
ประกาศโรงเรียนหนองไผ่
เร่ือง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563

แบบแบ่งเขตเลือกต้ังและแบบบัญชีรายชื่อ 
**************************************

ตามท่ีโรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ก าหนดการรับ
สมัครเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 
ถึงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน 
ช้ัน 2 อาคารเพชรอ าพัน 

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกต้ังด าเนินการตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติ
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
นักเรียน ปีการศึกษา 2563 แบบแบ่งเขตเลือกต้ังและแบบบัญชีรายช่ือ พรรคท่ีสังกัดและหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครตามเอกสารท่ีแนบมาท้ายนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

 ลงช่ือ
     (นายพัชริน ภู่ชัย)

 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 



บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ปีการศึกษา 2563 
พรรคคนรุ่นใหม่ไผ่ทอง (NP New Generation) 

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  1  
เขตเลือกต้ัง ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร เขตเลือกต้ัง ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร 

ม.1/1 เด็กหญิงชมพูนุช  บู่ทอง ม.4/1 เด็กหญิงภคพร  สังวาระ 

ม.1/2 เด็กหญิงกวีทรา  หล้าน้อย ม.4/2 นางสาวอรญา  ช่ืนโพธิ์ใช้ 

ม.1/3 เด็กหญิงเอื้อการุณย์  บุญศรีทุม ม.4/3 นายปกรณ์  บุรี 
ม.1/4 เด็กหญิงณัฐมน  นวลเปรม ม.4/4 นางสาวสุนิสา  มีน้อย 

ม.1/5 นางสาวธัญชนก  จันทกูล ม.4/5 นายทวีชัย  หงส์วิสุทธิ์ 
ม.1/6 เด็กหญิงวันทนา  ก้อนรัมย ์ ม.4/6 นายศิรเศรษฐ์  ลออเสถียรกุล 

ม.1/7 เด็กชายธนากร  คงสมรพ ม.4/7 นายธนกฤต  ชัยดี 

ม.1/8 เด็กชายวุฒินันท์  ผลพิบูลย์ ม.5/1 -------ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง-------- 
ม.1/9 เด็กหญิงพรรณวดี  บุญปัน ม.5/2 นางสาวกัญดา บุญศรี 

ม.1/10 เด็กหญิงนราสิริ  แก้วกาญจนะ ม.5/3 นายธนภัทร  กินูน 
ม.2/1 เด็กหญิงมนัสยา  โภคพิพัฒน์ ม.5/4 -------ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง-------- 
ม.2/2 เด็กชายอภิวิชญ์  กาญจนรัชต์ ม.5/5 -------ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง-------- 
ม.2/3 เด็กชายชาญวิทย์  เนียมเท่ียง ม.5/6 นายศักรินทร์  ยอดค า 
ม.2/4 เด็กชายพิบูลทรัพย์  ศรีวิชา ม.5/7 -------ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง-------- 
ม.2/5 เด็กหญิงสุรีรัตน์  แก้วบุญมา ม.6/1 นางสาวรัตน์สุคนธ์  เลิศสระน้อย 

ม.2/6 เด็กหญิงชนม์นิภา  พูลจีน ม.6/2 -------ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง-------- 
ม.2/7 เด็กหญิงภาศิณี  แสงฤทธิ์ ม.6/3 นางสาวศศิธร  เหล่าอัน 

ม.2/8 เด็กหญิงวนาลี  ค าเขิน ม.6/4 นางสาวนันทิชา  ใครบุตร 

ม.2/9 เด็กชายฐปนรรฆ์  หลวงปราบ ม.6/5 นางสาวกุลนิดา  ท่ังใบ 

ม.3/1 เด็กหญิงศิริกัญญา  ศรราช ม.6/6 -------ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง-------- 
ม.3/2 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หาญค า ม.6/7 -------ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง-------- 
ม.3/3 เด็กหญิงอภิญญา  สุขคงเจริญ   

ม.3/4 เด็กหญิงดวงพร  กางกรณ์   

ม.3/5 เด็กชายณัฐภูมิ  ศรียางนอก   

ม.3/6 เด็กหญิงนันท์นภัส  เเสงเเล้   

ม.3/7 เด็กชายทรงวุฒิ  ทองถิ่น   

ม.3/8 เด็กหญิงธิดารัตน์  เมืองห้าว   

ม.3/9 เด็กหญิงวรัญญา  ทนทาน   

 

 

 

 



บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ปีการศึกษา 2563 

พรรคไผ่ทองครองใจ (Phai Thong Occupies The Heart) 
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  2  

เขตเลือกต้ัง ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร เขตเลือกต้ัง ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร 

