
 
เอกสารแนะนำ 

ผูสมัครรับเลอืกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2564  

วันจันทรที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 

ตั้งแตเวลา 08.30 – 15.30 น. 

 

 

 

 



 
เอกสารแนะนำผูสมัครประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  

ปการศึกษา 2564 
 

ผูสมัครหมายเลข 1 พรรคอิสรยชน 

 



ผูสมัครหมายเลข 1 พรรคอิสริยชน 
 

 

เอกสารแนะนำผูสมัครประธานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

 

ช่ือผูสมัคร นายปรัตถกร   ประทุมสทิธิ์  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/5 

คติประจำใจ การกระทำ นั้นสำคัญกวาคำพูด 

นโยบาย เปาหมาย และแนวทางดำเนินการของผูสมัคร.... 

 พรรคเราไดรวบรวมเพ่ือนนักเรียนจากหลากหลายแผนการเรียน หลากหลายความสนใจ ดงันั้นการทำงานของพรรคเรา

สามารถตอบโจทยนักเรียนไดทุกรูปแบบ มีทั้งการเสริมสรางทักษะทางดานวิชาการ ภาษา และกีฬา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของนักเรียน เพ่ือชื่อเสียงของโรงเรียน พราะเปาหมายของขาพเจาและพรรค คือตองการทำประโยชนใหแกโรงเรียนมากท่ีสุด 

 

วิสัยทัศน 

รวมเปนหนึ่งในเสาหลัก ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาภาษาเพ่ือการสื่อสาร สงเสริมกิจกรรมตามความสนใจ สราง

สำนึกการรับผิดชอบตอสังคม 

 

นโยบาย 

1. มีเกร็ดความรูเล็กๆกระทัดรัดท่ีเขาใจงาย มาใหทุกๆคนไดอานและไดนำไปตอยอด ประยุกตปรับใชกับเนื้อหาท่ีเรียน

อยูและความรูท่ีมีอยู 

2. รุนพ่ีมาแชรประสบการณ อาชีพตางๆท่ีเคยผานมาใหนอง ๆ พ่ี ๆ ม.3 ม.6 

3. จัดบูธสงเสริมกิจกรรมตามวันสำคัญตางๆ และมีการแนะนำApplicationดานภาษาท่ีใชงานงาย 

4. เราจะจัดหากิจกรรมตางๆตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหนักเรียนไดนำผลงานมาใสในเเฟมสะสม

ผลงาน ( Portfolio )ใหไดมากท่ีสุดเพ่ือใชในการเรียนตอ 

5. มีการจัดการแขงขันนิทรรศการสงผลงานศิลปะมารวมจัดแสดงพรอมท้ิงชองทางการติดตามผลงาน โดยนิทรรศการนี้

จะจัดข้ึนพรอมกับวันสำคัญตางๆตามท่ีโรงเรียนจัดข้ึน เชน วันวิทยาศาสตร วันภาษาไทย 

6. จัดการแขงขัน E-sports เชน Rov PUBG และเกมอ่ืนๆ 

7.การแขงขันกีฬารวมกันของเหลาพ่ีนอง เชน การแขงขันฟุตบอล วอลเลยบอล บาสเกตบอล แชรบอล ฯลฯ 

8.สนับสนุนดานกิจกรรมใหเด็กมีความคิดสรางสรรคและมีความกลาท่ีจะแสดงออกในความสามารถของตนเองใหเปนท่ี

รูจักมากข้ึน 



ผูสมัครหมายเลข 1 พรรคอิสริยชน 
 

9. จัดเพ่ิมกลองปฐมพยาบาลไวตามชั้นเรียนสามารถมาใชไดตามหองพักครู เพ่ือความสะดวกของนักเรียน 

10. บริการถุงผากอนสอบ สำหรับคนท่ีนำหนังสือกลับไมหมด เรามีบริการเชาถุงผาในชวงใกลสอบ 

11. ทุกคนสามารถมาขอเพลงท่ีตองการจะใหเปดในตอนเชาได และสามารถสงเรื่องราวตางๆท่ีมีขอ 

