
 
 
 
 
 

    ค ำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม    
  ที่   ๕๕  /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประชุมผูป้กครองและลงทะเบียน ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 
........................................................................ 

 ด้วยโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ก าหนดให้มีการจัดประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนภาคเรียน 
ที่ ๑/๒๕๖๒  ในวันอาทิตย์ที่ ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๐๗.๐๐  - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์  ปกป้อง 
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖   และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒  พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล แต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
  ๑.๑. นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์   ประธานกรรมการ 
  ๑.๒. นางสาวอารีย ์ เอ่ียมงาม  กรรมการ 
  ๑.๓. นางชิดชนก  สุภารัตน์  กรรมการ 
  ๑.๔. นายทองสา  ทวีโชต ิ   กรรมการ 
  ๑.๕. นายปวริศร ์ โตน้ า   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา ควบคุม ดูแล อ านวยความสะดวกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
 

 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
  ๒.๑. นายปวริศร ์ โตน้ า   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒. นางนิจวรรณ ค าวังพฤกษ์  กรรมการ 
  ๒.๓. นางณัฐญาณ์ จอกแก้ว   กรรมการ 
  ๒.๔. นางสุชัญญา  ดุษฎีอ าไพ  กรรมการ 
  ๒.๕. นางสุกัลยา  ค านวนวัย  กรรมการ 

๒.๖. นายสุพล  จันทรี   กรรมการ 
๒.๗. นางขนิษฐา    ทิพย์มงคล    กรรมการ 
๒.๘. นายกันตภน    เรืองลั่น   กรรมการ 
๒.๙. นายเมธ ี  แปนเมือง  กรรมการ 
๒.๑๐. นายปรีดา  ชื่นกลิ่นธูป  กรรมการ 
๒.๑๑. นายสิทธา   เสาร์แดน  กรรมการ 
๒.๑๒. นางสาวชนิกานต์ ศักดาณรงค์  กรรมการ 
๒.๑๓.  นางสาววรรณนิศา  นนทศักดิ์  กรรมการ 
๒.๑๔.  นางอนงค์นาถ สงธิ    กรรมการ 
        /…๒.๑๕. นางสาวร าไพ 



- ๒ – 
 

๒.๑๕. นางสาวร าไพ มีแก้ว   กรรมการ 
๒.๑๖. นางสาวพัชรินทร์  บุญสาง   กรรมการ 
๒.๑๗. คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
๒.๑๘. นางเรวด ี  เวียงอ าพล  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๙. นางสาวอนัญญา อัตนัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่ วางแผน ก ากับติดตามประสานงานให้การด าเนินงาน ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

 

 ๓. คณะกรรมกำรกำรเงินและพัสดุ อุปกรณ์ ประกอบด้วย 
  ๓.๑. นางสุกัลยา  ค านวนวัย  ประธานกรรมการ 
  ๓.๒. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
  ๓.๓. นางสาวรมิดา   บุญทา   กรรมการ 
  ๓.๔. นางสาวเสาวนิตย์ มงคลสกุณี  กรรมการ 
  ๓.๕. นางสาวอุษณา   ข าดี   กรรมการ 
  ๓.๖. นางสาวสุชาดา มั่นสุ่ม   กรรมการ 
  ๓.๗. นายพิพากษา สุทธินา   กรรมการ 
  ๓.๘. นางสาววิมลมาศ   สังฆะวัน   กรรมการ 
                     ๘.๙. นางสาวนันทกานต์  ค านวณวัย  กรรมการ 
  ๓.๑๐. นางดวงพร ไชยรุฒม์  กรรมการและเลขานุการ  

หน้ำที ่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับเงิน และใบเสร็จบ ารุงการศึกษา 
       ๒. ชี้แจงขั้นตอนการจัดท าเอกสารในการรับเงินระดมทรัพยากร เพ่ือการพัฒนาการศึกษา 
       ๓. รับและน าส่งเงินฝากธนาคาร 
 