ม.1/1 เด็กหญิงศุภลักษณ์  บัวลอย ม.4/1 นางสาววรสุดา  นวลชม 

ม.1/2 เด็กชายทัตเทพ  ปิ่นไทย ม.4/2 เด็กหญิงวิมลตรา  พวงวัน 

ม.1/3 เด็กชายตรีทศพล  จันที ม.4/3 นางสาวกัลยาณี  ภูอาบทอง 

ม.1/4 เด็กหญิงกนกพร  ติณมาศ ม.4/4 นายถิรวัฒน์  น้อยมงคล 

ม.1/5 เด็กชายชนวีร์  ทวีค้ าคูณ ม.4/5 นางสาวศศิวิมล  พลน้อย 

ม.1/6 เด็กหญิงวรรณภา  รักพันธ ์ ม.4/6 นายทวีศักดิ์  โฉมสี 

ม.1/7 เด็กหญิงกมลลักษณ์  นวนชม ม.4/7 นายธีรเดช  จันทร์ทับหลวง 

ม.1/8 เด็กชายภัทรพล  สงแจ้ง ม.5/1 นางสาววชิราภรณ์  ค าชวด 

ม.1/9 เด็กชายกฤษณะ  เลือดทหาร ม.5/2 นางสาวมณินทร  สฤษฎ์อังกูร 

ม.1/10 เด็กหญิงพิศชนาฎ  บุญถูก ม.5/3 นายเกียรติศักดิ์  แนวบุตร 

ม.2/1 เด็กหญิงวริญา  มีก าลัง ม.5/4 นายปริชญ์  พุ่มทิม 

ม.2/2 เด็กหญิงวิลาวัณย์  พลโคตร ม.5/5 นางสาวสายฝน  จบภูเขียว 
ม.2/3 เด็กหญิงวรวีร์  แก้วพวง ม.5/6 นางสาวนัฐธิดา  นวลนิล 

ม.2/4 เด็กหญิงจิรนันท์  สมทอง ม.5/7 นางสาววรวรรณ  สุริยะ 
ม.2/5 -------ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง-------- ม.6/1 นางสาวรตนพร  บุญเติม 

ม.2/6 เด็กหญิงณัฐวดี  โมหวาน ม.6/2 นายชัยวัฒน์  จูเท่ียง 

ม.2/7 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปลากัดทอง ม.6/3 นายสุรพศ  แก้วพระ 

ม.2/8 -------ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง-------- ม.6/4 นางสาวปทุมพร  อ่อนวัน 

ม.2/9 เด็กหญิงเบญจพร  ค าแก้ว ม.6/5 นายธีรภัทร  ธรรมพระเวช 

ม.3/1 เด็กหญิงกนกทอง  กินนู ม.6/6 นางสาวชุติกาญจน์  เบ้าสาลี 

ม.3/2 เด็กชายภาณุพงศ์  แก่นวงษ์ ม.6/7 นางสาวจันทร์ธิดา  อนุภาพไตรภพ 
ม.3/3 เด็กหญิงธารารัตน์  พรมจันทร์   

ม.3/4 เด็กชายไชยวัฒน์  ตรีราวาส   

ม.3/5 เด็กชายพลพรรธน์  ทองเทพ   

ม.3/6 เด็กหญิงน้ าเพชร  หินทอง   

ม.3/7 เด็กหญิงนรีกานต์  ยอดค า   

ม.3/8 เด็กชายอุนนติ  เพชรไทรแก้ว   

ม.3/9 เด็กชายนราวิชญ์  สิงห์เจริญ   

 

 

 
 



บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ปีการศึกษา 2563 

พรรคความหวังใหม ่(NP NEW HOPE) 
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  3  

เขตเลือกต้ัง ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร เขตเลือกต้ัง ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร 

ม.1/1 เด็กชายกฤตรากาล  จันทร์บ ารุง ม.4/1 นางสาวอารีย์  บุตรบุญชู 
ม.1/2 เด็กหญิงชมพูนุช กล่ินกุหลาบ ม.4/2 นางสาวสุรัสสวดี  ชานาตา 

ม.1/3 เด็กหญิงมิถุนา  คชสาร ม.4/3 นางสาวจุฑารัตน์  มาทอง 

ม.1/4 เด็กชายวิรัตน์  แซ่ตั้ง ม.4/4 นางสาวจุฑามาศ  มงคลเสถียร 

ม.1/5 เด็กชายธนดล  สุขสาคร ม.4/5 นางสาวณัฐพร  รัตนวรรณ์ 

ม.1/6 เด็กชายเหมรัศม์  ระภักดี ม.4/6 นายศักดา  พุดมี 
ม.1/7 เด็กหญิงศิริลักษณ์  โอโต ม.4/7 นายกุลนที  โพธิ์หอม 

ม.1/8 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ป้องจันทร์ ม.5/1 นางสาวอารียา  ค าเขียน 

