
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบำงมดวิทยำ “สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์” 
ที ่ ๒๕/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
*********************************************** 

 

 เพ่ือให้การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปตามระเบียบโรงเรียน 
ว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.๒๕๔๐ งานส่งเสริมประชาธิปไตยจึงก าหนดให้จัดการเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ สนามหลังคาโดม เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 อาศัยอ านาจตามความมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๕๕ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 ๑. นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ

๓. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
 ๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
 ๕. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้ำที ่: ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ  
เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๑. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 
 ๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 ๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการ 
 ๕. นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์  กรรมการ 
 ๖. นางวัลฤดี จัตุกูล กรรมการ 
 ๗. นางวลัยรัตน์ ยิ่งด านุ่น กรรมการ 
 ๘. นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์ กรรมการ 



๒ 
 ๙. นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง กรรมการ 
 ๑๐. นายเรวัตร อ่ิมส าราญ กรรมการ 
 ๑๑. นายธีระยุทธ อ้วนวงค์ กรรมการ 
 ๑๒. นายอนุชา ศรีลาลัย กรรมการ 
 ๑๓. นายประพาฬ แก้ววงษา กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวอภิญญา นาคโสภณ กรรมการ 
 ๑๕. นางธนัญภรณ์ ศรีแสง กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวจุฬาลักษณ์   พู่วณิชย์ กรรมการ 
 ๑๗. นายชยพล น้อยบุญญะ กรรมการ 
 ๑๘. นายสุทิวัส เชาวน์ช านาญ กรรมการ  
 ๑๙. นางสุพัตรา เชาวน์ช านาญ กรรมการ 
 ๒๐. นางสาวภาวิณี กุลวาทะศิลป์วงศ ์ กรรมการ 
 ๒๑. นางสาวกาญจนา ยาสมร กรรมการ 

 ๒๒. นายเอกชัย ชินะตังกูร กรรมการ 
 ๒๓. นางสาวสุปรียา ทองรุ่ง กรรมการ 
 ๒๔. นางสาวโสธยา พลอยม ี กรรมการ 
 ๒๕. นางสาวเกศกนก วอนเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๖. นางสาวปรียานุช ศรีสุขค า  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๗. นายมาณุภพ แย้มบุญชู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๘. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที ่: วางแผน ประสานงาน และด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำรและรับสมัคร 
 ๑. นางสาวเกศกนก วอนเจริญ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวปรียานุช ศรีสุขค า รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสุพัตรา เชาวน์ช านาญ กรรมการ 
 ๔. นางสาวกาญจนา ยาสมร  กรรมการ 
 ๕. นายมาณุภพ แย้มบุญชู กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางสาวสุปรียา ทองรุ่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๗. นางสาววิภาวรรณ ลอระพงษ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘. นางพชรพัชร์ พจชนิกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๙. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



๓ 
หน้ำที่ : ๑. ประกาศรับสมัครและรับสมัครผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียน 
 ๒. จัดเตรียมและประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 
 ๓. จัดเตรียมบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
 ๔. ออกบัตรแทนบัตรนักเรียน ในกรณีที่นักเรียนมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงแต่ไม่มีบัตรประจ าตัวนักเรียน 
 

๔. คณะกรรมกำรอำคำรสถำนที่ 
 ๑. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวจีรภัทร ฟักขาว รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวปรียานุช ศรีสุขค า กรรมการ 
 ๔. นางสาวเกศินี ทองทวี กรรมการ 
 ๕. นายกฤษ บางศร ี กรรมการ 
 ๖. นางสาวชมพูนุช ก้องดุษิต กรรมการ 
 ๗. นายภูเบศ กระแสโสม กรรมการ 
 ๘. นายอนุสรณ์ วรวัตรพนมกร กรรมการ 
 ๙. นายชยพล น้อยบุญญะ กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐. คณะกรรมการนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๑. ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที่ : ๑. จัดหน่วยเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง โต๊ะและเก้าอ้ี ส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ณ สนามหลังคาโดม 
 ๒. จัดท าป้ายงานการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
 

