คำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
ที่ ๙๒ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
………………………………..
ด้วย โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” กำหนดให้มีกำรเลือกตั้ง ประธำนและคณะกรรมกำร
สภำนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 ในวันอังคำรที่ 23 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อวำงรำกฐำนกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกควำมเป็นผู้นำ ผู้ ตำมที่ดี กล้ำแสดงออกรู้จักกำรทำงำนร่วมกัน
ฝึกควำมรับผิดชอบ รู้จักกำรแก้ปัญหำ พัฒนำส่วนรวมเป็นพลเมืองที่ดีของพลโลก เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำร ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
นำยประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกั ดิ์
รองผู้อำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำร
นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
นำยวิทิต บัวประเสริฐ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. วำงแผนและกำหนดกำรดำเนินงำน ควบคุม กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษำช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค
ให้กับฝ่ำยต่ำงๆในกำรปฏิบัติงำน ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
๒. ติดตำมกำรดำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
คณะกรรมการดาเนินการ
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์
รองผู้อำนวยกำร
นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงนงพงำ อิสสอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงเจียมจิตร บัวประเสริฐ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยอัศวิน ศรีบัว
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงปำริชำติ ยมวรรณ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
นำยฉัตรดำว ฉันทะ
ครู
นำงสำววิชญำพร อุ่นมี
ครู

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. วำงแผนกำรดำเนินกำรและกำหนดแนวทำงในกำรดำเนินกำรให้เรียบร้อย
๒. ควบคุมดูแลติดตำมและช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆให้ดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๔. ดำเนินงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๕. รำยงำนผลกำรดำเนินกำรในส่วนที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำยฉัตรดำว ฉันทะ
ครู
กรรมกำร
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมกำร
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
คณะกรรมกำรสภำนักเรียน
กรรมกำร
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดโต๊ะและเก้ำอี้ ให้กับหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย จำนวนหน่วยละ ๗ ชุด
๒. จัดโต๊ะสำหรับวำงคูหำและหีบบัตร ให้กับหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย จำนวนหน่วยละ ๖ ตัว
๓. จัดเตรียมป้ำยคะแนน ให้กับหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย จำนวนหน่วยละ ๑ ป้ำย
๔. จัดเตรียมป้ำยนิเทศติดรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและติดป้ำยทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งให้กับหน่วยเลือกตั้ง
ทุกหน่วย จำนวนหน่วยละ ๑ ป้ำย
๕. จัดทำบัตรเลือกตั้ง - บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง, เอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ในกำรเลือกตั้ง
๖. จัดเตรียมหีบบัตร , คูหำที่ใช้ในกำรเลือกตั้งให้เพียงพอตำมกำหนด
๗. รวบรวมผลกำรเลือกตั้ง , ประกำศผลกำรเลือกตั้งที่บริเวณหน้ำหอประชุม
๘. ดูแลเก็บรวบรวมวัสดุ-อุปกรณ์หลังจำกเลิกกำรเลือกตั้งแล้วจำกหน่วยเลือกตั้งต่ำงๆ
คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่ ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สถานที่ โถงอาคาร ๕ ด้านวิชาการ
นำงเจียมจิตร บัวประเสริฐ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวปรียำพร สุทัศน์
ม.5/3
กรรมกำร
นำงสำวณัฐนวียำ นำมบัวน้อย
ม.5/1
กรรมกำร
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นำงสำวณัฐฐำ เกิดตุ้ม
เด็กหญิงณภัทรศรำ ยมดิษฐ์
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์

ม.4/3
ม.2/11
ครูอัตรำจ้ำง

หน่วยเลือกตั้งที่ ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
นำงนงพงำ อิสสอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำววิชญำพร อุ่นมี
ครู
นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ครูผู้ช่วย
นำงสำวพัทธ์ธีญำ รัตนมหันต์
ม.5/3
นำยอัษฎำยุธ พันธ์รักษ์ณรงค์
ม.5/2
นำงสำวณัชชำ วิมล
ม.4/1
เด็กหญิงหัฐวดี พลเยี่ยม
ม.2/3
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครูผู้ช่วย
หน่วยเลือกตั้งที่ ๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
นำยฉัตรดำว ฉันทะ
ครู
นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
ครู
นำยจักรี เนินสุด
ม.5/1
นำงสำวมณฑำทิพย์ จิตใจฉิม
ม.4/6
นำงสำวณัฐชยำ เกิดตุ้ม
ม.4/3
นำยณัฐดนัย แต่งเจริญ
ม.3/6
นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง
ครูผู้ช่วย