 ๔. คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน  ประกอบด้วย 
  ๔.๑. นางเรวด ี  เวียงอ าพล  ประธานกรรมการ 
  ๔.๒. นางสาวเดือนฉาย    หนูแสนดี  กรรมการ 
  ๔.๓. นางขนิษฐา    ทิพย์มงคล    กรรมการ 
  ๔.๔. นายสิทธา    เสาร์แดน  กรรมการ 
  ๔.๕.  นายเมธ ี  แปนเมือง  กรรมการ 
  ๔.๖.  นายปรีดา    ชื่นกลิ่นธูป  กรรมการ 
  ๔.๗.  นายกันตภน    เรืองลั่น  กรรมการ 
  ๔.๘.  ครูที่ปรึกษาทุกท่าน    กรรมการ 
  ๔.๙.  คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
  ๔.๑๐. นางอนงค์นาถ สงธิ   กรรมการและเลขานุการ    
 มีหน้ำที่ ๑. จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนส าหรับลงทะเบียนทุกห้องเรียน 

      ๒. จัดท าบัตรคิวและแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา  ๐๗.๐๐ น.  
        ๓. ต้อนรับและรายงานตัวผู้ปกครองนักเรียน  ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์  ปกป้อง  
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      ๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร  ประกอบด้วย 
๕.๑. นางสาวสุภาวดี มุ้ยจีน   ประธานกรรมการ 

  ๕.๒. นางสาวกมลมาศ ยูรักคุณ   กรรมการ 
  ๕.๓. นางเอ้ือมพร เบ็ญนา   กรรมการ 
  ๕.๔. นางสาวชนิกานต์ ศักดาณรงค์   กรรมการ 

๕.๕. นางสาวขวัญสุดา     กองช้าง   กรรมการ 
  ๕.๖. นายสิทธา  เสาร์แดน  กรรมการและเลขานุการ  

หน้ำที ่ เป็นพิธีกรในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและชี้แจงขั้นตอนการพบครูที่ปรึกษา 
 

 ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
๖.๑. นางสาวสุภาดี มุ้ยจีน   ประธานกรรมการ 

  ๖.๒. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน    กรรมการ 
  ๖.๓. นางสาวกมลมาศ ยูรักคุณ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ที่มีการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนให้คณะครูและ
ผู้ปกครองทราบ 

 

 ๗. คณะกรรมฝ่ำยสถำนที่และโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภำพ ประกอบด้วย 
๗.๑ นายทองสา   ทวีโชต ิ   ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางณัฐญาณ์ จอกแก้ว   กรรมการ 
๗.๓ นายสุรโชค    สังฆธรรม  กรรมการ 
๗.๔ นายมงคล  อินทร์เรือง  กรรมการ 
๗.๕ นายพิพากษา สุทธินา   กรรมการ 
๗.๖ นักการภารโรงและแม่บ้านทุกคน  กรรมการ 
๗.๗  นายวสันต ์  ศรีเมือง   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  ๑. จัดเตรียมและท าความสะอาดสถานที่ 
       ๒. จัดโต๊ะส าหรับรับรายงานตัวนักเรียน(โดยผู้ปกครองลงนาม)บนห้องเรียนและหอประชุม 
                         ๓. จัดโต๊ะหมู่บูชา และธูปเทียนดอกไม้บนเวที 
       ๔. จัดที่นั่งส าหรับครู  ผู้บริหาร  และผู้ปกครองตามจ านวนที่ก าหนดทั้งภาคเช้าและบ่าย 
       ๕. จัดตั้งควบคุมเครื่องเสียงและบันทึกภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมตลอดงาน 
       ๖. จัดท าป้ายเวทีบนหอประชุม โดยมีข้อความดังนี้   
  
 
 
 
 

  
 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

วันอาทิตยท์ี่ ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม   
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               ๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดง ประกอบด้วย 
  ๘.๑. นางกฤษณี  สุริยาแสงศรี  ประธานกรรมการ 
                     ๘.๒. นางสาวบุษบง        ลัดดา    กรรมการ 
  ๘.๓. นายศักดิ์รินทร์        แซ่จั่น   กรรมการ 
  ๘.๔. นายเมธ ี  แปนเมือง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดชุดการแสดงของนักเรียน ตามความเหมาะสม ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย 
 ๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและโภชนำกำร ประกอบด้วย 
  ๙.๑. นางนิรมิต             วงศ์ภาดี   ประธานกรรมการ 