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 

 
 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
 ๑. นางสาววรางคณา จันทร์มณ ี ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวจิราวรรณ ไชยปัญญา รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวเกศกนก วอนเจริญ กรรมการ 
 ๔. นายชยพล น้อยบุญญะ กรรมการ 
 ๕. นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๗. คณะกรรมการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที่ : ๑. ประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
 ๒. ประชาสัมพันธ์และจัดโอกาสให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียน  
     แนะน าตัว ชี้แจงนโยบาย และหาเสียงกับนักเรียนทุกระดับชั้น 



๔ 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
 ๑. นายเกริกกุล เลาหะพานิช ประธานกรรมการ 
 ๒. นายธีระยุทธ อ้วนวงค์ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายยศกร เรืองไพศาล กรรมการ 
 ๔. นางสาวปรียานุช ศรีสุขค า กรรมการ 
 ๕. นางสาวรังสิมา ไกรนรา กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๗. คณะกรรมการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที่ : ติดตั้งและจัดการระบบเครื่องเสียง และบันทึกภาพนิ่งตลอดการจัดกิจกรรม 
 

๗. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน 
 ๑. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวัลฤดี จัตุกูล  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์ กรรมการ 
 ๔. นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง  กรรมการ 
 ๕. นายเรวัตร อ่ิมส าราญ  กรรมการ 
 ๖. นายธีระยุทธ อ้วนวงค์  กรรมการ 
 ๗. นายอนุชา ศรีลาลัย  กรรมการ 
 ๘. นายประพาฬ แก้ววงษา กรรมการ 
 ๙. นายมาณุภพ แย้มบุญชู  กรรมการ 
 ๑๐. นายชยพล น้อยบุญญะ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที่ : ควบคุม ดูแลนักเรียนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๘. คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
๘.๑ หน่วยเลือกตั้งท่ี ๑ 
 ๑. นางสาววิไล เกิดโมลี ๘. นางสาวภาวิณี กุลวาทะศิลป์วงศ ์
 ๒. นางสาวศิริขวัญ รัตนพลธี ๙. นางสาวสุพัฒตรา รัตนะ 
 ๓. นางสาวอุไรพร ทองค าตอน ๑๐. นางสาวภรณ์ทิพย์ ค าเพียร 
 ๔. นายเกริกกุล เลาหะพานิช ๑๑. นางสาวนันทพรฬ์ สมจันทร์ 
 ๕. นางสาวกนกกาญจน์ วงษ์น้อย ๑๒. นางสาวรัตนากร ศรีคุณ 
 ๖. นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ ์ ๑๓. นางสาวเบญจวรรณ ศิริหัตถ ์
 ๗. นางสาวสุปรียา ทองรุ่ง ๑๔. นายรัฐชา รัตนวรรณ์ 
 



๕ 
๘.๒ หน่วยเลือกตั้งท่ี ๒ 
 ๑. นางสาวประกายเดือน ลีสุขสาม ๙. นางทิพพ์พิชญ์ชา เม้ยชม  
 ๒. นายไพฑูรย ์ กลิ่นประยูร ๑๐. นางสาวตรีจันทร์ ทยาหทัย 
 ๓. นางอินทิรา สิงห์ค ามา ๑๑. นางสาววราภรณ์ เขียนนอก 
 ๔. นายพุทธิชัย ขวัญทอง ๑๒. นางสาวสุกัญญา ประกอบแก้ว 
 ๕. นางสาวจีรภัทร ฟักขาว ๑๓. นายยศกร เรืองไพศาล 
 ๖. นายเอกชัย ชินะตังกูร ๑๔. นางสาวนารีรัตน์ ชีรานนท์ 
 ๗. นางสาวกัญญาพัชร หมู่ม่วง ๑๕. นางจันทร์เพ็ญ นิธิยานันท์ 
 ๘. นางสาวฉัตรสุดา เปลี่ยนศรี ๑๖. นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง 
 