สงสัย หรืออยากจะปรึกษาเรื่องราวตางๆคลายรูปแบบClub Friday 

12. ทุกคนสามารถทักมาพูดคุยสอบถามและปรึกษาเรื่องราวกับพวกเราสภานักเรียนไดท่ีชอง 

ทางInstagram Facebook ของพรรคได 

13.สามารถสงขอความมาสอบถามรายละเอียดในเรื่องการฝากขายสินคาท่ีเราตองการขาย 

เพ่ือเพ่ิมรายได มีชองทางในการขายทาง Instagram Facebook 

14. เปนสื่อกลางในการสรางความเขาใจและประสานประโยชนใหบุคคลทุกฝายท้ังในโรงเรียนและในระดับ 

ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทุกฝาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผูสมัครหมายเลข 1 พรรคอิสริยชน 
 

 







 
เอกสารแนะนำผูสมัครประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  

ปการศึกษา 2564 
 

ผูสมัครหมายเลข 2 พรรคทิวทัศนศิลป 

 



ผู้สมคัรหมายเลข 2 พรรคทิวทศัน์ศิลป์ 
 

 

เอกสารแนะนำผูสมัครประธานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

 

ช่ือผูสมัคร นายฐิติกร   กุณาวงค  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/5 

คติประจำใจ ธรรมะยอมชนะอธรรม 

นโยบาย เปาหมาย และแนวทางดำเนินการของผูสมัคร.... 

 เนนการสรางสรรค แบงปนความรู ใฝรูอาชีพ สูการ Avchive เปาหมายชีวิตท่ีใฝฝน 

 

วิสัยทัศน 

1. เนนการสรางสรรค = พรรคเราเนนการเผยแพรวัฒนธรรมตางๆท่ีเปนสากลใหมีความแพรหลายในโรงเรียนของพวกเรา 

2. แบงปนความรู = พรรคเราไดสรางนโยบายเสริมสรางความรูและแบงปนความรูทางวิชาการ เชน นโยบาย Limited 

Learning Game Tournament (LLGT) 

3. ใฝรูอาชีพ = พรรคเราไดสรางนโยบาย “วัยรุนสรางตัว” เพ่ือใหวัยรุนรุนใหมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ 

4. ส ู  การ Arch ive เป  าหมายช ีว ิตท ี ่ ใฝ ฝ  น  = พวกเราได สร  างนโยบายสน ับสน ุนการหา Port fol io 

เพ่ือนำไปตอยอดการเขาสูมหาวิทยาลัยไดในอนาคต  

 

นโยบาย 

 1. สงเสริมความรู ความชอบทางวัฒนธรรม = จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมขึ ้นทุกๆ 2 เดือน เพื ่อใหความรู  เชน 

การแตงกายของประเทศนั้นๆ เปนตน และ ความผอนคลายจากการเรียน เปนตน โดยเราจะจัดกิจกรรมนี้ในรูปแบบออนไลน 

และ ใหทุกคนโหวตวาอยากจะใหหัวขอกิจกรรมนั้นมาจากประเทศอะไร 

2. หา Portfolio งายๆแคปลายนิ ้ว =เนื ่องจากสถานการณโควิดในปจจุบันพวกเรารู ด ีว าการหา Portfolio 

จะเปนเรื่องที่ยากขึ้น พวกเราจึงจะสรางเพจขึ้นมาใหทุกทานเขามาหา Portfolio ไดอยางงายๆ และแนนอน เปน Portfolio 

ออนไลน แคทุกคนมีโทรศัพทหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส ก็สามารถทำและได Portfolio มาอยางงายๆ 

3. "วัยรุนสรางตัว" ปจจุบันพวกเราเห็นวา คนแตละคน มีความสามารถที่แตกตางกันไป ความสามารถแตละอยาง 

สามารถขัดเกลาได สรางรายได และควรคาแกการสงเสริม พวกเราเห็นถึงความสำคัญในจุดนี ้จ ึงจะสรางเพจใหทุก ๆ 

ทานนำความสามารถที ่พวกทานมีมาโชว หรือ สรางรายได เช น การวาดรูป การทำอาหาร และอื ่นๆอีกมากมาย 

ทานสามารถนำความสามารถท่ีทานมีมาคาขายสรางรายได หรือ โชวใหผูอ่ืนในเพจดูเปนการฝกอาชีพไปในตัวไดเชนกัน 