ม.1/9 เด็กชายธนโชติ  มาทา ม.5/2 นายอาทิตย์  ลาสร้อย 

ม.1/10 เด็กชายณัฐพล  นามวงษ์ ม.5/3 นางสาวปนัสยา  ศรีทรัพย์ 
ม.2/1 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มหามงคลนุสรณ์ ม.5/4 นางสาวณัฐสุดา  เดชบุรัมย์ 
ม.2/2 เด็กหญิงปณิศา  บุญลือ ม.5/5 นายบูรพา  ช้างแก้ว 

ม.2/3 เด็กหญิงมณีนุช  แซ่อุ่น ม.5/6 นายชนะชัย  กองมา 

ม.2/4 เด็กหญิงภัทราวดี  อุดมรักษ์ ม.5/7 นางสาวพัชราภา  ชาวเรือหัก 

ม.2/5 เด็กชายศิระ  ฉิมจ๋ิว ม.6/1 นายนรภัทร  แจ่มจ ารูญ 

ม.2/6 เด็กหญิงกฤติยาภัทร  โกฎหอม ม.6/2 นางสาวณิศวรา  ป้านทอง 

ม.2/7 เด็กหญิงชนิศา  พุ่มม่วง ม.6/3 นางสาวชุตินันท์  แสงเทพ 

ม.2/8 เด็กหญิงดวงดารัตน์  บัวทอง ม.6/4 นายสุวิทย์  โคตรหานาม 

ม.2/9 เด็กหญิงปานระพี  บุญลือ ม.6/5 นายณัฐพงษ์  เมืองจันทร์ 
ม.3/1 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทรายฮวด ม.6/6 นางสาวภาสินี  วิบูลอรรถ 

ม.3/2 เด็กหญิงวราพร  แสนสอาด ม.6/7 นายธรรมรงณ์  สุขสวย 

ม.3/3 เด็กหญิงกนกอร  ภักด ี   

ม.3/4 เด็กหญิงพรนิภา ขันแก้ว   

ม.3/5 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขึ้นทันตา   

ม.3/6 เด็กชายจรูญวิทย์  มหาพรม   

ม.3/7 เด็กหญิงสิรภัทร  พรมเวียง   

ม.3/8 เด็กชายธนกฤต  น้องการ   

ม.3/9 เด็กชายศิวกร  น้อยตา   

 

 
 
 



บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ปีการศึกษา 2563 

พรรคก้าวไกลไผ่ทอง (NP walk Together) 
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  4  

เขตเลือกต้ัง ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร เขตเลือกต้ัง ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร 

ม.1/1 เด็กหญิงณัฐฐาพร  แก้วทองค า ม.4/1 นางสาววรัญญา  น้อยสาค า 
ม.1/2 เด็กหญิงกัลยกร  จับเทียน ม.4/2 นางสาวกิตติมา  ชมชิต 

ม.1/3 เด็กหญิงศุภกานต์  เสาเมืองทอง ม.4/3 นางสาวอรปรีดา  กองมล 

ม.1/4 เด็กหญิงกรวรนิท์  จงใจมั่น ม.4/4 นางสาวพัชราพร  งานแข็ง 

ม.1/5 เด็กหญิงสุวภัทร  ยี่สุ่น ม.4/5 นางสาวจิระวรรณ  นาคเงิน 
ม.1/6 เด็กหญิงวรพิชชา  หอมหวล ม.4/6 นางสาวช่อทิพย์  จ าปาค า 
ม.1/7 เด็กหญิงณัฐฐา  ทอสา ม.4/7 นางสาวกิ่งแก้ว  น้อยสาค า 

ม.1/8 เด็กหญิงปิยธิดา  พระเดิมรอด ม.5/1 นางสาวสุชานันท์  หาญละคร 
ม.1/9 เด็กหญิงสุชานาถ  บุญผ้ึง ม.5/2 นางสาวพิมพ์ชนก  พันธ์พูล 

ม.1/10 เด็กชายชนาธิป  ชินไธสง ม.5/3 นางสาวทัศวรรณ  ศรีสว่าง 
ม.2/1 เด็กหญิงภคพร  เริญศรี ม.5/4 นางสาวเบญญทิพย์  เหล่ือมใสย 
ม.2/2 เด็กหญิงเกวริน  วงษ์อุปร ี ม.5/5 นายมินทร์ธาดา  วงษ์ดี 
ม.2/3 เด็กหญิงจิรภัทร์  จันทร์ข า ม.5/6 นายเอกลักษณ์  บุญศิริ 
ม.2/4 เด็กชายชุติเทพ  แช่มช้อย ม.5/7 นางสาวนวพร  ศรีวสุธนา 
ม.2/5 เด็กชายวรจักร  กองอ้น ม.6/1 นายปกรณ์  ลอนลับ 