๘.๓ หน่วยเลือกตั้งท่ี ๓ 
 ๑. นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์ ๙. นางวัลฤดี จัตุกูล 
 ๒. นายวุฒิชัย ศรีประไหม ๑๐. นางสาวนภาพร ใจสมุทร 
 ๓. นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย ๑๑. นายณัฐพงษ ์ สงคราม 
 ๔. นายกฤษ บางศร ี ๑๒. นางสาวเทพนภา สองสา 
 ๕. นางสาวณัฐทิตา รักษา ๑๓. นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ 
 ๖. นายศันสนะ เก่งการุณกิจ ๑๔. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ยศวังทอง 
 ๗. นางสาวสาธิกา คุตกาล ๑๕. นางสาวอทิตยา ศรีน้อย 
 ๘. นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน์ ๑๖. นางสาวพรหมพร หนูน้อย 
 

๘.๔ หน่วยเลือกตั้งท่ี ๔ 
 ๑. นางฉาย สุบงกช ๑๐. นางสาวรังสิมา ไกรนรา 
 ๒. นางสาวสมัชญา ปินตา ๑๑. นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม 
 ๓. นางลฏาภา ขันโพชา ๑๒. นางสาวสุรภรณ์ ปิงแก้ว 
 ๔. นายภูเบศ กระแสโสม ๑๓. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ 
 ๕. นางสาวเทวี ทาเหล็ก ๑๔. นางวลัยรัตน์ ยิ่งด านุ่น 
 ๖. นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ ๑๕. นางสาวชนิสรา สงวนไว้ 
 ๗. นางสาวญาดา ค าเอ่ียม ๑๖. นางสาวโสธยา พลอยม ี
 ๘. นางสาวปิยวรรณ ตาค าแสง ๑๗. นางสาวดวงกมล กลิ่นดี 
 ๙. นางสาวจิราวรรณ ไชยปัญญา ๑๘. นางสอาดชนม ์ ชมดอกไม ้
 

๘.๕ หน่วยเลือกตั้งท่ี ๕ 
 ๑. นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม ๑๐. นางสาวกาญจนา ยาสมร 
 ๒. นายมาณุภพ แย้มบุญชู ๑๑. นางสาวชมพูนุท ก้องดุษิต 
 ๓. นางสาววรางคณา จันทร์มณ ี ๑๒. นางวาสนา ปิยะมาดา 
 ๔. นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์ ๑๓. นายสุทิวัส เชาวน์ช านาญ 



๖ 
 ๕. นางสาวจุฬาลักษณ์ พู่วณิชย์ ๑๔. นางสาวเกศกนก วอนเจริญ 
 ๖. นายธนาคาร ฝอยทอง ๑๕. นางสาวอภิญญา นาคโสภณ 
 ๗. นางสาวสุพัตตรา อุทาพงษ ์ ๑๖. นายอัศวิน ดวงจิตร 
 ๘. นางสาวรุ่งฤด ี ตั้งจิตสิตเจริญ ๑๗. นางสาวปรียานุช ศรีสุขค า 
 ๙. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จันทพงพ์  
 

๘.๖ หน่วยเลือกตั้งท่ี ๖ 
 ๑. นางสาวจินดามณี โพธิ์แมนกุล ๙. นางกาญจนา ไชยวงษ ์
 ๒. นายกริช เศรษฐธาดา ๑๐. นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม 
 ๓. นางสาวสาวิตรี จุ้ยทอง ๑๑. นางธนัญภรณ์ ศรีแสง 
 ๔. นางสาวภริตพร ตระกูลน้ าผึ้ง ๑๒. นางสุนิสา สายบัว 
 ๕. นางสาวเกศินี ทองทวี ๑๓. นางสาวณัชชา กลิ่นอุบล 
 ๖. นางสาวมณีรัตน์ อินทองค า ๑๔. นางสาวชุลีพร เอ่ียมประดิษฐ์ 
 ๗. นายชยพล น้อยบุญญะ ๑๕. นายณรงค์ศักดิ ์ กัปกัลป์ 
 ๘. นางสาวนวพร แก้วเปี้ย ๑๖. นางสุพัตรา เชาวน์ช านาญ 
 