ผู้สมคัรหมายเลข 2 พรรคทิวทศัน์ศิลป์ 
 

4. "Complaint Receiving and Resolution Center”  หรือเรียกงายๆวาศูนยรับเรื่องรองเรียนและแกไขปญหาตางๆ 

ท่ีพ่ี ๆ นอง ๆทุกทานประสบพบเจอ โดยทางเราจะรับรองเรียนทางชองทางการติดตอออนไลน เชน Facebook และ Instagarm 

พรรคทิวทัศนศิลปไมวาจะเปนเรื่องเรียน ปญหาสวนตัว เรื่องท่ีพบเจอในโรงเรียนหรือการเรียนออนไลน ก็สามารถรองเรียนมาได 

หรืออยากใหเราเพ่ิมหรือปรับแกนโยบายอะไรก็สามารถ INBOX พวกเรามาไดเลย สิ่งท่ีทุก ๆ คน เสนอข้ึนมาจะเปนประโยชนแก 

พ่ี ๆ นอง ๆ ชาวสุวรรณภูมิทุกคนอยางแนนอน เพราะเราจะนำสิ่งท่ีทุกๆคนเสนอมาปรับแกใหดียิ่งๆข้ึนไป 

5.5. "Limited Learning Game Tournament" หรือเรียกงายๆวา กิจกรรมประชันความรูทางวิชาการ กิจกรรมนี้พวก 

เรามีจุดประสงคอยากใหทุก ๆคน นำความรูท่ีมีมาแขงขันและเลนกันผาน  Quizizz เราจะทำใหกิจกรรมใหญข้ึนเปนระดับโรงเรียน 

ใหพ่ี ๆ นอง ๆ ทุก ๆ ทานมา รวมสนุกกัน โดยกิจกรรมนี้จะจัดข้ึน ๆ ทุก ๆ 3 เดือน แบงการแขงขันเปนระดับชั้นและมาแขงรวม 

ทุกระดับชั้นในภายหลังสำหรับผูท่ีชนะไดท่ี 1 ของแตละวิชาในระดับชั้นนั้นๆ โดยจะแขงหลายๆวิชาไมวาจะเปน ประวัติศาสตร 

วิทยาศาสตร ภาษาไทย และวิชาตางๆอีกมากมาย โดยท่ี 1-3  เชนกันเม่ือผูชนะของแตละรายวิชาท่ีไดท่ี 1 สามารถมาแขงขัน 

ความรูทางวิชาการระดับโรงเรียนและชนะไดท่ี 1  ท่ี 1-10 ก็จะไดของรางวัลเชนกัน ไดท้ังความรู ความสนุกของรางวัลท่ีนาจับตา 

มองและท่ี 1 ก็สามารถรีเควสของรางวัลไดดวย! ตามท่ีทางพวกเราไดตั้งงบเอาไว โดยท่ี 1 งบของรางวัลไดท่ี 1000 ท่ี 2 งบ 500 

ท่ี 3 งบ 300 

 
 
 
 
 



ผู้สมคัรหมายเลข 2 พรรคทิวทศัน์ศิลป์ 
 

 







 
เอกสารแนะนำผูสมัครประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  

ปการศึกษา 2564 
 

ผูสมัครหมายเลข 3 พรรคพันธณรัตน 

 



ผูสมัครหมายเลข 3 พรรคพันธณรัตน 
 

 

เอกสารแนะนำผูสมัครประธานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

 

ช่ือผูสมัคร นายเผาพันธ   พันธศิริ  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 

คติประจำใจ ทำแลวเสียใจ ยังดีกวาเสียใจท่ียังไมไดทำ 

นโยบาย เปาหมาย และแนวทางดำเนินการของผูสมัคร.... 