ม.2/6 เด็กชายพงศธร  จิตรเจริญ ม.6/2 นายภูมิภัทร  สีพรมมา 

ม.2/7 เด็กหญิงนิศามณี  วิลาศรี ม.6/3 นางสาววันวิสา  อินโน 

ม.2/8 เด็กหญิงโชติรส  ชมชิต ม.6/4 นางสาวภัทราภรณ์  จันทร์อุต 

ม.2/9 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ภักดีสาร ม.6/5 นายธิวานนท์  แซ่โค้ว 

ม.3/1 เด็กหญิงชลลดา  เปรมไทยสงค์ ม.6/6 นางสาวสุภลักษณ์  สร้อยกุดเรือ 

ม.3/2 เด็กชายภูวฤทธิ์  เอี่ยมบัว ม.6/7 นายอิทธิพล  กันตรง 

ม.3/3 เด็กชายนาคินทร์  ศรราช   

ม.3/4 เด็กหญิงจิตตาภา  พาริหาญ   

ม.3/5 เด็กหญิงรพีภัทธ์  สมานพันธ ์   

ม.3/6 เด็กหญิงพนิตพร  เทียนขาว   

ม.3/7 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ลือชา   

ม.3/8 เด็กหญิงชลธิชา  ยี่ชัย   

ม.3/9 เด็กหญิงกัญฐิศา  ปานมณี   

 

 

 
 



บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ปีการศึกษา 2563 

พรรคสานสายใยเพื่อไผ่ทอง (The King of Nongphai) 
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  5  

เขตเลือกต้ัง ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร เขตเลือกต้ัง ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร 

ม.1/1 เด็กชายชลธร  ชัยรัตน์ ม.4/1 นายชินวุฒิ  กริดรัมย ์

ม.1/2 เด็กหญิงธารีรัตน์  เอี่ยมสิน ม.4/2 นางสาวมันทนา  มั่นปาน 

ม.1/3 เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์จร ม.4/3 นายธนโชติ  ปาละชาติ 

ม.1/4 เด็กหญิงแวววลี  สร้อยสา ม.4/4 นางสาวปาณิสรา  ทองนุ่ม 

ม.1/5 เด็กชายจตุพล  มาแก้ว ม.4/5 นายกฤตชาติ  พวงสันเทียะ 

ม.1/6 เด็กหญิงอินทิรา  ราชธานี ม.4/6 นายปฏิพัทธิ์  หอกค า 

ม.1/7 เด็กชายอภินันท์  เวกสันเทียะ ม.4/7 นายศรัญญา  จานหนองเป็ด 

ม.1/8 เด็กหญิงมินตรา  มาแพ ม.5/1 นางสาวปนัดดา  ผุดผ่อง 
ม.1/9 เด็กหญิงปารวีร์  ไตรรักษ ์ ม.5/2 นางสาวจินดารัตน์  ไพเราะ 

ม.1/10 เด็กชายศราวุธ  ชัยมี ม.5/3 นายภาคิน  กาสา 

ม.2/1 เด็กหญิงรัตนากร  เบ้าจูม ม.5/4 นางสาวพิชชาภัทร์  คล้ายสุขพงษ์ 
ม.2/2 เด็กหญิงณัฐนันท์  หม่องต๊ะ ม.5/5 นายปภินวิทย์  สุขสิน 

ม.2/3 เด็กหญิงธนพร  เกณฑ์มา ม.5/6 นางสาวพัชราภรณ์  ถือนูศร 

ม.2/4 เด็กหญิงรัชนีกร  จันทรส ม.5/7 นางสาวธนัชพร  แสงแก้ว 

ม.2/5 เด็กชายธีรภัทร์  ธูปทอง ม.6/1 นางสาวภารินทร์  ดอนพิลา 

ม.2/6 เด็กหญิงกมลพรรณ  มีมงคล ม.6/2 นายจักรพันธ์  ปิ่นประดับ 

ม.2/7 เด็กหญิงธณชนก  โสภา ม.6/3 นางสาวธนพร  กองค า 

ม.2/8 เด็กหญิงณิฐิพร  วงศ์เสนาะ ม.6/4 นางสาวอรัญญา  บุญใหญ ่

ม.2/9 เด็กหญิงจิตรดา  อนุภาพไตรภพ ม.6/5 นางสาวชมัยพร  เมืองจันทร์ 
ม.3/1 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญพรม ม.6/6 นางสาวธัญญารัตน์  คุณแก้วอ้อม 

ม.3/2 เด็กชายธราธร  สุวรรณชาติ ม.6/7 นางสาวปาณิชตา  ละม้าย 
ม.3/3 เด็กหญิงจิดาภา  กองชนะ   