หน้ำที ่: ควบคุม ดูแลนักเรียนให้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๙. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้ง 
๙.๑ หน่วยเลือกตั้งท่ี ๑ 
 ๑. นายนฤพล ประสงค์เจริญ  ๕. นายโชคทวี อินทร์เพ็ญ 
 ๒. นายโรจน์ศักดิ์ พุทธศรี ๖. นางสาวรัชนก ชื่นชูลักษณ์ 
 ๓. นายจิรายุ ปทีปเสน ๗. นางสาวศศิวิมล กายท้วม 
 ๔. นางสาวสิริยากร แสนกิตตะ  
 

๙.๒ หน่วยเลือกตั้งท่ี ๒ 
 ๑. นายศุภกฤต นิษฐ์ธนภัทร ๕. นางสาวนิภาพร โรจน์บุญถึง 
 ๒. นายอรรถชัย คุนะโคต ๖. นางสาวกมลวรรณ สมอชัย 
 ๓. นางสาวธนกร จันทร์จ ารัสกุล ๗. นางสาวจิราภรณ์ บุญศิร ิ
 ๔. นายณัฐพล ระดาเขต   
 

๙.๓ หน่วยเลือกตั้งท่ี ๓ 
 ๑. นายศตวรรษ แซ่เอียว ๕. นางสาวบุษรินศ ์ ชูจันทร์ 
 ๒. นายพิริยะ จ านงนภรักษ์ ๖. นางสาวอริศรา เรียงแก้ว 
 ๓. นางสาวนพรัตน์ บุญทับ ๗. นางสาวแสงตะวัน ราชกิจ 
 ๔. นางสาวธมนวรรณ สิงห์พันธ์  
 



๗ 
๙.๔ หน่วยเลือกตั้งท่ี ๔ 
 ๑. นายณฤชัย พงษ์สุพรรณ ๕. นางสาวพัชรินทร์ หวังเกษม 
 ๒. นายสหภาพ บัวประทุม ๖. นางสาวนลินทิพย์ นูพิมพ์ 
 ๓. นางสาวปัทมวรรณ อนุพุก ๗. นางสาวเปรมมิการ์ จีนวงษ ์
 ๔. นางสาวกันณิกา เวียงอินทร์  
 

๙.๕ หน่วยเลือกตั้งท่ี ๕ 
 ๑. นายถนัดชัย เตชาเลิศนุรักษ ์ ๕. นางสาวเมษนีย์ อดเหนียว 
 ๒. นายธีระพงษ ์ พันธ์เกียรติ ๖. นางสาวรัตนาภรณ์ แคนบุญจันทร์ 
 ๓. นางสาวธัญญารัตน์ มนต์คาถา ๗. นางสาวอริสรา โทถม  
 ๔. นางสาวขวัญชนก งามสม  
 

๙.๖ หน่วยเลือกตั้งท่ี ๖ 
 ๑. นายภาคภูมิ สดสา ๕. นางสาวสิรามน ลีลาเรืองโรจน์ 
 ๒. นายหัสวรรษ บุญจีน ๖. นางสาวชฎารัตน์ สุดแก้ว 
 ๓. นางสาวนุชนารถ วงศ์ศร ี   
 ๔. นางสาวนิรันยา มากสวาท  
 

หน้ำที่ : ๑. ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม 
 ๒. ตรวจดูบัตรประจ าตัวนักเรียน ตรวจรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และให้ลงชื่อในบัญชี 
 ๓. ตรวจนับคะแนน พร้อมทั้งสรุปผลคะแนน แจ้งให้ประธานด าเนินงานทราบเพ่ือประกาศผลการเลือกตั้ง 
 