๙.๒.   นางสุชัญญา       ดุษฎีอ าไพ  กรรมการ 
  ๙.๓. นางพัชรินทร์          ไม้เกษ   กรรมการ 
  ๙.๔. นางขนิษฐา  ทิพย์มงคล  กรรมการ 
  ๙.๕. นางสาววิรัด ช่อดาว   กรรมการ 
  ๙.๖. นางสาวกนกวรรณ  เรืองแสง   กรรมการและเลขานุการ    

หน้ำที ่ จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มส าหรับครูและผู้ปกครองตลอดงาน 
 ๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย ประกอบด้วย 

๑๐.๑. นายปรีดา       ชื่นกลิ่นธูป  ประธานกรรมการ 
๑๐.๒. นายพิพากษา  สุทธินา  กรรมการ 
๑๐.๓. นายสจุริต      พุ่มไม้  กรรมการ 
๑๐.๔. นายไตรรงค์    ลิยะรัตน์  กรรมการ 
๑๐.๕. นายเมธ ี       แปนเมือง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ ดูแลการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดงาน 
 ๑๑. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน  ประกอบด้วย 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑-๓ เวลำ ๐๘.๐๐  - ๑๒.๐๐ น. 
 

ช้ัน ช่ือ- สกุล 
ครูที่ปรึกษา/เก็บเอกสาร 

ช่ือ- สกุล 
เงินบกศ. (๑,๓๐๐) 

ช่ือ- สกุล 
เงินสมาคม (๖๕๐) 

ช่ือ- สกุล 
เงินกีฬา (๔๐๐) 

๑/๑ 

(๑๓๐๔)       
นางอารีรัตน์  จ าปาจีน  
นางสาวหิรัญญา  ช่วยหะ  

- - - 

๑/๒ 

(๑๓๐๕)         
นางขนิษฐา   ทิพย์มงคล  
นางสาววิมลมาศ  สังฆะวัน  

- - - 

๑/๓ 

(๑๓๐๖)         
นางสาวจันทร์ฉาย โภคมลูผล 
นายพิพากษา    สุทธินา 

- - - 

๑/๔ 

(๑๓๐๗)         
นางสาวประนอม  แฟงวัด 
นายสุรโชค  สังฆธรรม 

- - - 

๑/๕ 

(๑๓๐๘)         
นายสุพล     จันทร ี
นางสาวเดือนฉาย  หนูแสนด ี

- - - 

๑/๖ 

(๑๓๐๙)         
นางคัมภีรัย   แก้วหาญ 
นางสาวสุภาวดี    มุ้ยจีน 

- - - 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ – ๖  เวลำ ๑๓.๐๐  - ๑๖.๐๐ น. 
ชั้น ช่ือ- สกุล 

ครูที่ปรึกษา/เก็บเอกสาร 
ช่ือ- สกุล 

เงินบกศ. (๑,๓๐๐) 
ช่ือ- สกุล 

เงินสมาคม (๖๕๐) 
ช่ือ- สกุล 

เงินกีฬา (๔๐๐) 
๔/๑ 

(๑๔๑๐)   
นางนิรมิต  วงศ์ภาด ี
นายสุรโชค  สังฆธรรม 

- - - 

๔/๒ 
(๑๔๑๑)   

นางอภิญญา   พลสวสัดิ ์
นางสาวสุภัทรา    บุญพัชรชัย 

- - - 

๔/๓ 
(๑๔๑๒)   

นายเมธ ี แปนเมือง 
นางสาวเดือนฉาย  หนูแสนด ี

- - - 

๔/๔ 
(๑๔๑๓)   

นางสาวชนิกานต์  ศักดาณรงค์
นายอิทธิพันธ์  แสงเขียว 

- - - 
 
 

ช้ัน ช่ือ- สกุล 
ครูที่ปรึกษา/เก็บเอกสาร 

ช่ือ- สกุล 
เงินบกศ. (๑,๓๐๐) 

ช่ือ- สกุล 
เงินสมาคม (๖๕๐) 