ม.3/4 เด็กชายจักรพงษ์  ปีพูน   

ม.3/5 เด็กชายณัฐภูมิ  ศรียางนอก   

ม.3/6 เด็กหญิงเสาวภาคย์  เกษตรเอี่ยม   

ม.3/7 เด็กชายสุริยเดช  เจริญสุข   

ม.3/8 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  น้อยลา   

ม.3/9 เด็กหญิงกุลธิดา  ทองเกิน   

 

 

 

 



บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ปีการศึกษา 2563 

พรรคบัลลังก์ไผ่ทอง (Throne Nongphai) 
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  6  

เขตเลือกต้ัง ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร เขตเลือกต้ัง ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร 

ม.1/1 เด็กหญิงพรพิมล  พวงแก้ว ม.4/1 นางสาวมณทิรา  กิท า 

ม.1/2 เด็กหญิงธิธารา  แถลงดี ม.4/2 นางสาววรรณวิสา  ลานสันทัด 

ม.1/3 เด็กชายโสภณัฐ  บัวตูม ม.4/3 นางสาวชุติมา  ชินศรี 
ม.1/4 เด็กชายปฐมพร  บุญเจริญ ม.4/4 เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์อ่อน 

ม.1/5 เด็กหญิงสวิตตา  กันเกียว ม.4/5 นางสาวกิตติมาพร  ช่วยรักษา 

ม.1/6 เด็กหญิงพิราภรณ์  กุนณะ ม.4/6 นายกุลชาติ  สุริยะ 

ม.1/7 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สุขยา ม.4/7 นายชาคริน  ชูชาญ 

ม.1/8 เด็กหญิงพัทธนันท์  กล่ าพันธ์ดี ม.5/1 นางสาวนิรชา  สมัครเขตรกิจ 

ม.1/9 เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  โทนสูงเนิน ม.5/2 นางสาวนภสร  ขันทอง 

ม.1/10 เด็กหญิงลลิตวดี  ทนะขว้าง ม.5/3 นายกิตติภพ  หาญยูรพงษ์ 
ม.2/1 เด็กหญิงญาณภัทร  เตวะสุ ม.5/4 นางสาวรัชธิดา  สังข์ทอง 

ม.2/2 เด็กหญิงสุภัสสรา  ไพวรรณ์ ม.5/5 นางสาวชิดชนก  ใจหนัก 

ม.2/3 เด็กหญิงปัณณพร  สิทธิวัง ม.5/6 นายวรกันต์  แก่นไทย 

ม.2/4 เด็กหญิงกิตติญา  ตรีเศียร ม.5/7 นายชัยวัฒน์  เปาริก 

ม.2/5 เด็กชายอัมรินทร์  ภูชาตา ม.6/1 นางสาววิลาสินี  ปริญญาศรีเศวต 

ม.2/6 เด็กชายกรภัทร์  มิ่งขวัญ ม.6/2 นางสาวชฎาทอง  แท่นทอง 

ม.2/7 เด็กหญิงน้ าทิพย์  ป้องภักดี ม.6/3 นางสาวจุฑามาศ  จอดนอก 

ม.2/8 เด็กหญิงญาณิศา  มีคุณก่อน ม.6/4 นางสาวสุพรรนิภา  กอนโตน 

ม.2/9 เด็กชายวิวัฒน์  ค าลือ ม.6/5 นางสาวภัศสร  ชมช่ืน 

ม.3/1 เด็กหญิงคมชนก  ชัยรัตนศักดิ์ ม.6/6 นางสาวภัทราภรณ์  หงษ์เงิน 

ม.3/2 เด็กหญิงนฤมล  กล่ินกุหลาบ ม.6/7 นางสาวภัทรภรณ์  ทวีสุข 

ม.3/3 เด็กหญิงวิชญาพร  พลหาร   

ม.3/4 เด็กหญิงวาสนา  ปักสีระเก   

ม.3/5 เด็กหญิงลลิตา  บุญศรี   

ม.3/6 เด็กหญิงกนกรัตน์  บัวโฮม   

ม.3/7 เด็กหญิงธนัชพร  ชัยยะ   

ม.3/8 เด็กหญิงชริญธิป  ใบทับทิม   

ม.3/9 เด็กหญิงสาธิดา  แสงแร่   

 

 

 

 



บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ปีการศึกษา 2563 

พรรคประสานใจไผ่ทอง (The harmonious) 
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  7  

เขตเลือกต้ัง ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร เขตเลือกต้ัง ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร 

