
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๓๗ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมเลือกต้ังประธานและคณะกรรมการนกัเรียน  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

ดวยงานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบานบางจาก ไดกำหนดจัดกิจกรรมเลือกต้ังประธานและ

คณะกรรมการนักเรียน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ข้ึน ในวันพุธท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้ังแตเวลา ๑๒.๓๐ – 

๑๓.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก เพื่อคัดเลือกประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจำป

การศึกษา ๒๕๖๕ ใหดำเนินงานและขับเคล่ือนงานของโรงเรียนในรูปแบบของสภานักเรียน และเพื่อเปนการสงเสริม

ระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ใหสอดคลองกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑ บทท่ัวไป ความมุงหมายและหลักการในมาตรา ๗ ใน

กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสำนึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค 

และศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ 

รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ กีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล 

ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความ

ริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวย ตนเองอยางตอเนื่อง  

ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกต้ังประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ดำเนินไปดวยความเรียบรอย และประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค จึงอำศัยอำนาจตามความ ในมาตรา ๓๙ แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา จึงมีคำส่ังแตงต้ังใหขาราชการและลูกจางปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้  

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 

๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 

  ๑.๓ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๔ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 

๑.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๗ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 



มีหนาท่ี   อำนวยการสนับสนุน และ ใหคำปรึกษาเพื่อใหการดำเนินการเลือกต้ังเปนไปดวยความ

เรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค 
 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 

๒.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๒.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๗ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๘ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๙ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๒.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๒.๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๒.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๒.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๒.๑๗ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๒.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๒.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒.๒๐ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๒.๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

๒.๒๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒๓ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี ๑. วางแผนประสานงาน จัดการประชุม เพื่อหารูปแบบวิธีการเลือกต้ังใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับระบบการปกครองประเทศ 

๒. ดำเนินการเลือกต้ังใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

๓. คณะกรรมการกลางการเลือกต้ัง ประกอบดวย 

๓.๑ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๓.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 



มีหนาท่ี  ๑. จัดทำใบสมัคร ดำเนินการรับสมัคร 

๒. จัดวัน เวลา ใหผูรับสมัครหาเสียง 

๓. แจกจายอุปกรณ ใบราย ช่ือผูมี สิทธิและ บัตรเลือกต้ังตลอดจนแบบบันทึกตางๆ              

ใหกรรมการประจำหนวยโดยปฏิบัติภารกิจนี้บนเวทีกลางแจง 

๔. รวบรวมอุปกรณและเครื่องใชสงฝายกิจการนักเรียน 
 

๔. คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี ประกอบดวย 

๔.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๔.๒ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๔.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๔.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๔.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๗ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๘ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๙ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๑๐ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๑๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๔.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๔.๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๔.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๔.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๔.๑๗ นางสาวจริยา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๔.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๔.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๔.๒๐ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๔.๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

๔.๒๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๔.๒๓ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี ๑. จัดสถานท่ีในการเลือกต้ังในบริเวณท่ีกำหนดไว และ จัดเกาอี้สำหรับผูสมัคร โตะลงลายมือช่ือ 

๒. ดูแลรักษาความสะอาดของสถานท่ี 
 

 

 

 

 



๕. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ พิธีกร และเคร่ืองเสียง ประกอบดวย 

๕.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๕.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ๑. จัดเครื่องเสียงบนเวทีเพื่อประชาสัมพันธการเลือกต้ัง 

๒. ประชาสัมพันธทุกรูปแบบเพื่อกระตุนใหผูมีสิทธิเลือกต้ังมาใชสิทธิเลือกต้ังใหมากท่ีสุด 

๓. ประชาสัมพันธใหนักเรียนเขาใจวิธีการเลือกต้ังใหถูกตอง 

๔. จัดปายแนะนำศูนยผูสมัครทุกทีมวาง ณ จุดท่ีเหมาะสมในวันเลือกต้ัง 
 

๖. คณะกรรมการฝายบันทึกภาพและจัดเก็บภาพกิจกรรม ประกอบดวย 

๖.๑ นางจุฬารัตน เฟองฟู   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

         ๖.๒ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 

๖.๓ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี บันทึกภาพวีดีทัศนและภาพนิ่ง เพื่อเก็บเหตุการณเลือกต้ังใหเหมาะสม 
 

๗. คณะกรรมการฝายประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ประกอบดวย 

๗.๑ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

 ๗.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๗.๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ๑. จัดทำเครื่องมือการประเมินผลการเลือกต้ัง เพื่อแจกใหผูท่ีเกี่ยวของประเมินผล 

๒. สรุปผลการประเมินผลรายงานตอผูอำนวยการโรงเรียน หรือหนวยงานตนสังกัดตอไป    
 

 

ท้ังนี้ใหคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบโดยเครงครัด ดวยความรับผิดชอบ อยางมี

ประสิทธิภาพแลพประสิทธิผล บังเกิดผลดีตอทางราชการ ตามวัตถุประสงคทุกประการ หากมีปญหา อุปสรรค        

ใหประสานงานกับฝายท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

 

 

                                           ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   
 

       ลงช่ือ  
                      (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                           ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 



 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมเลือกต้ังประธานและคณะกรรมการนกัเรียน  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๓๗ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๓ นายรุจน เลาฮะ ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  

๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ  

๗ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑  

๘ นายอัมพร นันนวล ครู คศ.๑  

๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑  

๑๑ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑  

๑๒ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑  

๑๓ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู คศ.๑  

๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑  

๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู คศ.๑  

๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑  

๑๗ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑  

๑๘ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครูผูชวย  

๑๙ นางสาวเพญ็นภา  สุพรรณ ครูธุรการ  

๒๐ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   

๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๓ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล  

 