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สถานที่ ใต้อาคาร ๔
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สถานที่ ใต้อาคาร ๓
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน่วยเลือกตั้งที่ ๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานที่ โถงอาคาร ๕
นำงปำริชำติ ยมวรรณ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
นำยอัศวิน ศรีบัว
ครู ชำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร
นำยภูวดล สำลี
ครู
กรรมกำร
นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวนิศำรัตน์ ภู่สุวรรณ์
ม.5/2
กรรมกำร
นำยณพรรณภัทร เจริญผล
ม.5/3
กรรมกำร
นำยประสพชัย พิสิฐำภรณ์
ม.5/1
กรรมกำร
นำงสำวปำลิตำ อำภำพล
ม.4/1
กรรมกำร
นำงสำวสุพัตรำ พงศ์ฉำย
ม.4/1
กรรมกำร
นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. รับบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ตำมรำยกำรในบัญชี โดยรับจำกคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ณ สำนักงำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน (กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน) ในวันอังคำรที่ 23 มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖4 เวลำ ๐๗.๐๐ น.
๒. ประธำนคณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้งดำเนินกำรมอบหน้ำที่และแบ่งงำนรับผิดชอบในหน่วย
เลือกตั้ง เช่น
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- ฝ่ำยตรวจบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธ์เลือกตั้ง
- ฝ่ำยส่งบัตรเลือกตั้ง
- ฝ่ำยควบคุมดูแลคูหำลงคะแนน
- ฝ่ำยรับบัตรเลือกตั้งใส่หีบเลือกตั้ง
- เจ้ำหน้ำที่คะแนน , เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
๓. เปิดหน่วยเลือกตั้งให้ใช้สิทธิ์ลงคะแนน เวลำ ๐๘.๐๐ น.– ๑๕.๐๐ น. และดำเนินกำรนับคะแนน
๔. ประธำนคณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้งดำเนินกำรมอบหน้ำที่และแบ่งงำนรับผิดชอบเพื่อนับ
คะแนนและรำยงำนผล โดยให้ดำเนินงำนตำมขั้นตอนต่อไปนี้
๔.๑ เปิดฝำหีบบัตรเลือกตั้ง ห้ำมเทบัตรเลือกตั้งออกจำกหีบเลือกตั้ง
๔.๒ หยิบบัตรเลือกตั้งทีละฉบับตรวจดูว่ำเป็นบัตรดีหรือว่ำบัตรเสีย บัตรดีให้อ่ำนหมำยเลขที่ผู้เลือก
กำไว้ และชูให้บุคคลต่ำงๆในที่ลงคะแนนดูด้วย แล้วใส่บัตรแยกไว้ในกล่องบัตรดี
๔.๓ ถ้ำบัตรเสีย ให้ประกำศว่ำ“บัตรเสีย” และชูให้บุคคลต่ำง ๆในที่ลงคะแนนดูด้วยแล้วใส่บัตรแยก
ไว้ในกล่องบัตรเสีย ถ้ำบัตรกำช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน ให้ประกำศว่ำ “ไม่ประสงค์ลงคะแนน”
แล้วใส่บัตรแยกไว้ในกล่องบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
๔.๔ เมื่ออ่ ำนเครื่ อ งหมำยประจำทีมผู้ ส มัครเลื อ กตั้ง แต่ล ะครั้ง ให้ เ จ้ำหน้ำที่ คะแนนขีด บนป้ ำยให้
คะแนนกรรมกำรตรวจคะแนนขีดในแบบกรอกคะแนน
- วิธีขีดคะแนนบนป้ำยให้คะแนน ให้ใช้วิธีขีดหนึ่งขีดต่อหนึ่งคะแนน เมื่อขีดถึง ขีดที่ ๕ ให้ขีด
ขวำงทับเส้น ๔ ขีดแรกดังรูป //// เพื่อสะดวกในกำรนับคะแนนและปฏิบัติเช่นนี้เรื่อยๆ ไป
- วิธีขีดคะแนนในแบบกรอกคะแนน ให้ขีด ๑ ขีดต่อ ๑ คะแนน ปฏิบัติเช่นนี้ เรื่อยๆ ไป
๔.๕ เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นลง ให้คว่ำหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อให้เห็นว่ำบัตรหมดแล้ว เสร็จแล้วจึงวำงหีบ
บัตรเลือกตั้งลงตำมเดิม
๔.๖ ให้เจ้ำหน้ำที่คะแนนและกรรมกำรตรวจคะแนนที่ขีดคะแนนในแบบกรอกคะแนน และป้ำยให้
คะแนน นำผลคะแนนมำเทียบกัน ถ้ำตรงกันถือว่ำถูกต้อง ถ้ำไม่ตรงกันต้องตรวจสอบจนกว่ำจะ
ถูกต้อง
๔.๗ ให้ประธำนกรรมกำรตรวจคะแนน, กรรมกำรตรวจคะแนน, เจ้ำหน้ำทีค่ ะแนน ลงลำยมือชื่อกำกับ
ในแบบกรอกคะแนน
๔.๘ ประกำศผลกำรนับคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้งให้เรียงลำดับเครื่องหมำยประจำกลุ่มผู้ลงสมัคร
๔.๙ ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง โดยบรรจุบัตรเลือกตั้ง แยกประเภทบัตรดี บัตรเสีย
๔.๑๐ รำยงำนผลกำรนับคะแนน และส่งหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ทุกชนิดที่คณะกรรมกำร
ดำเนินกำร ณ สำนักงำนคณะกรรมกำรนักเรียน
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
นำงสำววิชญำพร อุ่นมี
ครู
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตรำจ้ำง
นำยชัยโรจน์ โยคี
ม.5/4
เด็กหญิงสวรรยำ พรรณคนที
ม.2/3
คณะกรรมกำรสภำนักเรียน
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครูผู้ช่วย

