
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ที ่๑๔๔/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน 
และคณะกรรมการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------- 
 ด้วย งานส่งเสริมประชาธิปไตย  กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน  ฝ่ายกิจการนักเรียน  และกลุ่มสาระ             
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ก าหนดจัดกิจกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  มิถุนายน                   
พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น.   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  เรียนรู้จากสถานการณ์จ าลองที่เหมาะสมกับ
ความเป็นจริง  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  เพ่ือให้การด าเนินงานกิจกรรมดังกล่าว  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์   
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทาง    
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวก  และควบคุมก ากับดูแล             
การด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
ประกอบด้วย 
 ๑. นายสมพร สุขอร่าม ประธานกรรมการ  
 ๒. นางอฑิภา วรากรเจริญ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายวิรัตน ์ ตันติกุล กรรมการ 
     ๕. นางภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
 ๖. นายชัยณรงค์    เขียวแก้ว กรรมการ 
 ๗. นายสุนัย ศรีม่วง กรรมการ 
 ๘. นางจรรยา ตรีกุย กรรมการ 
     ๙. นายฐิตินันท์ เหรียญทอง กรรมการ 
 ๑๐. นายบุญมี มะริด กรรมการ 
 ๑๑. นายธงชัย รักถึง กรรมการ 

/๑๒. นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์... 
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     ๑๒. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์ กรรมการ 
     ๑๓. นางอารีย์ สาเกกูล กรรมการ 
 ๑๔. นางเพลินจิตร ช านาญผา กรรมการ 
          ๑๕. นางจิดาภา พรามจร กรรมการ 
          ๑๖. นายเสกสรร เทียนทอง กรรมการ 
          ๑๗. นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม กรรมการ 
 ๑๘. นายพนม พุฒลา กรรมการและเลขานุการ 
          ๑๙. นางวิไล นิลทวี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          ๒๐. นางสุภาพ น้อยจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 
 ๒.๑  ฝ่ายประสานงาน  มีหน้าที ่ ด าเนินการติดต่อประสานงาน  แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไป               
ด้วยความเรียบร้อย  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
      ๑. นายพนม พุฒลา ประธานกรรมการ 
      ๒. นายวิรัตน ์ ตันติกุล รองประธานกรรมการ 
      ๓. นางภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม รองประธานกรรมการ 
      ๔. นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย กรรมการ 
 ๕. นายวันชัย วงศ์เทพนิวัติ กรรมการ 
      ๖. นางภรณี กังวาล กรรมการ 
 ๗. นายวีรพล ปานด า กรรมการ 
 ๘. นางวิไล นิลทวี กรรมการและเลขานุการ 
      ๙. นางสุภาพ น้อยจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๑๐. นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๒.๒  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที ่ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก              
สภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง  และเชิญชวนให้
นักเรียนทุกคนไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน             
โดยพร้อมเพรียงกัน  ประกอบด้วย 
       ๑. นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง ประธานกรรมการ 
       ๒. นายณรรตธร คงเจริญ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางอุษา พุฒลา กรรมการ 
 ๔. นางสมปอง ปานเมือง กรรมการ 
 ๕. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น กรรมการ 
 ๖. นางสาวปาริชาต ผาสุข กรรมการ 
 ๗. นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์ กรรมการ 
 ๘. นายอนิรุทธ์ พุ่มอ่อน กรรมการ 

