
 
คําส่ังโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

     ท่ี  ๒๒   / ๒๕๖๔      
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและประธานคณะสี  

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 
................................................................................................................. 

 ดวยทางโรงเรียนลาดยาววิทยาคม มีโครงการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เพ่ือใหนักเรียน
สามารถดํารงตนตามระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันจึง
กําหนดใหมีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ในวันพุธท่ี ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. – 
๑๐.๐๐ น. เพ่ือเปนตัวแทนของนักเรียนในการบริหารงานและมีสวนรวมบริหารสถานศึกษากับคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสถานศึกษาใหมีความเจริญไปอยางตอเนื่อง 
 ท้ังนี้ เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยและมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบทางราชการ อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ดังนี้ 
 

๑.คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 
 ๑.๑ นายไพบูลย  เขียนประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายชัยฤทธิ์  สงฉิม   รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ สิบเอกฉัตรมงคล สูงเนิน   กรรมการ 
 ๑.๔ นางสาวเกสร ี แจมสกุล  กรรมการ 
 ๑.๕ นางชลดา  สมัครเกษตรการ  กรรมการ 
 ๑.๖ นายชวลิต  เลากสิกรรม  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษาเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

๒.คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย 
 ๒.๑ นายชัยฤทธิ์  สงฉิม   ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายชวลิต  เลากสิกรรม  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นายชินพัฒน  แกวลายคํา      กรรมการ 
 ๒.๔ นายศุภชัย   พุมขจร             กรรมการ 
 ๒.๕ นายทัศนัย  ฉันทอภิชัย  กรรมการ 
 ๒.๖ นายศุภณัฐ  วงศกระจาง  กรรมการ 
 ๒.๗ นายปยะวัฒน เฉลิมวุฒิกุล  กรรมการ 
 ๒.๘ นางสาวมัทรี  โททอง         กรรมการ 
 ๒.๙ นายธรณินทร สิงหวงค   กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางเกศริน  เพ็ชนะ            กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาวขวัญทิพย วิทยารัตน   กรรมการ 
 ๒.๑๒ นางสาวพิมพใจ  สุวรรณ   กรรมการ 



 ๒.๑๓ นางสาวชฏินี  จูเทศ           กรรมการ 
 ๒.๑๔ นางสาวเขมจิรา  อินตระกูล   กรรมการ 
 ๒.๑๕ นางสาววชิราคณา  เปรมจิตต  กรรมการ 
 ๒.๑๖ นางสาววนิดา  ปาทาน    กรรมการ 
 ๒.๑๗ นายนิลรัตน   พ่ึงพา   กรรมการ 
 ๒.๑๘ นางสาวกัญญณัฐ  พงษฐณวัฒน  กรรมการ 
 ๒.๑๙ นางวารี    รอดมา   กรรมการ 
 ๒.๒๐ นางสาวธนิดา   ทิพยเสน  กรรมการ 
 ๒.๒๑ นายกิตติชัย เชี่ยวชาญ  กรรมการ 
 ๒.๒๒ คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
 ๒.๒๓ นางสาวณิชากร สมนึก   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี จัดหาอุปกรณสําหรับการเลือกตั้ง จัดสถานท่ีเลือกตั้งและดําเนินการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย 
 

๓.คณะกรรมการจัดสถานท่ีเลือกตั้ง 
 ๓.๑ นางสัจจา  วัดเก้ียวพงษ  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายภราดร   บัวปอน   รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ นางสาวรัตนาภรณ ดิษฐทอง  กรรมการ 
 ๓.๔ นายมนูญ  วิชัยดิษฐ  กรรมการ 
 ๓.๕ นายทองเริ่ม  เหลากสิกิจ  กรรมการ 
 ๓.๖ นายพินิจ  หม่ันเกตุ   กรรมการ 
 ๓.๗ นายพิเชษฐ  อันเตวาสิก  กรรมการ 
 ๓.๘ นางกนกวรรณ โตปยะ   กรรมการ 
 ๓.๙ นายประจวบ แรงเขตกรรม  กรรมการ 
 ๓.๑๐ นายเกรียงศักดิ์ จีนเหียน   กรรมการ 
 ๓.๑๑ นายสมบัติ  ดาราแจง  กรรมการ 
 ๓.๑๒ นายถาวร  ศรีลาศักดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี ๑.จัดเตรียมโตะ เกาอ้ี สําหรับการวางเอกสารเลือกตั้งและจุดรับลงทะเบียน 
 ๒.อํานวยความสะดวกในการจัดสถานท่ีเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและประธานคณะสี 
 

๔.คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจําหนวยเลือกตั้ง ประกอบดวย 
 ๔.๑ นายชวลิต  เลากสิกรรม  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นายปยะวัฒน เฉลิมวุฒิกุล  รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓ นางสาวพิมพใจ สุวรรณ   กรรมการ 
 ๔.๔ นางสาววชิราคณา เปรมจิตต  กรรมการ 
 ๔.๕ นางสาวณิชากร สมนึก   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
 