ม.1/1 เด็กหญิงลักษมณ ปาวะนา  ม.4/1 นางสาวอริยา  นาคทรัพย์ 
ม.1/2 เด็กหญิงชลธิชา  หลอดบุตร ม.4/2 นายสราวุฒิ  คงหลี 
ม.1/3 เด็กชายธนกร  พร้อมสุข ม.4/3 นางสาวปณิชชา  หนูสลุง 
ม.1/4 เด็กหญิงธารวิมล  กินตายายนา ม.4/4 นายณัฐวุฒิ  สาระแสน 
ม.1/5 เด็กหญิงสายธาร  โนนทิง ม.4/5 นายอธิชาติ  บุญพรมมา 
ม.1/6 เด็กหญิงภัทรจิรา  รุ่งเรืองวิเศษ ม.4/6 นายณัฐพงศ์  สีสุข 
ม.1/7 เด็กชายมนตรี  พูลจีน ม.4/7 นายปิยะพัทธ์  กันยาวะดี 
ม.1/8 เด็กชายอลงกรณ์  อุดมภ์ ม.5/1 นางสาวลลิตา  เพ็ชรจันทร์ 
ม.1/9 เด็กชายนวินวัตต์  ศรีสวรรค์ ม.5/2 นางสาวพิยดา  เผือกผิว 

ม.1/10 เด็กหญิงภูริชญา  ปัญญานะ ม.5/3 นางสาวสุพรรณนิกา  คะเนนอก 

ม.2/1 เด็กหญิงธีรวีร์  ดาราวงศ์ ม.5/4 นายธีรนัย  วรรณชาติ 

ม.2/2 เด็กหญิงธนกาญจน์  ทวงชน ม.5/5 นางสาวรมณี  ม่วงสอน 
ม.2/3 เด็กหญิงไปรยา  สินธุโคตร ม.5/6 นายเดชนรินทร์  นันทสูงเนิน 
ม.2/4 เด็กชายศิวกร  จันทวงศ์ ม.5/7 นายเจนณรงค์  หมู่หมื่นศรี 
ม.2/5 เด็กชายวัชรากร  สีปลาด ม.6/1 นายพณิชพล  กอบสินค้า 
ม.2/6 เด็กหญิงกนกพร  ขวัญยืน ม.6/2 นางสาวเอื้อมพร  วันเส่ียน 
ม.2/7 เด็กหญิงเจนจิรา  เอี่ยมนุ่น ม.6/3 นางสาวสุภัทรา  ฐานสีมี 
ม.2/8 เด็กหญิงพิจิตรา  โชติพรม ม.6/4 นางสาวศิริกมล  นาคแผ่น 
ม.2/9 เด็กหญิงพรวดี  สารีหอม ม.6/5 เด็กหญิงศรัณย่า  นวลน้อม 
ม.3/1 เด็กหญิงจิดาภา  มาลี ม.6/6 นางสาวสุภาพร  กล่ินทอง 
ม.3/2 เด็กชายชลธาร  พวกคง ม.6/7 นางสาวเพ็ญนภา  กรทอง 

ม.3/3 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ประจันทร์   

ม.3/4 เด็กหญิงวิชาดา  พิมพาพันธ์   

ม.3/5 เด็กหญิงขนิษฐา  หงสศรี   

ม.3/6 เด็กชายวรศักดิ์  สัมภาลี   

ม.3/7 เด็กชายภูมิภัทร  บัวระพา   

ม.3/8 เด็กชายกิตติภัค  จันทสิงห์   

ม.3/9 เด็กหญิงอมรรัตน์  ทาแกง   
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พรรคคนรุ่นใหม่ไผ่ทอง (NP New Generation) 
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  1  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้สมัครรับเลือกต้ัง หมายเลขประจ าผู้สมัคร 
1 นายวรากร  ก้อนรัมย ์

1 

2 นายศุภสัณท์  มะนาวหวาน 
3 นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์ 
4 นายณกฤช  ศรีโคตร 
5 นายสิทธิพงษ์  คงสมรพ 
6 นายภานุภัทร์  วงษ์วัต ิ
7 นางสาวภคพร  กาสา 
8 นางสาวพัชลดา  อินชุรันต์ 
9 นางสาวสลิลทิพย์  พูลแสนรักษ์ 

10 นางสาววิลาสินีย์  สุขคงเจริญ 
11 นางสาวรุ่งอรุณ  สุดท านอง 
12 นางสาวสุมิตรา  โพธิ์มิ 
13 นางสาวพรนภัส  ข าทรง 
14 นางสาวณัฐมล  ยศพรม 
15 นางสาวอรทัย  ไพเราะ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 
 



รายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบบัญชีรายชื่อ 

ปีการศึกษา 2563 

พรรคไผ่ทองครองใจ (Phai Thong Occupies The Heart) 
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  2  

ล าดับที่ ชือ่-สกุล ผู้สมัครรับเลือกต้ัง หมายเลขประจ าผู้สมัคร 
1 นายกรณิศ  จอมเพ็ง 