๑๐. คณะกรรมกำรสวัสดิกำร 
 ๑. นางจีรภัทร ฟักขาว ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวจุฬาลักษณ์ พู่วณิชย์ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวกาญจนา ยาสมร กรรมการ 
 ๔. นางสาวสุปรียา ทองรุ่ง กรรมการ 
 ๕. นางสาวโสธยา พลอยม ี กรรมการ 
 ๖. นายมาณุภพ แย้มบุญชู กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นายอนุสรณ์ วรวัตรพนมกร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที่ : จัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
 

๑๑. คณะกรรมกำรประเมินผล 
 ๑. นางสาวดวงกมล กลิ่นดี ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวเกศกนก วอนเจริญ รองประธานกรรมการ 



๘ 
 ๓. นางสุพัตรา เชาวน์ช านาญ กรรมการ 
 ๔. นายสุทิวัส เชาวน์ช านาญ กรรมการ 
 ๕. นางสาวภาวิณี กุลวาทะศิลป์วงศ ์ กรรมการ 
 ๖. นายเอกชัย ชินะตังกูร กรรมการ 
 ๗. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ยศวังทอง กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที่ : จัดท าแบบประเมินผล แจก เก็บรวบรวม และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
  การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ได้รับการแต่งตั้ ง ตามค าสั่ งนี้ ปฏิบั ติหน้ าที่ อย่างเต็ม 
ความสามารถ  เพ่ื อป ระโยชน์ สู งสุ ดแก่ นั ก เรียน และท างราชการ  ทั้ งนี้ โรง เรี ยนมอบ หมายให้  
นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ก ากับ ดูแล ให้เป็นไป 
ตามค าสั่งนี้ 
 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
 
             (นายบุณยพงศ์   โพธิวัฒน์ธนัต) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
ก ำหนดกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนำมหลังคำโดม 
โรงเรียนบำงมดวิทยำ “สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์” 

********************** 
 
เวลา ๑๐.๑๐ - ๑๑.๕๐ น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
    (คาบ ๓ และ ๔) 
 

เวลา ๑๑.๕๐ - ๑๓.๓๐ น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔, ๕, ๖ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
(คาบ ๕ และ ๖) 

 
 
นักเรียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมกำรนักเรียนตำมหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ 
 

หน่วยเลือกตั้งที่ ระดับ ม.๑ ระดับ ม.๒ ระดับ ม.๓ ระดับ ม.๔ ระดับ ม.๕ ระดับ ม.๖ 

๑ ม.๑/๑ 
ม.๒/๑ 
ม.๒/๗ 

ม.๓/๑ 
ม.๓/๗ 

ม.๔/๑ ม.๕/๑ ม.๖/๑ 

๒ ม.๑/๒ 
ม.๒/๒ 
ม.๒/๘ 

ม.๓/๒ 
ม.๓/๘ 

ม.๔/๒ ม.๕/๒ ม.๖/๒ 

๓ 
ม.๑/๓ 
ม.๑/๗ 

ม.๒/๓ 
ม.๒/๙ 

ม.๓/๓ ม.๔/๓ ม.๕/๓ ม.๖/๓ 

๔ 
ม.๑/๔ 
ม.๑/๘ 

ม.๒/๔ 
ม.๒/๑๐ 

ม.๓/๔ 
ม.๔/๔ 
ม.๔/๕ 

ม.๕/๔ ม.๖/๔ 

๕ 
ม.๑/๕ 
ม.๑/๙ 

ม.๒/๕ 
ม.๓/๕ 
ม.๓/๙ 

ม.๔/๖ 
ม.๕/๕ 
ม.๕/๖ 

ม.๖/๕ 
 

๖ 
ม.๑/๖ 

ม.๑/๑๐ 
ม.๒/๖ 

ม.๓/๖ 
ม.๓/๑๐ 

ม.๔/๗ ม.๕/๗ 
ม.๖/๖ 
ม.๖/๗ 

 
 
 
 
 


