
 

 
คำสั่งโรงเรียนตระพังพิทยาคม 

ที่ ๔๘ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนตระพังพิทยาคม “ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๖ สี่ปีแห่งการยกระดับ
คุณภาพ” ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนตระพังพิทยา
คม ได้ดำเนินการเลือกคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ฝึกการทำงานในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการแสดงความคิดเห็น การ
จัดกิจกรรม และการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ  
 เพ่ือให้การดำเนินการของคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ ทำหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน ให้คำปรึกษา กำกับติดตาม การดำเนินงาน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายสันติกร  รักสองหมื่น  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นางนัฎฐพร  บุญกอง   หน.กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
  ๑.๓ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู  หน.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
  ๑.๔ นายสมจิตร  จันทา   หน.กลุ่มบริหารงานทั่วไป   กรรมการ 
  ๑.๕ นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ หน.กลุ่มบริหารงานงบประมาณ       กรรมการและ 
       และหน.งานส่งเสริมประชาธิปไตย        เลขานุการ 

๒. คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน ทำหน้าที่ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ในการดำเนินงาน
เพ่ือให้การดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นางนัฎฐพร  บุญกอง   คร ู   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ ว่าทีร่้อยตรีฐิติพงศ์  ใหมทอง  คร ู   กรรมการ 
  ๒.๓ นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข  คร ู   กรรมการ 
  ๒.๔ นางสาวพรรณรุจี  ด้วงเกตุ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๒.๕ นางสาวจิรวรรณ  ไทรสหีา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๒.๖ นางสาวณิชกานต์  แป้นจันทร์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
  ๒.๗ นายสุรชัย  นุ่นเหลือ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๒.๘ นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๙ นางสาวโสรยา  ชูสวุรรณ์  ครขูาดแคลนขั้นวิกฤต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  /๓. คณะกรรมการ... 



 

๓. คณะกรรมการนักเรียน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ นายกฤษณะ  ชุมมะ     ประธานนักเรียน 
  ๓.๒ นางสาวสิตานันท์  เกื้อนุ้ย    รองประธานนักเรียน คนที่ ๑ 
  ๓.๓ นายอัครชัย  ด้วงแก้ว    รองประธานนักเรียน คนที่ ๒ 
  ๓.๔ นางสาวดวงกมล  รอดอยู่    รองประธานนักเรียน คนที่ ๓ 
  ๓.๕ นางสาวติชิลา  คงเกิด    ฝ่ายวิชาการ/ประเมินผล 
  ๓.๖ นายสราวุฒิ  ชูสุวรรณ์    ฝ่ายวิชาการ/ประเมินผล 
  ๓.๗ นางสาวอารียา  มีสุข     ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ 
  ๓.๘ นายชินดนัย  สุดสะอาด    ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
  ๓.๙ นางสาวจุฑาภรณ์  ศรีสง    ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
  ๓.๑๐ นายเขษมศักดิ์  รอดหยู่    ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  ๓.๑๑ นางสาวลักษณาวดี  พลเดช    ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๓.๑๒ นายธวัชชัย  หนูคง     ฝ่ายอาคารสถานที่ 
  ๓.๑๓ นายภานุพงศ์  ไก่แก้ว    ฝ่ายอาคารสถานที่ 
  ๓.๑๔ นางสาวมนสิกานต์  หนูแดง    ฝ่ายอนามัยและสวัสดิการ 
  ๓.๑๕ นางสาวภัคจิราภรณ์  คงช่วย   ฝ่ายอนามัยและสวัสดิการ 
  ๓.๑๖ นางสาวญาณิศา บัวแก้ว    ฝ่ายอนามัยและสวัสดิการ 
  ๓.๑๗ นางสาวนิชธาวัลย์  เจย้เปี้ยว   ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  ๓.๑๘ นายนัฎฐวัฒน์  งามขำ    ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  ๓.๑๙ นายปุณมนัส  เพชรแก้ว    ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  ๓.๒๐ นางสาวพรนภา  นวลศรี    ฝ่ายศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  ๓.๒๑ นายสาวสธุาทิพย์  วรรณดี    ฝ่ายศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  ๓.๒๒ นางสาวสธุากรณ์  เทพเรือง    ฝ่ายเหรัญญิก 
  ๓.๒๓ นางสาวจันทร์ชนก  ชศูรี    ฝ่ายเลขานุการ 
  ๓.๒๔ นายพิชัย  คงทอง     ฝ่ายส่งเสริมวินัย 
  ๓.๒๕ หัวหน้าห้องทุกห้อง     กรรมการ 

ทำหน้าที่ 
  ๑) บริหารงานคณะกรรมการนักเรียน เสนอโครงการและปฏิบัติงานตามโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน 
  ๒) เป็นตัวแทนของนักเรียนในการดำเนินกจิกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
  ๓) เป็นผู้นำในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการนักเรียน 
  ๔) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประเพณีอันดีงามของโรงเรียนและประเพณีอันดีงามของไทย 
เป็นผู้นำนักเรียนในการสืบสานความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 

/๕) ธำรงไว้ซึ่ง... 



 

   

๕) ธำรงไว้ซึ่งความสามัคคี สมานฉันท์ของนักเรียน ชักชวนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเพ่ือนนักเรียน 

  ๖) มีส่วนร่วมที่จะปกป้อง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเอง และเพ่ือนนักเรียนโดยการรับฟังความ
คิดเห็นของนักเรียน ตลอดจนสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน เมื่อพบว่ามีนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสม ผิด
ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน หรือผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป 
  ๗) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ให้กระบวนการทำงานเป็นทีมและเน้นการมีส่วนร่วม 
  ๘) ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการบริหารงานคณะกรรมการนักเรียน โดยได้รับความเห็นชอบ
จากโรงเรียนและต้องไม่ขัดต่อนโยบายของโรงเรียน 
  ๙) แต่งตั้งคณะกรรมการอ่ืนๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมใดๆ ตามที่เห็นสมควรในบางโอกาส 
  ๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและ
นักเรียนสืบไป 
   สั่ง ณ วันที่  ๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

                 
            (นายสันติกร  รักสองหมื่น) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

   
(นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์) 
     งานส่งเสริมประชาธิปไตย 


