
 
 

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี 223 /2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียน  ปีการศึกษา 2563 
 

  ด้วยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2562 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีกำลังจะ

ครบวาระ 1 ปีการศึกษา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาจึงได้วางแผนดำเนินการจัดการเลือกต้ังประธานนักเรียนขึ้น

เพื่อวางรากฐานการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของประชาธิปไตยใน

โรงเรียน โดยกำหนดให้มีรับสมัครและเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 20 

กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญคณะครู

และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว  โดยขอแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 

      1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ตัดสินใจ  ให้การดำเนินการ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

  1.1 นางเพียงแข  ชิตจุ้ย  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 

  1.2 นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 

1.3 นางจำเรียง ใจกว้าง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 

1.4 นางสุลีพร  ดีทอง  ครู คศ. 3   กรรมการ 

  1.5 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์ ครู คศ. 3  กรรมการ 

  1.6 นายณรงค์  ศิริยงค์  ครู คศ. 2  กรรมการ 

1.7 นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์ ครู คศ. 2  กรรมการ 

1.8 นายพิชัย  บุญชูประภา ครู คศ. 2  กรรมการ 

            1.9 นายธิรพงษ์  คงด้วง  ครู คศ. 1  กรรมการและเลขานุการ 

    2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าท่ีจัด ตกแต่งสถานท่ีบริเวณหอประชุม จัดเตรียมโต๊ะสำหรับวาง

อุปกรณ์เลือกตั้ง โต๊ะลงทะเบียน ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งประธานนักเรียน ให้

กิจกรรมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย       

  2.1 นายณรงค์  ศิริยงค์    ประธานกรรมการ                            
                     2.2 นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน ์   รองประธานกรรมการ  
  2.3 นายอาวุธ  จันทร์เมือง   กรรมการ                                                                                                                                      
  2.4 นายเดชศรี  สุวิรัตน์    กรรมการ 



2.5 นายจตุรงค์  ขุนปักษี    กรรมการ 
     2.6 นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์   กรรมการ 
  2.7 นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ   กรรมการ 
  2.8 นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ    กรรมการ 
  2.9 นายณฐนน ก๊งหวั่น    กรรมการ    
  2.10 นายณัฐกิตต์ิ  สารสุข   กรรมการ 
  2.11 นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง   กรรมการ 
  2.12 นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์   กรรมการ 
  2.13 นางสาวปัทมา ใจช่ืน    กรรมการ 
  2.14 นางอารมย์  เทพเกื้อ   กรรมการ 
  2.15 นางกวินนาฏ อินทจันทร์   กรรมการ 
  2.16 นางสาวจิตชนก ประชุมทอง   กรรมการ 
  2.17 นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์  กรรมการ 
  2.18 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ 
  2.19 นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร   กรรมการ 
  2.20 นายชนกันต์  ชูขำ    กรรมการ 
  2.21 คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
  2.22 นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ   
  2.23 นายธีรรัตน์  โคตรพันธ ์   กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการเลือกต้ัง  มีหน้าท่ีรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ (รับรองผลการเรียน/รับรองความ
ประพฤติ) ดำเนินการหาเสียงเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้ง และตรวจสอบความเรียบร้อยในการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย       
  3.1 นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ   ประธานกรรมการ        
  3.2 นายณรงค์  ศิริยงค์    รองประธานกรรมการ 

3.3 นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์   กรรมการ 
3.4 นายธีรรัตน์  โคตรพันธ ์   กรรมการ 
3.5 นายวรรณศักดิ์  บุญชู    กรรมการ 
3.6 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง   กรรมการ 
3.7 นายจตุพล บุนนาค    กรรมการ 
3.8 ว่าท่ีร.ต.หญิงรพีพรรณ จันทร์คง  กรรมการ 
3.9 นางสาวนฤมล สาริขา    กรรมการ    
3.10 นายธิรพงษ์  คงด้วง    กรรมการและเลขานุการ 



4. ปฏิคมและฝ่ายคัดกรองนักเรียน มีหน้าท่ี ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ก่อนการ
ลงทะเบียนเลือกตั้ง ในวันท่ี 3-4 สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 13.00น. – 15.00 น. ประกอบด้วย  

(วันจันทร์ท่ี 3 สิงหาคม 2563)  
4.1 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง   ประธานกรรมการ 
4.2 นางวานีดา ทองปัสโนว์   กรรมการ 
4.3 นายศรีสุวรรณ บรมสุข   กรรมการ 
4.4 นายเจนณรงค์ พันทวี    กรรมการ 
4.5 นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์   กรรมการ 
4.6 นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว   กรรมการ 
4.7 นางสาวกรธิดา กิมาคม   กรรมการ 
4.8 นางสาวชนกพร ทองปาน   กรรมการ 
4.9 นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน   กรรมการ 
4.10 นางสาวณัฐธิดา  ทองปัสโนว์   กรรมการ 
4.11 นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ   กรรมการ 

(วันอังคารท่ี 4 สิงหาคม 2563) 
4.12 นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว   ประธานกรรมการ 
4.13 นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง   กรรมการ 
4.14 นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ   กรรมการ 
4.15 นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช   กรรมการ 
4.16 นางสาววันวิสาข์  สืบ   กรรมการ 
4.17 นางสาวสายฝน ราษีงาม   กรรมการ 
4.18 สิบเอกหญิงอนุสา ส่งสุริน   กรรมการ 
4.19 นางสาวฑิฆัมพร  ออมสิน   กรรมการ 
4.20 นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์   กรรมการ 
4.21 นายชวลิต กรัดภิรมย์   กรรมการ 
4.22 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร   กรรมการและเลขานุการ 

5. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  มีหน้าท่ี จัดทำเอกสารการลงทะเบียนและรับลงทะเบียนผู้มีสทิธิ
เลือกตั้งประธานนักเรียน ในวันท่ี 3-4 สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 13.00น. – 15.00 น. ประกอบด้วย     

(วันจันทร์ท่ี 3 สิงหาคม 2563)    
  5.1 นางอังคณา จงรักษ์วิทย์   ประธานกรรมการ         

5.2 นางอัญวีณ์  หนูอุไร    กรรมการ 
5.3 นางยุพาพร เกิดขุมทอง   กรรมการ 



5.4 นางสาวพรพิลาศ วิจิต   กรรมการ 
5.5 นางสาวปาลินี  เพชรทอง   กรรมการ 
5.6 นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด   กรรมการ 
5.7 นางสาวนวียา ปักษิณ    กรรมการ 
5.8 นางสาวชุติมา จิตตรารมย์   กรรมการ 
5.9 นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล   กรรมการ 
5.10 นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์   กรรมการ 
5.11 นางสาวจตุพร เฝือชัย   กรรมการและเลขานุการ 

(วันอังคารท่ี 4 สิงหาคม 2563) 
5.12 นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย   ประธานกรรมการ 
5.13 นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม   กรรมการ 
5.14 นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์   กรรมการ 
5.15 นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์   กรรมการ 
5.16 นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์   กรรมการ 
5.17 นางสาวกรกมล กุลทอง   กรรมการ 
5.18 นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ  กรรมการ 
5.19 นางนฤมล ทิพย์พินิจ   กรรมการ 
5.20 นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง   กรรมการ 
5.21 นางสาวนฤมล บุญรอด   กรรมการ    
5.22 นางสาวนฤมล สาริขา   กรรมการและเลขานุการ 

          6.  ฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าท่ี บันทึกภาพบรรยากาศภายในกิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งและการ
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 

6.1 นาย สัญชัย   พิกุลงาม   ประธานกรรมการ 
6.2 นายอาวุธ  จันทร์เมือง   รองประธานกรรมการ 
6.3 คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
6.4 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร   กรรมการและเลขานุการ 

          7.  ฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์เลือกตั้ง มีหน้าท่ี จัดทำระบบการเลือกตั ้งออนไลน์ ติดตั้งอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการ
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 

7.1 นายอิศรเกษม  สีหะวงษ ์   ประธานกรรมการ 
7.2 นางสาวจิราพร บุญเหลือ   รองประธานกรรมการ 
7.3 นาย ภราดร ไชยเขียว    กรรมการ 
7.4 นายวรัญญู  ทองถึง    กรรมการ 



7.5 นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล   กรรมการ 
7.4 นายวรรณศักดิ์  บุญชู    กรรมการและเลขานุการ 

8. ฝ่ายควบคุมนักเรียน มีหน้าท่ีจัดแถว ควบคุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 (กลุ่มค่ี-กลุ่มคู่) เข้า
ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

8.1 นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์   ประธานกรรมการ 
8.2 นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ    รองประธานกรรมการ 
8.3 นายธีรรัตน์ โคตรพันธ ์   กรรมการ 
8.4 นายวรรณศักดิ์ บุญชู    กรรมการ 
8.5 นายวรัญญู ทองถึง    กรรมการ 
8.6 นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน   กรรมการ 
8.7 ครูท่ีปรึกษาทุกท่าน    กรรมการ 
8.8 คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
8.9 นายธิรพงษ์  คงด้วง    กรรมการและเลขานุการ  

9. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และบริเวณภายในหอประชุม เกี่ยวกับ
ลำดับและขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกต้ังประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบด้วย 

9.1 นายเอกชัย  อะหลีแอ    ประธานกรรมการ 
9.2 นางสาวพัชริณี  สมผล   รองประธานกรรมการ 
9.3 นางสาวภมร สุขศรีแก้ว   กรรมการ 
9.4 นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์   กรรมการ 
9.5 นายเดชศรี  สุวิรัตน์    กรรมการและเลขานุการ  

10. ฝ่ายสรุปและประเมินผล มีหน้าที่ จัดเตรียมและดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัด
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 

10.1 นายธิรพงษ์  คงด้วง    ประธานกรรมการ 
11.2 นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์     รองประธานกรรมการ 
10.3 นายสัญชัย  พิกุลงาม   กรรมการ  
10.4 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร   กรรมการ 
10.5 นางอังคณา จงรักษ์วิทย์   กรรมการ 
10.6 นายอิศรเกษม สีหะวงษ์   กรรมการ 
10.7 นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว   กรรมการ 
10.8 นายเอกชัย อะหลีแอ   กรรมการ 
10.9 นางสาวพรพิลาศ วิจิต   กรรมการ 
10.10 นางสาวนฤมล  สาริขา   กรรมการ 



10.11 ว่าท่ีร.ต.หญิงรพีพรรณ จันทร์คง  กรรมการและเลขานุการ  
 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการอย่างแท้จริง 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
            (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย)  
        ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