2 

2 นายวัชระ  จีรพงษ์อุดม 
3 นางสาวนพวรรณ  เช้ือบุญมี 
4 นางสาวปิยะนันท์  พุฒแก้ว 
5 นางสาวศศิประภา  สร้อยมี 
6 นางสาวเสาวลักษณ์  ภักดี 
7 นางสาวปริศนา  ดวงจันทร์แดง 
8 นางสาวทิพวรรณ  ค าแอด 
9 นางสาวปุณยวีร์  นนท์สิงห์ 

10 นางสาวศศิกานต์ มะการ 
11 นางสาวชมพูนุช  เหลาอ่อน 
12 นางสาวภาวินี ประเสริฐสิน 
13 นางสาวสุพัฒตรา  จักร์ษา 
14 นายณัฐภูมิ  เดือนเพ็ง 
15 นายวรากร  บุตรตะ 
16 นางสาวทัศนาวดี  โสประดิษฐ 
17 นายวีรภัทร  อาดภักดี 
18 นางสาวศิริพร  อ่อนศรี 
19 นางสาวภัทรพร  คูณเมือง 
20 นายบุญพิพัฒน์  แสนพุทธ 
21 นายธนพัฒน์  ค าพิลัง 
22 นายอภินันท์  อินธูป 
23 นายพิษณุ  ผ่ึงบางแก้ว 
24 นายสมิทธ์  ขุนพิลึก 

  
 

 

 
 

 



รายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบบัญชีรายชื่อ 
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พรรคความหวังใหม ่(NP NEW HOPE) 
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  3  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้สมัครรับเลือกต้ัง หมายเลขประจ าผู้สมัคร 
1 นายพรรษกร  วงศ์อุป ี

3 

2 นางสาวสุวรรณา  อู่ประเสริฐ 
3 นางสาวรสสุคนธ์  ปุ่นประโคน 
4 นางสาวณัฐวดี เรือนข า 
5 นางสาวพัศญา อ่อนต่าย 
6 นายอนุชา สังข์จีน 
7 นายนนทวัฒน์  พาค า 
8 นางสาวธันยพร  นาคหรั่ง 
9 นางสาวธิดารัตน์  สกุลต้ัง 

10 นางสาววรรณิดา  หรั่งเอม 
11 นางสาวกันติชา  จ าศรี 
12 นางสาวยุวดี  วงศ์อาษา 
13 นายบูชพงษ์  ประดิษฐ 
14 นางสาวพัชรี  ศิลาเลิศ 
15 นางสาวพรรณทิวา  ห้อยดอกหอม 
16 นางสาวรุ้งลัดดา  ศรีสว่าง 
17 นางสาวมณีรัตน์  บุญประกอบ 
18 นางสาวมาริษา  มูลสี 
19 นางสาวทัศนาวลัย  ใจเขียว 
20 นางสาวธัญพิชชา  บุญปัน 
21 นายพรภวิษย์  ชอบประดิถ 
22 นางสาวพรสุดา  ไชยราษฎร์ 
23 นางสาวอุไรพร  พลยุทธิ์ 
24 นางสาวไปรยา  พัสถาน 
25 นางสาวสุพิชญา  เพ็ชรอ่อน 
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พรรคก้าวไกลไผ่ทอง (NP walk Together) 
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  4  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้สมัครรับเลือกต้ัง หมายเลขประจ าผู้สมัคร 
1 นางสาวศิรินทิพย์  มีชัย 

4 

2 นายปภินวิทย์  พิศเพ็ง 
3 นางสาวนฤมล  โวหาร 
4 นางสาวเสาวลักษณ์  สันทวุฒิ 
5 นายกฤตเมธ  ปรางจันทร์ 
6 นายขวัญชัย  แก่นนาค า 
7 นายวรภพ  วงศ์พนากิจ 
8 นางสาววรรณนิสา  เรืองสมบัติ 
9 นางสาวจันทรวิมล  จันทร์ข า 

10 นางสาวพัชราภรณ์  สุทธสน 
11 นางสาวพิมพ์วิไล  ดีดศรี 
12 นางสาวอริสรา  อุดมทรัพย์ 
13 นายปฐวี  วงษ์ดี 
14 นายเกริกพันธ์  มาทา 
15 นางสาวอนงค์กรณ์  น้อยจ านงค์ 
16 นางสาวชุตินันท์  พร้อมสุข 
17 นางสาวนิภาพร  อารีชาติ 
18 นางสาวรุ่งระวี  จันทร์แจ่ม 
19 นางสาวเบญจมาศ  คุ้มภัย 
20 นางสาวชญาณี    งามดี 
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พรรคสานสายใยเพื่อไผ่ทอง (The King of Nongphai) 
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  5  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้สมัครรับเลือกต้ัง หมายเลขประจ าผู้สมัคร 
1 นายเจษฎา  บางสาลี 

