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        ค ำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 
 ที่ ๕๙ /๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีมอบทุนกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม ก ำหนดให้มีพิธีมอบทุนกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  
เพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจและให้โอกำสทำงกำรศึกษำแก่นักเรียนทีม่ีควำมประพฤติดีแต่มีปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ นักเรียน
ที่มีผลกำรเรียนดี นักกีฬำที่สร้ำงชื่อเสียง นักเรียนเรียนรวมและนักเรียนที่มีจิตสำธำรณะ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ 
กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์ ปกป้อง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล อำศัยตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีมอบทุนกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นำงแน่งน้อย เพ็งพันธ์   ประธำนกรรมกำร 
  ๑.๒ นำงชิดชนก    สุภำรัตน์  กรรมกำร 
  ๑.๓ นำยทองสำ          ทวีโชต ิ   กรรมกำร 
  ๑.๔ นำยปวริศร ์  โตน้ ำ   กรรมกำร 
  ๑.๕ นำยคมสันติ์  ดำงำม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   ๑.๖ นำงสำวชนิกำนต์ ศักดำณรงค์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่ ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรจัดกิจกรรม  อ ำนวยควำมสะดวก และให้ค ำปรึกษำแก่

   คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
       

 ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน    ประกอบด้วย 
    ๒.๑ นำยคมสันติ์  ดำงำม   ประธำนกรรมกำร   
    ๒.๒ นำงชิดชนก  สุภำรัตน์  กรรมกำร 

  ๒.๓ นำยทองสำ  ทวีโชต ิ   กรรมกำร 
  ๒.๔ นำยปวริศร ์  โตน้ ำ   กรรมกำร 
  ๒.๕ นำงเรวด ี  เวียงอ ำพล  กรรมกำร 
  ๒.๖ นำงสุชัญญำ  ดุษฎีอ ำไพ                  กรรมกำร 

   ๒.๗ นำงนิรมิต  วงศ์ภำดี      กรรมกำร 
   ๒.๘ นำงสำวญำติมำ โกไสยสุวรรณ               กรรมกำร 
   ๒.๙ นำงสำวชนิกำนต์ ศักดำณรงค์               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๒.๑๐ นำงอำรีรัตน์ จ ำปำจีน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่  ประชุมวำงแผนด ำเนินงำน  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
  
          /๓. คณะกรรมการ... 
 



๒ 

 

 ๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่เครื่องเสียงและบันทึกภาพ   ประกอบด้วย 
   ๓.๑ นำยทองสำ  ทวีโชต ิ   ประธำนกรรมกำร 
   ๓.๒ นำงสำวกนกวรรณ เรืองแสง  กรรมกำร  
   ๓.๓ นำยสุรโชค  สังฆธรรม  กรรมกำร 
   ๓.๔ นำงอำรีรัตน์  จ ำปำจีน   กรรมกำร 
   ๓.๕ นำยสุจริต  พุ่มไม้   กรรมกำร 
   ๓.๖ นักกำรภำรโรงและแม่บ้ำน   กรรมกำร 
   ๓.๗ นำงณัฐญำณ์ จอกแก้ว   กรรมกำรเลขำนุกำร 
   ๓.๘ นำยวสันต ์  ศรีเมือง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
   มีหน้าที ่   ๑. จัดเตรียมสถำนที่ประกอบพิธีมอบทุนกำรศึกษำ ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์  ปกป้อง 
           -  โพเดี้ยม  พิธีกร และโพเดี้ยมประธำนกล่ำวให้โอวำท  
           -  โต๊ะส ำหรับผู้มีเกียรติ และครูที่เข้ำร่วม 
           - ชุดรับแขก เก้ำอ้ีส ำหรับประธำนและแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมพิธีมอบทุนกำรศึกษำ 
           - เก้ำอ้ีส ำหรับให้นักเรียนที่ได้รับทุนนั่ง จ ำนวน ๒๐๐ ที่นั่ง 

   ๒. บันทึกภำพ/ติดตั้งเครื่องเสียงและ ควบคุมกำรใช้งำนตลอดงำน   
        ๓. จัดท ำป้ำยโดยมีข้อควำม  ดังนี้ 