/๙. นางสาวศิริกัลยา  โสตถิวรกุล... 
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 ๙. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล กรรมการ 
 ๑๐. ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.๕ ทุกท่าน กรรมการ 
 ๑๑. นายวิทยา อินอยู่ กรรมการและเลขานุการ 
                 ๑๒. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๓  ฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์การเลือกตั้ง  มีหน้าที่  จัดเตรียมอุปกรณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง                   
ในแต่ละหน่วย  ได้แก่  รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  คูหา  หีบบัตร  ตะกร้า
ส าหรับแยกบัตรเลือกตั้ง  ปากกาลูกลื่น  ปากกาเคมี  ตารางนับคะแนน  และแบบบันทึกผลคะแนน  
ประกอบด้วย  
 ๑. นายวันชัย วงศ์เทพนิวัติ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสุเทพ มาคง กรรมการ 
 ๔. นางสาวศุภรัตน ์ ช านาญผา กรรมการ 
 ๕. นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา กรรมการ 
 ๖. นางสาวนุศรา รอดสิน กรรมการ 
 ๗. นายชานนท์ ผ่องฉวี กรรมการ 
 ๘. หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น กรรมการ 
 ๙. นายสาธิต จันสิงขรณ์ กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวธัญญา น้อยถึง กรรมการ 
 ๑๑. นายอภิสิทธิ ์ มิ่งกลิ่น กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๔  ฝ่ายจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง  มีหน้าที่  ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่บริเวณห้องโถงอาคาร ๗  
ห้องโถงอาคาร ๘  และโดมหน้าอาคารเกียรติยศ ๑๐๙ ปี  จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งทั้ง  ๖ หน่วย  พร้อมโต๊ะ
และเก้าอ้ีประจ าหน่วยเลือกตั้ง  รวมทั้งจัดเก็บเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม  ประกอบด้วย 
  ๑. นายเสกสรร เทียนทอง ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสมชาย ดวงเนตร รองประธานกรรมการ  
                  ๓. นายสุเทพ มาคง กรรมการ                 
 ๔. นายอภิสิทธิ ์ มิ่งกลิ่น กรรมการ 
 ๕. นายสาธิต จันสิงขรณ์ กรรมการ 
 ๖. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด กรรมการ 
 ๗. นักการภารโรงทุกท่าน  กรรมการ 
 ๘. นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. นายวิทยา อินอยู่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๕  ฝ่ายกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  มีหน้าที่  ควบคุมดูแลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของ
นักเรียนในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง  ๖ หน่วยเลือกตั้ง  ประกอบด้วย 

/หน่วยเลือกตั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑... 
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 หน่วยเลือกตั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  (บริเวณห้องโถงอาคาร ๗  หน้าเวทีกิจกรรม) 
 ๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอภิสิทธิ ์ มิ่งกลิ่น รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร กรรมการ 
 ๔. นางสาวดริยาพร จิตรักษา กรรมการ 
                  ๕. นางสาวสุดารัตน ์ บุญเหมือน กรรมการ  
 ๖. นายชัยวัฒน ์ ทองสุข กรรมการ 
 ๗. นางสาวตรีรัตน ์ ทัดไทย กรรมการ 
 ๘. นายมัฌชิมา เรืองศรี กรรมการ 
 ๙. นายแม็ก พะโพงเพ็ง กรรมการ 
 ๑๐. ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.๑ ทุกท่าน กรรมการ 
 ๑๑. นายอนพัทย์ อินสด กรรมการนักเรียน 
 ๑๒. นางสาวสิรวิิมล พุ่มสุขวิเศษ กรรมการนักเรียน 
 ๑๓. นายชัยโรจน ์ เทศทัน กรรมการนักเรียน 
 ๑๔. นางสาวชลธิชา สุขอ่ิม กรรมการนักเรียน 
 ๑๕. นายสุเทพ มาคง กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖. นางสาวสุภาพร สีนวล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน่วยเลือกตั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  (บริเวณห้องโถงอาคาร ๘  หน้าเวทีกิจกรรม) 
 ๑. นางทวีรัตน์ เหรียญทอง ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสมชาย จินะ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวพวงพลอย พรกระแส กรรมการ 
 ๔. นางสาวจินตวีร ์ กัดฟัก กรรมการ 
 ๕. นางสาวสุวนันท ์ หนองหลวง กรรมการ 
                  ๖. นางสาวณัฏฐธิดา มาดหมาย กรรมการ  
 ๗. นายกิตพิงษ์ แก้วรักถา กรรมการ 
 ๘. นางสาวสุปรียา พูนม่วง กรรมการ 
 ๙. ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.๒ ทุกท่าน กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวณัฏฐนิชา แก้วทุ่ง กรรมการนักเรียน 
 ๑๑. นายเพ็ญชาติ พวงเงิน กรรมการนักเรียน 
 ๑๒. นางสาวกัญญารัตน์ พุฒฤทธิ์ กรรมการนักเรียน 
 ๑๓. เด็กชายปกาสิต เพ็ชรพุดจาด กรรมการนักเรียน 
 ๑๔. นายชานนท์ ผ่องฉวี กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕. นายสาธิต จันสิงขรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 หน่วยเลือกตั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  (บริเวณห้องโถงอาคาร ๘  ด้านทิศตะวันออก) 
 ๑. นายวีรพล ปานด า ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายรังสิมันต์ ด่านพัฒนานุรักษ์ กรรมการ 
                  ๔. นางสาวกัญญากร พรมทุ่ง กรรมการ  
 ๕. นายปกรณ์ แสงกระจ่าง กรรมการ 
 ๖. นางสาวรัตนาพร รอดทุ่ง กรรมการ 
 ๗. นางสาวเบญจมาศ ครีบผา กรรมการ 
 ๘. นายอัครวุฒิ ชิดเชื้อ กรรมการ 
 ๙. นางสาวณัฐรดา กาวีวน กรรมการ 
 ๑๐. ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.๓ ทุกท่าน กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวพีรดา นวมเอ่ียม กรรมการนักเรียน 
 ๑๒. นายศุภวิชญ ์ ศรีโอสถ กรรมการนักเรียน 
 ๑๓. นางสาวจิรประภา ทศวารจันทรา กรรมการนักเรียน 
 ๑๔. เด็กชายจรณพงศ์ ศรีพงศ์ธรพิบูล กรรมการนักเรียน 
 ๑๕. นางสุมาลี นักเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน่วยเลือกตั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  (บริเวณโดมอาคารเกียรติยศ ๑๐๙ ปี                  
หน้าเวทกีิจกรรม) 
 ๑. นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวันชัย วงศ์เทพนิวัติ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางกรนันท์ เอ่ียมภูเขียว กรรมการ 
 ๔. นางสาวศิริลักษณ์ ไข่แก้ว กรรมการ 
                  ๕. นางสาวนิธิมา คงนา กรรมการ  
 ๖. นางสาววราภรณ ์ หาญป้อ กรรมการ 
 ๗. ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.๔ ทุกท่าน กรรมการ 
 ๘. นางสาวพาขวัญ สาเกกูล กรรมการนักเรียน 
 ๙. นายวีรภัทร คล้ายแท้ กรรมการนักเรียน 
 ๑๐. นายสิร ิ ข าพงศ์ กรรมการนักเรียน 
 ๑๑. นางสาวพิมพกานต์ กลิ่นตะ กรรมการนักเรียน 
 ๑๒. นางสาวยุพิน อยู่เปีย กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓. นางสมปอง ปานเมือง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