5 

2 นายธนัถต์  เจริญสุข 
3 นางสาวสมฤดี  อินดีค า 
4 นางสาวภคนันท์  ยอดขยัน 
5 นายธีรภัทร์  สีปลาด 
6 นางสาวสุพิชญา  ค าบัวโคตร 
7 นางสาวธนภรณ์  เช้ือนาค 
8 นายอนุเทพ  มาแพ 
9 นางสาวจันทิมา  ผลทิม 

10 นางสาวพรชนัดดา  ยอดวงค์ 
11 นางสาวพิมยาดา  วงค์ค าราช 
12 นางสาวปองขวัญ  จันทร์แจ้ง 
13 นางสาวศิริญญาภรณ์  มีมุข 
14 นางสาวณัฐฌา  นามวงศ์ 
15 นางสาวจิราภัทร  บัวทอง 
16 นางสาวสุดารัตน์  จรัสพันธุ์ 
17 นางสาวปทิตตา  พลหาร 
18 นางสาวฐิติพร  วงวิลาศ 
19 นางสาวเขมิกา  สุกคง 
20 นายพิษณุ  น่าชม 
21 นายกฤษณะ  บุญเรือง 
22 นายอิทธิพัฒน์  สวัสด์ินะที 
23 นางสาวชมพูนุท  พึ่งตน 
24 นางสาวภัทรศรี  ธนะสินธุ์ 
25 นางสาวนิรมล  กระดังงา 
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พรรคบัลลังก์ไผ่ทอง (Throne Nongphai) 
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร   6  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้สมัครรับเลือกต้ัง หมายเลขประจ าผู้สมัคร 
1 นายณฐนนท  ภักด ี

6 

2 นางสาวอรอุมา  ศรีบุรี 
3 นางสาวทิฆัมพร  ทองไทย 
4 นางสาวศุภธิดา  วงศ์ปัญญา 
5 นางสาวเสาวลักษณ์  ขจีเจริญกุล 
6 นางสาวชาคริยา  ยอดดี 
7 นางสาวปณิดา  ศรราช 
8 นางสาวมนรดา  กาญจนรัชต์ 

9 นางสาวณัฐณิชา  จ้อยทองมูล 

10 นางสาววิลัยพร  สวัสด์ินะที 
11 นางสาวสุภาพร  สุขประเสริฐ 
12 นางสาวพรรรณฑิมาพร  สีเสือ 
13 นางสาวสุธาทิพย์  กุลน้อย 

14 นางสาวนิฐิพร  แดนแปว 

15 นางสาวณิชาภัสสร  ดอนหม้อ 

16 นางสาวฐิติชญา  แก้วงาม 

17 นางสาวสุธิดา  ต๋ันตาถา 
18 นางสาวจิตชญา  มงคล 
19 นางสาวรัตติกาล  บุมี 
20 นางสาวสุรีรัตน์  แก้วดวงแสน 
21 นางสาวสุภาพร  แสนค า 

22 นางสาววราภรณ์  อ่อนเป่ 

23 นางสาวจันทนิภา  แท่งทอง 

24 นางสาวทิพรัตน์  จ าปาทอง 

25 นางสาวสุพัตรา  จันทร์ทอง 
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พรรคประสานใจไผ่ทอง (The harmonious) 
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  7  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้สมัครรับเลือกต้ัง หมายเลขประจ าผู้สมัคร 
1 นางสาวบวรลักษณ์  นิลรัตน์ 

7 

2 นายภุชงค์  พรมทา 
3 นางสาวลลิตา  ปานพิมพ์ 
4 นางสาวทรรศนีย์  มีแฟง 
5 นางสาวศิริมุก พรานระวงั 
6 นางสาวสุนิสา  ประภาตะนันท์ 
7 นางสาวเบญจรัตน์  สุทธิเมฆ 
8 นางสาวธิดารัตน์  สุขสบาย 
9 นางสาวรุ่งนภา  แสงสามารถ 

10 นายเมธัส  เมืองเกิด 
11 นายอนุพงษ์  บัวแดง 
12 นางสาวทัศนา  สมบัตร 
13 นางสาวภรณ์ทิพย์  ถนนน้อย 
14 นางสาวศศินา  แสงวะนาค 
15 นางสาวชลธิชา  กันนิล 
16 นางสาวรัตติยา  โนนสังข์ 
17 นางสาวสุพัตรา  แก้วค า 
18 นายวโรดม  กมศิลป์ 
19 นางสาวกมลลักษณ์  เสโพธิ์ 
20 นางสาวชนิตรา  กองกุล 
21 นายวายุภักษ์  โชติธนศักดา 
22 นายวราวุฒิ  ตะกรุดเท่ียง 
23 นางสาวสุพัตรา  แก้วค า 
24 นายมนตรี  ศรีจันทร์ 

  
 

 
 
 
 
 