 สานตอรุนพ่ี พัฒนา ต.อ.พ.ภ. สรางความรักความสามัคคีของพ่ีนอง และจับมือกาวสูปท่ี 10 

วิสัยทัศน 

 กิจกรรมสรางสรรค พัฒนาผูเรียน สงเสริมความเพียรใหสถาบัน 

นโยบาย 

 1. ยกระดับสภานักเรียน เพ่ิมบทบาทการทำงานของสภานักเรียน  

2. เสียงตามสาย เปดเพลงในตอนเชามีการจัดรายการในวันสำคัญตางๆของโรงเรียนและประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ 

3. กลองสงรัก เปนกิจกรรมฝากบอกความรูสึกดีๆโดยสงผานทางแพลตฟอรมตางในแตละเทศกาล 

4.รณรงคตานยาเสพติด จัดการแขงขันทางดานตางๆเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมใหกับนักเรียนและจัดนิทรรศการเรียนรูเก่ียวกับ

ยาเสพติดโดยแตละกิจกรรมจะมีเกียรติบัตรใหผูเขารวม 

5. สายสัมพันธพ่ีนอง จัดกิจกรรมตอนรับนองม.1และผลักดันใหกิจกรรมอำลารุนพ่ีอยางเปนทางการ 

6. รณรงครักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมโครงการเก็บขวดแลกแตม 

7. นองถามพ่ีตอบ รับฟงคำปรึกษาและใหแนวทางในการแกไขปญหา 



ผูสมัครหมายเลข 3 พรรคพันธณรัตน 
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  

ปการศึกษา 2564 
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เอกสารแนะนำผูสมัครประธานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

 

ช่ือผูสมัคร นายรัฐศาสตร   วิชา  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/4 

คติประจำใจ ไมเสียใจในการทำสิ่งท่ีผิดไปแลว 

นโยบาย เปาหมาย และแนวทางดำเนินการของผูสมัคร.... 

 จัดนิทรรศการศลิปะ จัด Random TikTok danc จัดการแขงขัน E-sport เพิ่มอุปกรณกีฬาภายในโรงเรียน , ตลาดนัด , 

จัด Movie day  

วิสัยทัศน 

 กิจกรรมเดนเนนพัฒนา สงเสริมเทคโนโลยี จบอยางมีคุณภาพ 

นโยบาย 

1. มีการจัด challenge TikTokใหนักเรียนท่ีมีความสนใจหรืออยากทำคลิปสรางสรรคตามหัวขอท่ีเรากำหนดใหและ

พรอมติดแฮชแท็กประจำchallengeและมอบเกรียติบัตรใหกับผูท่ีมียอดไลกมากท่ีสุด 5 อันดับแรก 

2. จัดทำตลาดนัดTUPP market online นักเรียนท่ีมีความสนใจอยากจะขายของทางพรรคของเราจะตั้ง page 

facebook เพ่ือท่ีจะใหนักเรียนสามารถนำของท่ีอยากขายมาขาย โดยท่ีสามารถสงรายละเอียดมาในทางpageและใหแอดมิน

เพจโพสลง page facebook 

3. ลดชองวางระหวางครูและนักเรียน นักเรียนคนใดท่ีมีปญหาท่ีไมสามารถบอกกับครูหรือไมกลาบอกดวยตนเองได 

ทางพรรคของเราจะนำปญหาไปแจงกับคุณครู ในชองทางตาง ๆ เพ่ือใหปญหาเหลานั้นไดคลี่คลายลงและหมดไป 

4. จัดการแขงขัน e-sport ในการจัดแขงขันe-sport นี้โดยเกมท่ีจะนำมาจากการโหวตของนักเรียนภายในโรงเรียน ผู

ชนะในการแขงขันจะไดรับของรางวัลบอกกับครูหรือไมกลาท่ีจะบอกดวยตนเองไดทางพรรคของเราจะนำปญหาเหลานั้นไปบอก

กับครูทานนั้นเองโดยสงขอความมาทาง line หรือ page facebook ของพรรคเราไดเลยและสามารถไมระบุตัวตนของตนเองได

ตามความสมัครใจ เพ่ือใหปญหาเหลานั้นไดคลี่คลายลงและหมดไป 

5. นิทรรศการศิลปะ online ทางพรรคของเราจะจัดตั้ง IG และ page facebook สำหรับนักเรียนท่ีมีความสนใจดาน

ศิลปะเพ่ือแสดงถึงศักยภาพดานศิลปะ ใหสามารถนำผลงานมาโชวใน IG และ page facebook ของเราไดและถาโรงเรียนเปด

การเรียนการสอนแลวผลงาน 
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