คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
ที่ ๑๔/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรเลือกตั้งประธำนนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕
เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ ในการ
ที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้คิดเป็นทาเป็น โรงเรียนจึงกาหนดให้
มีการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช
๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
นายสันติพงษ์
ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
กรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการ
นายปวิช
เรืองวรัชกุล กรรมการ
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์ กรรมการ
นายจักรกฤษณ์
แก้วลาหัด
กรรมการ
นางสาวนฤมล
รับส่ง
กรรมการ
นางสาวจรรยา
ศรีแจ่ม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ อานวยการสนับสนุน และ ให้คาปรึกษา เพื่อให้การดาเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุวัตถุประสงค์
๒. คณะกรรมกำรดำเนินกำร
นางสาวจรรยา
ศรีแจ่ม
ประธานกรรมการ
นางสาวนฤมล
รับส่ง
รองประธานกรรมการ
นางสาวธนาภา แซ่เล้า
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการ
นายชิษณุ
หนูแดง
กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการ
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ
นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้
กรรมการ
นายชนเมธี
ศรีษะเทือน
กรรมการ
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์
กรรมการ
นายวิทวัส
นิดสูงเนิน
กรรมการ
นางอรอนงค์ ชาญรอบ
กรรมการ
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง กรรมการ
นางสาวพรวลี สุขสะอาด
กรรมการ
นางสาววิมล อภิเมธีกุล
กรรมการ
นางสาววิไลวรรณ รัตนะ
กรรมการ
นายชวนัส
แก้วพรม
กรรมการ
นายสัณห์
พินิจมณีรัตน์ กรรมการ
นางอาภาภรณ์ อริวัน
กรรมการ
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ
นางสาวปัทมา รัตนจานงค์
กรรมการ
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง
กรรมการ
นางสาวจิราพร เวียงชนก
กรรมการ
นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ
กรรมการ
นายอรรถพล
ยตะโคตร
กรรมการและเลขานุการ
นายนพดล
คาพร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. วางแผนประสานงาน จัดการประชุม เพื่อหารูปแบบวิธีการเลือกตั้งให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองประเทศ
๒. ดาเนินการจัดเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. ฝ่ำยกรรมกำรกลำงกำรเลือกตั้ง
นางสาวจรรยา
ศรีแจ่ม
ประธานกรรมการ
นางสาวนฤมล
รับส่ง
รองประธานกรรมการ
นางสาวธนาภา แซ่เล้า
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการ
นายวิทวัส
นิดสูงเนิน
กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการ
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ
นางสาวชื่นกมล คงหอม
กรรมการ
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ
นางสาวพรวลี สุขสะอาด
กรรมการ
นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์
กรรมการ
นางสาววทันยา ใจนันตา
กรรมการ
นางสาวนงคราญ คาลัยวงษ์
กรรมการ
นางสาวชลิตา บุญรักษา
กรรมการ
นางสาวศศิธร เมืองมูล
กรรมการ
นายศักรินทร์ ศรีตระกูล
กรรมการ
ครูที่ปรึกษา
กรรมการ
นายอรรถพล
ยตะโคตร
กรรมการและเลขานุการ
นายนพดล
คาพร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดทาแบบฟอร์มการรับสมัคร ดาเนินการรับสมัคร /จัดวัน เวลา ให้ผู้รับสมัครหาเสียง
๒. ตรวจสอบรายชื่อและประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๓. จัดส่งลิงค์การลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียนให้กับนักเรียนที่มีสิทธิเลือกตั้งตามกาหนด
๔. ประสานงานกับฝ่ายเทคนิคระบบออนไลน์และเทคโนโลยี ในกรณีที่เกิดปัญหาขณะลงคะแนนเลือกตั้ง

๔. ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
นายปวิช
เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ
นางสาวลาวัลย์
คงแก้ว
รองประธานกรรมการ
นายชนินทร์ บัวแจ้ง
กรรมการ
นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์
กรรมการ
นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์
กรรมการ
นางสาวเมทิตา ชัยมา
กรรมการ
นายชนเมธี
ศรีษะเทือน
กรรมการ
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์
กรรมการ
นางอรอนงค์ ชาญรอบ
กรรมการ
ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
กรรมการ
คณะกรรมการสภานักเรียน
กรรมการ
นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการและเลขานุการ
นายนพดล
คาพร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายอรรถพล ยตะโคตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด
๒. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าใจวิธีการเลือกตั้งให้ถูกต้อง
๓. จัดทา Infographic คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและแนะนาผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง
๕. ฝ่ำยเทคนิคระบบออนไลน์และเทคโนโลยี
นายจักรกฤษณ์
ชัยปราโมทย์ ประธานกรรมการ
นายอภิวัฒน์
บุญอ่อน
รองประธานกรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
กรรมการ
นายเสถียร
บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ
นายภาคภูมิ แก้วเย็น
กรรมการ
นายกาพล
จางจะ
กรรมการ
นายวัชระ
เต๋งเจริญสุข
กรรมการ
นายนพดล
คาพร
กรรมการ
นางสาวนงคราญ
คาลัยวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
นายอรรถพล
ยตะโคตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมโปรแกรมระบบออนไลน์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
๒. วางระบบ WIFI เพื่อใช้รองรับระบบออนไลน์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
๓. บันทึกภาพวีดีทัศน์ และภาพนิ่ง เพื่อเก็บเหตุการณ์เลือกตั้งให้เหมาะสม
๖. ฝ่ำยประมวลผลคะแนนกำรเลือกตั้ง
นางสาวจรรยา
ศรีแจ่ม
ประธานกรรมการ
นางสาวนฤมล
รับส่ง
รองประธานกรรมการ
นางสาวธนาภา แซ่เล้า
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการ
นายวิทวัส
นิดสูงเนิน
กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการ
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ
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กำหนดกำร
โครงกำร ส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน
กิจกรรม ส่งเสริมประชำธิปไตย และควำมเป็นผู้นำในโรงเรียน
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕
วัน/เดือน/ปี
๑๗-๑๘ ม.ค. ๖๕
๑๙-๒๕ ม.ค. ๖๕
๒๗ ม.ค. ๖๕

รำยกำร
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลงรับเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
รับสมัครผู้สมัครลงรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
จับฉลากหมายเลขผู้สมัคร

๓๑ ม.ค.–๔ก.พ. ๖๕ กิจกรรม “เวทีประชาธิปไตย วชิรธรรมสาธิต” และแนะนา
ขั้นตอนการเลือกตั้ง
๗-๙ ก.พ. ๖๕
กิจกรรม “เชิญชวนนักเรียนเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕”
๑๐ ก.พ. ๖๕
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
๑๑ ก.พ. ๖๕
กิจกรรมแนะนาตัวผู้ชนะการเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕

หมำยเหตุ
ผ่านช่องทางออนไลน์ และ
ในช่วงกิจกรรมโฮมรูม
ผ่านระบบออนไลน์ (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ)
รูปแบบสามารถปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์
รูปแบบสามารถปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์
รูปแบบสามารถปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์
ผ่านระบบออนไลน์
รูปแบบสามารถปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์