ช่ือ- สกุล 
เงินกีฬา (๔๐๐) 

๒/๑ 

(๑๔๐๔)         
นางสาวพัชรินทร์  บุญสาง 

 

นางสาวสุภัทรา บุญพัชรชัย นายอิทธิพันธ์  แสงเขียว นายเมธี  แปนเมือง 

๒/๒ 

(๑๔๐๕)         

นางสาวนันท์ณภัส  ดอกกุหลาบ 
 

นายไตรรงค์  ลิยะรตัน ์ นางสาวมาลินี  เสือลาย 
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์) 

นางสาวกนกวรรณ  เรืองแสง 

๒/๓ 

(๑๔๐๖)         
นางสาวกมลมาศ  ยูรักคณุ   นางจิรนันท์  คันธีสาร นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อนันต ์ นางอรทัย มาลยานนท์ 

๒/๔ 

(๑๔๐๗)         
นายวสันต์    ศรีเมือง นางสาวญาติมา  โกไสยสุวรรณ นายสุจริต  พุ่มไม ้    นางสาวบุษบง  ลัดดา  

(นักศึกษาฝึกประสบการณ)์ 
๒/๕ 

(๑๔๐๘)         

นางสาวเสาวนิตย์   มงคลสกุณี นายปรีดา  ช่ืนกลิ่นธูป 
 

นางสาวสิราวรรณ  เสีย่งบุญ นายมงคล  อินทร์เรือง 

๒/๖ 

(๑๔๐๙)         
นางสาวรมดิา  บุญทา 
 

นางเอื้อมพร  เบ็ญนา นางสาวสุชญา  แสงฉลวย นายณัฐพงศ์  แม้นทิม  
(นักศึกษาฝึกประสบการณ)์  

๒/๗ 

(๒๓๐๒)         
นางสาววิภาดา  เจือจันทร ์ นายสิทธา  เสาร์แดน นางณัฐญาณ์    จอกแก้ว นางสาวแวววิมล  ธุระตา 

(นักศึกษาฝึกประสบการณ)์ 
๓/๑ 

(๑๒๐๔)         
นายคมสันติ์  ดางาม นางสาววิรัด   ช่อดาว นายสมควร  พ่อวงษ ์ นางสาวณัฐวดี  จันลา 

(นักศึกษาฝึกประสบการณ)์ 
๓/๒ 

(๑๒๐๕)         
นางสาวทิพามณี   หาผล นางสาวธีรารตัน์  ตันเจริญ นางสาวอรวรรณ  บรรพาอินทร ์

(นักศึกษาฝึกประสบการณ)์ 
นางสาวภารดา  กลมเกลียว  
(นักศึกษาฝึกประสบการณ)์ 

๓/๓ 

(๑๒๐๖)         
ว่าท่ี ร.ต.วันชัย เสนีวงศ์ ณ  
อยุธยา 

นางสาวอนัญญา  อัตนัย 
 

นางสาวอัจฉราพร   โป่งแยง 
(นักศึกษาฝึกประสบการณ)์ 

นางสาวปรียาภรณ์  น้ าจันทร ์  
(นักศึกษาฝึกประสบการณ)์ 

๓/๔ 

(๑๒๐๗)         

นางสาวจินดา  คงเจริญจิตติกุล นางสาวกฤชสร  บุญธรรมเจริญ นายระพีพัฒน์  นาเวทรัมย ์ 
(นักศึกษาฝึกประสบการณ)์ 

นางสาวประไพจิตร  ไชยอเนก 
(นักศึกษาฝึกประสบการณ)์ 

๓/๕ 

(๑๒๐๘)         
นางสาวขวัญสดุา     กองช้าง นางพัชรินทร์  ไม้เกษ นางสาวชญานิศ  เตียงตั้ง นายพรรษา  สุกรินทร ์

(นักศึกษาฝึกประสบการณ)์ 
๓/๖ 

(๒๓๐๑)         
นายเกียรติศักดิ์  จันทร์อุป นายนิธิ   ทองเปี่ยม นางสาวรุ่งฤดี  หลวงเจริญ นางสาวณัฐธีรา แก้วแกมทอง 