 
 



๕.กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
 ๕.๑ กรรมการรับลงทะเบียน 

๑. นางสาวสุพิตรา  กัญหา   
๒. นางสาวอริสา  พงษธัญการ  
๓. นางสาวกนกวรรณ  สุพัตรา  
๔. นางสาวแพรวา  ฤทธิ์เต็ม    

 ๕.๒ กรรมการประจําคูหาเลือกตั้ง 

๑. นางสาวภัณฑิรา  นัติสุทธิ   
๒. นายวีรภัทร  พิลึก   
๓. นางสาวสุนิตา  ประสานสุข  
๔. นายนนทการ  ตรีเนตร   

 ๕.๓ กรรมการฝายประสานงาน 

๑. นายธนธรณ  ชื่นดอนกลอย  
๒. นางสาวพรรณษา  อินทะเรืองศร  

มีหนาท่ี ดําเนินจัดการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความเรียบรอยแลวรายงานผลใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ 
 

๖.คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลนักเรียน 
 ๖.๑ นางสาวขวัญทิพย  วิทยารัตน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑/๑ 
 ๖.๒ นางสาวดุริยา   พุมานนท  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑/๑ 
 ๖.๓ นายโยธิน  ศาสตรศรี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑/๒ 
 ๖.๔ นางชนมพิศา ศาสตรศรี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑/๒ 
 ๖.๕ นางยุพิน  สมสวย   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑/๓ 
 ๖.๖ นางสาวบุษรา อาบวารี   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑/๓ 
 ๖.๗ นางสาวอโนชา เกษกรณ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑/๔ 
 ๖.๘ นางบุษยาภรณ สินน้ําคํา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑/๔ 
 ๖.๙ นายชินพัฒน แกวลายคํา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑/๕ 
 ๖.๑๐ นางสาวณัฐปภัสร ศรีตะลหฤทัย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑/๕ 
 ๖.๑๑ นางสาวรักษวรา คชสิทธิ์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑/๖ 
 ๖.๑๒ นางสาวศิรินันท สิมากรณ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑/๖ 
 ๖.๑๓ นางสาวเบญจมาศ เล็กรัตน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑/๗ 
 ๖.๑๔ นายทัศนัย  ฉันทอภิชัย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑/๗ 
 ๖.๑๕ นางสาวอันชุล ี คราวจันทรทึก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑/๘ 
 ๖.๑๖ นางสาวหทัยรัตน วิสิทธิเขตกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑/๘ 
 ๖.๑๗ นางกาญกนก ไชยฉิม   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑/๙ 
 ๖.๑๘ นางสาวเบญจวรรณ  ธาดาธนบดี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑/๙ 
 ๖.๑๙ นายเจริญพงษ  ชมพูนุช   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๑ 



 ๖.๒๐ นางศุภมาศ  พูลจิตร   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๑ 
 ๖.๒๑ นางสาวธนาภรณ พรหมตระกูล  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๑ 
 ๖.๒๒ นางทัศนีย  เพ่ิมภาค   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๒ 
 ๖.๒๓ นางสาวปยะดา แสงมณี   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๒ 
 ๖.๒๔ นางเกศริน  เพ็ชนะ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๓ 
 ๖.๒๕ นางสาวกนกพร คําลือไชย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๓ 
 ๖.๒๖ นางสาวพิมพใจ สุวรรณ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๔ 
 ๖.๒๗ นายอนิรัทธิ์ พูนวิวัฒน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๕ 
 ๖.๒๘ นางสาวกรชวัล รุงรัตน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๕ 
 ๖.๒๙ นางสุนทรา วิมลพันธ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๖ 
 ๖.๓๐ นางสาวหทัยรัตน โพธิ์มวง   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๖ 
 ๖.๓๑ นางวาร ี  รอดมา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๗ 
 ๖.๓๒ นายกิตติชัย เชี่ยวชาญ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๗ 
 ๖.๓๓ นางสาวเกสร ี แจมสกุล  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๘ 
 ๖.๓๔ นางสาววริษา ทรัพยสําราญ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๘ 
 ๖.๓๕ นายภูมิศักดิ์ คงจันทร   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๙ 
 ๖.๓๖ นางสาววิไลพร วงษมี   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๙ 
 ๖.๓๗ นางสาวสิริพร พันธ ุ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/๑ 
 ๖.๓๘ นางสาวบัณฑิตา โพธิ์เสือ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/๑ 
 ๖.๓๙ นางสาวกัญญาณัฐ พงษฐณวัฒน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/๒ 
 ๖.๔๐ นายวุฒชิัย  สุวรรณรินทร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/๒ 
 ๖.๔๑ นางสาวชฏิน ี จูเทศ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/๓ 
 ๖.๔๒ นางสาวสภุาวด ี กุสุโมทย   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/๓ 
 ๖.๔๓ นางสาวอุไรวรรณ ศรีกัลยา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/๔ 
 ๖.๔๔ นางสาวณิชากร สมนึก   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/๔ 
 ๖.๔๕ นายถาวร  ศรีลาศักดิ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/๕ 
 ๖.๔๖ นางสาวภารด ี เกิดวาระ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/๕ 
 ๖.๔๗ นางสาวรัตนาภรณ ดิษฐทอง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/๖ 
 ๖.๔๘ นางสาวณิชาภา แยมกุล   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/๖ 
 ๖.๔๙ นางสาวอรทัย บัวรอด   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/๗ 
 ๖.๕๐ นายภารดร บัวปอน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/๗ 
 ๖.๕๑ นางสาวธนิดา ทิพยเสน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/๘ 
 ๖.๕๒ นางสาวอรวรรณ ธวัชวงษ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/๙ 
 ๖.๕๓ นางสาววนิดา ปาทาน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/๙ 
 ๖.๕๔ นางสาวเขมจิรา อินตระกูล  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔/๑ 
 ๖.๕๕ นางสาวศิริรัตน อภิญญานุวัฒน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔/๑ 
 ๖.๕๖ นายปริวัตร ศรสุรินทร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔/๒ 
 ๖.๕๗ นางสาวนริศรา ตรีสังข   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔/๒ 



