
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๑๖ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธำนและคณะกรรมกำรนกัเรียน  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

 

ด้วยงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านบางจาก ได้ก าหนดจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและ
คณะกรรมการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ – 
๑๓.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก เพื่อคัดเลือกประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ให้ด าเนินงานและขับเคลื่อนงานของโรงเรียนในรูปแบบของสภานักเรียน และเพื่อเป็นการส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพทุธศักราช ๒๕๔๒   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑ บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการในมาตรา ๗ ใน
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเน่ือง  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงอ าศัยอ านาจตามความ ในมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา จึงมีค าสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ดังน ี้  
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   อ านวยการสนับสนุน และ ให้ค าปรึกษาเพื่อให้การด าเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

 



๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๐ นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๑ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๒.๒๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๓ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. วางแผนประสานงาน จัดการประชุม เพื่อหารูปแบบวิธีการเลือกตั้งให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับระบบการปกครองประเทศ 

๒. ด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๓. คณะกรรมกำรกลำงกำรเลือกตั้ง ประกอบดว้ย 
๓.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ๑. จัดท าใบสมัคร ด าเนินการรับสมัคร 
๒. จัดวัน เวลา ให้ผู้รับสมัครหาเสียง 



๓. แจกจ่ายอุปกรณ์ใบรายชื่อผู้มีสิทธิและ บัตรเลือกตั้ งตลอดจนแบบบันทึกต่างๆ              
ให้กรรมการประจ าหน่วยโดยปฏิบัติภารกิจนี้บนเวทีกลางแจ้ง 

๔. รวบรวมอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่งฝา่ยกิจการนักเรียน 
 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัสถำนที ่ประกอบด้วย 
๔.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๔.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๔.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๔.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๘ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๙ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๑ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๔.๑๕ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๔.๑๖ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๔.๑๗ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๔.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๔.๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๔.๒๐ นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๔.๒๑ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๔.๒๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒๓ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดสถานที่ในการเลือกตั้งในบริเวณที่ก าหนดไว้ และ จัดเก้าอี้ส าหรับผู้สมัคร โต๊ะลงลายมือชื่อ 
๒. ดูแลรกัษาความสะอาดของสถานที่ 

 
 
 
 



๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ พิธกีร และเครื่องเสียง ประกอบดว้ย 
๕.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ๑. จัดเครื่องเสียงบนเวทีเพื่อประชาสัมพันธก์ารเลือกตั้ง 
๒. ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อกระตุ้นให้ผู้มีสทิธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากทีสุ่ด 
๓. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าใจวิธีการเลือกตั้งให้ถูกต้อง 
๔. จัดป้ายแนะน าศูนย์ผูส้มัครทุกทีมวาง ณ จดุทีเ่หมาะสมในวันเลือกตั้ง 

 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยบนัทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบดว้ย 

๖.๑ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
         ๖.๒ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 

๖.๓ นางปิยภร  โพธิ์งาม   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ บันทึกภาพวีดีทัศน์และภาพนิ่ง เพื่อเก็บเหตุการณ์เลือกตั้งให้เหมาะสม 
 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลโครงกำร / กิจกรรม ประกอบด้วย 

๗.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๗.๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑. จัดท าเครื่องมือการประเมินผลการเลือกตั้ง เพือ่แจกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินผล 

๒. สรุปผลการประเมินผลรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน หรือหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป    
 

ทั้งนี้ใหค้ณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบโดยเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบ อย่างมี
ประสิทธิภาพแลพประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อทางราชการ ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ หากมีปัญหา อุปสรรค        
ให้ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                       สั่ง ณ วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

       ลงชื่อ  
                      (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖ 



 

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธำนและคณะกรรมกำรนกัเรียน  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๑๖ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน ์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน ์ เฟื่องฟ ู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย  
๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย  
๑๓ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๘ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๑๙ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง   
๒๐ นางสาววราพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  
๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๔ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน  

 