(นักศึกษาฝึกประสบการณ)์ 



- ๖ – 
 

ช้ัน ช่ือ- สกุล 
ครูที่ปรึกษา/เก็บเอกสาร 

ช่ือ- สกุล 
เงินบกศ. (๑,๓๐๐) 

ช่ือ- สกุล 
เงินสมาคม (๖๕๐) 

ช่ือ- สกุล 
เงินกีฬา (๔๐๐) 

  ๕/๑ 
(๑๓๑๐)   

นางสาวชญานิศ  เตียงตั้ง นางสาวสุชญา  แสงฉลวย นายไตรรงค์  ลิยะรตัน ์ นางจิรนันท์  คันธีสาร 

๕/๒ 
(๒๓๐๖)   

นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อนันต ์ นางสาวรุ่งฤดี  หลวงเจริญ นางขนิษฐา   ทิพย์มงคล   นางสาวปรียาภรณ์  น้ าจันทร ์  
(นักศึกษาฝึกประสบการณ)์ 

๕/๓ 
(๒๓๐๔)   

นายมงคล  อินทร์เรือง นางสาวประนอม  แฟงวัด นางอรทัย มาลยานนท์ นางสาวหิรัญญา  ช่วยหะ  
 

๕/๔ 
(๒๓๐๓) 

นางอารีรัตน์  จ าปาจีน นายปรีดา  ช่ืนกลิ่นธูป นางสาวสุภาวดี    มุ้ยจีน 
 

นางสาวญาติมา  โกไสยสุวรรณ 

 ๕/๕ 
(๓๔๐๑)  

นายวสันต์    ศรีเมือง นางสาวกนกวรรณ  เรืองแสง นางคัมภีรัย   แก้วหาญ 
 

นางสาวสิราวรรณ  เสีย่งบุญ 

๕/๖ 
(        ) 

นางณัฐญาณ์    จอกแก้ว นายระพีพัฒน์  นาเวทรัมย ์ 
(นักศึกษาฝึกประสบการณ)์ 

นางสาวมาลินี   เสือลาย 
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์) 

นางสาวณัฐวดี  จันลา 
(นักศึกษาฝึกประสบการณ)์ 

๖/๑ 
(๓๓๐๑) 

นางนิจวรรณ    ค าวังพฤกษ์ นายคมสันติ์  ดางาม นางสาวกมลมาศ  ยูรักคณุ   นางสาววิภาดา  เจือจันทร ์

๖/๒ 
(๓๓๐๒) 

นายสมควร  พ่อวงษ ์ นางสาววิรัด   ช่อดาว นางสาวจินดา  คงเจริญจิตติกุล นายสิทธา  เสาร์แดน 

๖/๓ 
(๓๓๐๓) 

นางพัชรินทร์  ไม้เกษ นายนิธิ   ทองเปี่ยม นางสาวอนัญญา  อัตนัย 
 

นางสาวธีรารตัน์  ตันเจริญ 

๖/๔ 
(๓๓๐๔) 

นางเรวดี    เวียงอ าพล นางสาวกฤชสร  บุญธรรมเจริญ นางสาวขวัญสดุา  กองช้าง นางสาวทิพามณี   หาผล 

๖/๕ 
(๓๓๐๖) 

นางสุชัญญา      ดุษฎีอ าไพ นายสุจริต  พุ่มไม ้ นายศักดิ์รินทร์  แซ่จั่น 
(นักศึกษาฝึกประสบการณ)์ 

- 

 
หน้ำที่  ๑. แนะน ารายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานแก่ผู้ปกครอง 

     ๒. เก็บเงินระดมทรัพยากร 
     ๓. แจ้งพฤติกรรมการเรียน และความประพฤติ ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ๔. แจกเงินเรียนฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียน 

   

 ๑๒ .คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย    
  ๑๒.๑. นางอนงค์นาถ  สงธิ     ประธานกรรมการ 
  ๑๒.๒. นางสาวพัชรินทร์  บุญสาง  กรรมการ 
  ๑๒.๓. นางสาวร าไพ มีแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร 
 

   
 
 



- ๗ – 
 

           ให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการจัดกิจกรรมให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
พร้อมเพรียง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 
 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
            (นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
 


