           นางสาวธันย์ชนก     สุมาลี       

ม.3/6 นางสาวจิราวรรณ   บัวเกตุ        นางสาวอมรรัตน์   หิรัญรัตน ์
ม.3/7 นางสาวขวัญจิรา   นวลแป้น  นายฉลองชัย  ละม้าย 
ม.3/8 นางสาวธนพร   ทองลมุล        นายภัทรกร  ศิริรัตน์ 
ม.3/9 นางสาวนวิญญา   กุณฑล     นางสาวศิริพร  ศรีไชย    
ม.4/1 นางอรอุมา    นิตย์วิมล        นางสาวนลินทิพย์  สุขสงวน 
ม.4/2 นายวิเชียร    บุญรัตน์           นางสาวบัณฑิตา  วงศ์อุทัย  
ม.4/3 นางเพ็ญนภา   สุคตะ   นางสาวสิรภัทร  สวัสดิกุล 
ม.4/4 นางสาวณัฐฐินันท์  ด้วงชู   นางสาวนาถยา  แดงทองใส 
ม.4/5 นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย         นางสาวจิรา    จริตงาม 
ม.4/6 นางลภารัตน์  รอดสง            นางสาวอรัญญา  แก้วบุญทอง  
ม.5/1 นางขนิษฐา  ใจดี           นางสาวสายฤดี  ศรีชูทอง 
ม.5/2 นางสาวสุกัญญา   นวนเสน 
ม.5/3 นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว      นางสาวนันทิยา  แก้ววิจิตร 
ม.5/4 นางจิราพร    ควนวิไล       นางสาววัชราภรณ์  คำแหง 
ม.5/5 นายชูศักดิ์     นวลจุ้ย        นางสาวปลีรัตน์   เกล้ียงจันทร์ 
ม.5/6 นายสมคิด  สุวรรณรัตน์       นางสาวสุชัญญา  กายฤทธิ์           
ม.6/1 นางศันสนีย์   สมสีแสง          
ม.6/2 นางสาววจิรา  สังข์ทอง   นางสาวรัตทิกา  เพ็งจันทร์ 
ม.6/3 นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน        นางสาวจันทร์ทิพย์    รอดมา 
ม.6/4 นางอัมพร   แสงจันทร์                   นายสาธร    มหาสวัสด์ิ 
ม.6/5 นางเกวลิน  เกตุแก้ว                      นายชิตพล   เต็มนา 

 
ขอให้บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

เพื่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

ส่ัง ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 

  

     (นางวิมล หนูชุม) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

.................................................. 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 