/หน่วยเลือกตั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕... 
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 หน่วยเลือกตั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  (บริเวณห้องโถงอาคาร ๗  ด้านทิศตะวันออก) 
 ๑. นายณรรตธร คงเจริญ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอุษา พุฒลา รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายรภัทรพล พุ่มพล กรรมการ 
                  ๔. นางสาวสุดารัตน ์ อายุเจริญ กรรมการ  
 ๕. นางสาวพรรษชล ตันติมาลา กรรมการ 
 ๖. นายวรวิทย ์ ทีด ี กรรมการ 
 ๗. ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.๕ ทุกท่าน กรรมการ 
 ๘. นายสหพัทธ์ ภูมิประพัทธ์ กรรมการนักเรียน 
 ๙. นายนที สันติกุล กรรมการนักเรียน 
 ๑๐. นางสาววราภรณ์ มิ่งประเสริฐ กรรมการนักเรียน 
 ๑๑. นายปรมัตถ์ พระโยม กรรมการนักเรียน 
 ๑๒. นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓. นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน่วยเลือกตั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  (บริเวณโดมอาคารเกียรติยศ ๑๐๙ ปี  ด้านทิศใต)้ 
 ๑. นายฐิตินันท์ เหรียญทอง ประธานกรรมการ 
 ๒. นางภรณี กังวาล รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ ์ กรรมการ  
 ๔. นายณัฐวัฒน ์ เกตุดี กรรมการ 
                  ๕. นายปุริส ไสยสมบัติ กรรมการ  
 ๖. นายพิชัยยุทธ กนกวิไลกุล กรรมการ 
 ๗. ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.๖ ทุกท่าน กรรมการ 
 ๘. นายสุทธิรักษ์ โชติมน กรรมการนักเรียน 
 ๙. นางสาวศิริพร เพ็งยิ้ม กรรมการนักเรียน 
 ๑๐. นายเขมชาติ ภัทร์ประศาสน์ กรรมการนักเรียน 
 ๑๑. นางสาวณัฐภรณ ์ อรรถสิษฐ์ กรรมการนักเรียน 
 ๑๒. นางสาวดาราพร ซ้อนแดง กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓. หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๖  ฝ่ายกรรมการสรรหานักเรียนผู้ทรงคุณวุฒิ  มีหน้าที่  พิจารณาคัดเลือกนักเรียนในระดับ               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ที่มีความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ และมีวุฒิภาวะอันเหมาะสมแก่ต าแหน่งสมาชิก            
สภานักเรียนที่มาจากการสรรหานักเรียนผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  ๕ คน  ประกอบด้วย 
 ๑. นายฐิตินันท์ เหรียญทอง ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวันทนีย์ สุขเจริญ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางเพลินจิตร ช านาญผา รองประธานกรรมการ 