 ๖.๕๘ นายภวูนัย  สาหรายสุวรรณ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔/๓ 
 ๖.๕๙ นางสาวมัทรี โททอง   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔/๔ 
 ๖.๖๐ นายวีรชาติ สายวงค   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔/๔ 
 ๖.๖๑ นายปวงไทย ประสมพงษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔/๕ 
 ๖.๖๒ นางสัจจา  วัดเก้ียวพงษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔/๕ 
 ๖.๖๓ นายอภิรักษ กัลปพันธุ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔/๖ 
 ๖.๖๔ นายวิรัตน  ทรัพยบญุธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔/๖ 
 ๖.๖๕ นางสาวทนิษชา ชื่นจิตร   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔/๗ 
 ๖.๖๖ นายวานิช  ยาเพ็ชรนอย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๑ 
 ๖.๖๗ นางสาวอนุศรา พูลคุม   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๑ 
 ๖.๖๘ วาท่ีรอยตรีฉัตรมงคล  โพธิ์งาม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๒ 
 ๖.๖๙ นางสาวนลัทพร ชํานาญถ่ินเถ่ือน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๒ 
 ๖.๗๐ นางสาววชิราคณา เปรมจิตต  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๓ 
 ๖.๗๑ นายภวูดล  สายสุวรรณ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๔ 
 ๖.๗๒ นางสาวอลิสา เกลียวสีนาค  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๔ 
 ๖.๗๓ นายนิลรัตน พ่ึงพา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๕ 
 ๖.๗๔ นายศุภณัฐ วงศกระจาง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๕ 
 ๖.๗๕ นางสาวอาภาภรณ พูลกสิวิทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๖ 
 ๖.๗๖ นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๖ 
 ๖.๗๗ นายชวลิต  เลากสิกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๗ 
มีหนาท่ี ควบคุมดูแลนักเรียนเขาคูหาเลือกตั้งใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

๗.คณะกรรมการฝายโสตฯ ประกอบดวย 
 ๗.๑ นายปริวัตร  ศรสุรินทร  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางสาวมาลิน ี เกศธนากร  กรรมการ 
 ๗.๓ นายภูวดล  สายสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี ถายภาพและอํานวยความสะดวกในดานของโสตทัศนูปกรณ 
 

๘.คณะกรรมการฝายการเงินและพัสดุ ประกอบดวย 
 ๘.๑ นางสาวเกสรี แจมสกุล  ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางสาวกัญญาณัฐ พงษฐณวัฒน  รองประธานกรรมการ 
 ๘.๓ นางสาวญาณิดา สรอยสุวรรณ  กรรมการ 
 ๘.๔ นายชวลิต  เลากสิกรรม  กรรมการ 
 ๘.๕ นางสาวสิริพร พันธ ุ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี เบิก-จายเงินงบประมาณในกิจกรรม ประสานงานกับฝายงบประมาณ ในการเบิก-จาย และสรุปการใช
เงินงบประมาณใหเกิดความเรียบรอย 
 

 
 



๙.คณะกรรมการประเมินผล ประกอบดวย 
 ๙.๑ นายชวลิต  เลากสิกรรม  ประธานกรรมการ 
 ๙.๒ นายปยะวัฒน เฉลิมวุฒิกุล  รองประธานกรรมการ 
 ๙.๓ นางสาวพิมพใจ สุวรรณ   กรรมการ 
 ๙.๔ นางสาวณิชากร สมนึก   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี จัดทําแผนการประเมินและรายงานผลการประเมินการเลือกตั้ง 
 
 ท้ังนี้ ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งทุกทาน ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความรู
ความสามารถเพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงคและบังเกิดผลดีกับโรงเรียน และทางราชการสืบไป 
   
 

สั่ง ณ วันท่ี  ๑๐   กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 
 
       (นายไพบูลย  เขียนประเสริฐ) 
          ผูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 
 