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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หน้ำที่ ๑. ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย เพื่อรณรงค์กำรเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน
๒. ประชำสัมพันธ์หน้ำเสำธงตอนเช้ำ เพื่อรณรงค์กำรเลือกตั้ง
๓. ประชำสัมพันธ์รณรงค์กำรเลือกตั้งในที่ประชุมระดับต่ำงๆ
๔. ติดป้ำยประกำศรณรงค์กำรเลือกตั้ง , เบอร์ทีมผู้สมัคร, และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย
๕. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อกำรประชำสัมพันธ์
คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
กรรมกำร
นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์
ครูจ้ำงสอน
กรรมกำร
นำยวีรยุทธ กรรณลำ
ม.3/3
กรรมกำร
นำงสำวสุปรีย์พร สุขพอดี
ม.5/2
กรรมกำร
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. ประสำนงำนกับฝ่ำยสถำนที่ในกำรจัดเครือ่ งเสียงตำมหน่วยเลือกตั้งทั้ง ๔ หน่วย
๒. อำนวยควำมสะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวศุภสิริ สอนสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ บันทึกภำพนิ่ง ตลอดกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมลำดับขั้นตอนในกำหนดกำร
คณะกรรมการฝ่ายรับสมัคร
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครูผู้ช่วย
นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย
ครูผู้ช่วย
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมใบสมัครและเอกสำรหลักฐำนในกำรรับสมัคร
๒. ดำเนินกำรรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๓
๓. สรุปรำยงำนผลกำรรับสมัครต่อคณะกรรมกำรอำนวยกำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
นำยอัศวิน ศรีบัว
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
นำยนำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำยฉัตรดำว ฉันทะ
ครู
กรรมกำร
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
กรรมกำร
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
กรรมกำร
สำรวัตรนักเรียน
หน่วยเลือกตั้งละ ๒ นำย
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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หน้ำที่ ๑. จัดสำรวัตรนักเรียนประจำหน่วยเลือกตั้ง หน่วยละ 2 นำย
๒. ดูแลรักษำควำมปลอดภัยตลอดกำรเลือกตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย
ครูผู้ช่วย
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครูผู้ช่วย
นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี
ครูอัตรำจ้ำง
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตรำจ้ำง
นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
ครู
หน้ำที่ ๑. จัดทำแบบประเมินผล และประเมินผลกำรดำเนินกำรเลือกตั้ง
๒. สรุปและรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมกำรและเจ้ ำหน้ำ ที่ทุกคนที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติห น้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยอย่ำงเต็ ม
ควำมสำมำรถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและรำชกำรสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยประจวบโชค สร้อยสม)
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”