/๔. นางภรณี กังวาล... 
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 ๔. นางภรณี กังวาล กรรมการ 
 ๕. ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.๖ ทุกท่าน กรรมการ 
 ๖. นางวิไล นิลทวี กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๗  ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  มีหน้าที่  สอดส่อง  ดูแล  และควบคุมนักเรียนให้อยู่ในความ
เรียบร้อย  และเข้าระงับเหตุเมื่อเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท  ประกอบด้วย 
 ๑. นายพนม พุฒลา ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกนกศักดิ์ สอนเพียร รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายวิทยา อินอยู่ กรรมการ 
 ๔. นายสมชาย ดวงเนตร กรรมการ 
 ๕. นายอภิสิทธิ ์ มิ่งกลิ่น กรรมการ 
 ๖. ครูเวรประจ าวันพฤหัสบดีทุกท่าน กรรมการ 
 ๗. สารวัตรนักเรียนทุกคน  กรรมการ 
  ๘. นายยุทธ์สพร รักสิงห์ กรรมการและเลขานุการ 
  ๙. นางสาวสุภาพร สีนวล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๘  ฝ่ายการเงินและพัสดุ  มีหน้าที่  เบิกจ่ายเงินและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามโครงการและตามระเบียบปฏิบัติ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสุภาพ น้อยจันทร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวิไล นิลทวี รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางชนกานต์ กฤติธัญกช กรรมการ 
 ๔. นางนภาพร โพธิ์เงิน กรรมการ 
 ๕. นางปกายดาว ปานอยู่ กรรมการ 
 ๖. นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง กรรมการและเลขานุการ 
                   ๗. นางสาวจิรภัทร ขาวทุ่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๙  ฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าที่  ถ่ายภาพกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนและคณะกรรมการ
นักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโรงเรียน  
ประกอบด้วย 
 ๑. นายวิษณุ อ้นบางเขน ประธานกรรมการ 
 ๒. นายปฏิฬ นาคทอง รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน กรรมการ 
 ๔. นางสาวสิรินุช เข็มคง กรรมการ 
  ๕. นายกิตติศักดิ์ น้อยค า กรรมการและเลขานุการ 
  ๖. นางสาวสุภาพร สีนวล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

/๒.๑๐ ฝ่ายประเมินและสรุปผลการจัดการเลือกตั้ง... 
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 ๒.๑๐ ฝ่ายประเมินและสรุปผลการจัดการเลือกตั้ง  มีหน้าที่  สังเกตการณ ์ ติดตาม  และประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ตาม
หน่วยเลือกตั้งทั้ง  ๖ หน่วย  รวบรวมและสรุปผลเป็นรูปเล่มรายงาน  ประกอบด้วย  
 ๑. นางวิไล นิลทวี ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุภาพ น้อยจันทร์ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์ กรรมการ 
 ๔. นางสาวยุวล ี เที่ยงทุ่ง กรรมการ 
 ๕. นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณ กรรมการ 
 ๖. นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง กรรมการและเลขานุการ 
                   ๗. นางสาวจิรภัทร ขาวทุ่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ                   
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการต่อไป 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ วันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายสมพร  สุขอร่าม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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ก าหนดการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

เวลา  ๑๒.๓๐ น. - นักเรียนทุกคนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนฯ ตามหน่วยเลือกตั้ง 
   ที่ก าหนดไว้ 
 - เปิดหีบบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนฯ 
เวลา  ๑๓.๓๐ น. - หมดเวลาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนฯ 
 - ปิดหีบบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนฯ 
เวลา  ๑๓.๔๕ น. - คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งสมาชิก 
   สภานักเรียนฯ 
เวลา  ๑๔.๓๐ น. - รวบรวมผลคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้งและสรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนฯ 
เวลา  ๑๕.๐๐ น. - ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  ประจ าปี 
   การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

การก าหนดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
หน่วยเลือกตั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - อยู่บริเวณห้องโถงอาคาร ๗  ด้านหน้าเวทีกิจกรรม 
หน่วยเลือกตั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ - อยู่บริเวณห้องโถงอาคาร ๘  ด้านหน้าเวทีกิจกรรม 
หน่วยเลือกตั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - อยู่บริเวณห้องโถงอาคาร ๘  ด้านทิศตะวันออก 
หน่วยเลือกตั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - อยู่บริเวณโดมอาคารเกียรติยศ ๑๐๙ ปี  หน้าเวทีกิจกรรม 
หน่วยเลือกตั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ - อยู่บริเวณห้องโถงอาคาร ๗  ด้านทิศตะวันออก 
หน่วยเลือกตั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - อยู่บริเวณโดมอาคารเกียรติยศ ๑๐๙ ปี  ด้านทิศใต้ 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 