  
 
 

 
 
 

  
  

 ๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ     ประกอบด้วย 
   ๔.๑ นำงเรวด ี  เวียงอ ำพล  ประธำนกรรมกำร 
   ๔.๒ นำงเอ้ือมพร  เบ็ญนำ   กรรมกำร 
   ๔.๓ นำงอำรีรัตน์  จ ำปำจีน   กรรมกำร 
   ๔.๔ นำงกฤษณี  สุริยำแสงศรี  กรรมกำร  
   ๔.๕ นำงอรทัย  มำลยำนนท์  กรรมกำร  
   ๔.๖ นำงสำวกมลมำศ ยูรักคุณ   กรรมกำร 
   ๔.๗ นำยสิทธำ    เสำร์แดน  กรรมกำร 
   ๔.๘ นำงสำวขวัญสุดำ กองช้ำง   กรรมกำร 
   ๔.๙ นำงสำวสิรำวรรณ เสี่ยงบุญ   กรรมกำร 
   ๔.๑๐ นำงสำวญำติมำ โกไสยสุวรรณ  กรรมกำร 
   ๔.๑๑ นำยกันตภน เรืองลั่น    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
    ๔.๑๒ นำงสำวชนิกำนต์   ศักดำณรงค์                กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  
              /มีหน้าที่... 

         พิธีมอบทุนการศึกษา 
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

      วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
   ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์  ปกป้อง         

    โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
 



๓ 

 

 มีหน้าที ่   ๑. ฝึกซ้อมนักเรียนในกำรประกอบพิธีมอบทุนกำรศึกษำ 
   ๒. ด ำเนินรำยกำรตำมก ำหนดกำร  
   ๓. จัดเตรียมมำลัยและฝึกนักเรียนกล่ำวขอบคุณประธำนและมอบมำลัยให้ประธำน  
 

 ๕. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    ประกอบด้วย  
   ๕.๑ นำงสุชัญญำ  ดุษฎีอ ำไพ  ประธำนกรรมกำร 
   ๕.๒ นำงเรวด ี  เวียงอ ำพล  กรรมกำร 
   ๕.๓ นำงขนิษฐำ   ทิพย์มงคล  กรรมกำร 
   ๕.๔ นำงอำรีรัตน์  จ ำปำจีน   กรรมกำร 
   ๕.๕ นำงสำวสุชำดำ มั่นสุ่ม   กรรมกำร 
   ๕.๖ นำงสำวชญำนิศ เตียงตั้ง   กรรมกำร  
   ๕.๗ นำงสำวญำติมำ   โกไสยสุวรรณ  กรรมกำร 
   ๕.๘ นำงสำวเดือนฉำย หนูแสนดี  กรรมกำร 
   ๕.๙ นำงสำวนันทกำนต์ ค ำนวนวัย  กรรมกำร 
   ๕.๑๐ นำงสำวนิธินันท์    สมเผือก   กรรมกำร 
   ๕.๑๑ นำงสำวชนิกำนต ์ ศักดำณรงค์  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 มีหน้าที่ ให้กำรต้อนรับ และบริกำรเครื่องดื่ม / อำหำรว่ำงแก่ผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน 
 

 ๖. คณะกรรมฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม    ประกอบด้วย 
   ๖.๑ นำงสำวกนกวรรณ เรืองแสง  ประธำนกรรมกำร 
   ๖.๒ นำงสำวประนอม แฟงวัด   กรรมกำร 
                               ๖.๓ นำงขนิษฐำ  ทิพย์มงคล  กรรมกำร 
                               ๖.๔ แม่บ้ำนทุกคน    กรรมกำร 
   ๖.๕ นำงนิรมิต  วงศ์ภำดี    กรรมกำร 
   ๖.๖ นำงพัชรินทร์ ไม้เกษ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องดื่ม / อำหำรว่ำงส ำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน 
 

 ๗. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา   ประกอบด้วย  
  ๗.๑ นำงสำวชนิกำนต์ ศักดำณรงค์  ประธำนกรรมกำร  
  ๗.๒ นำงสำววิรัด  ช่อดำว   กรรมกำร 
  ๗.๓ นำยจิรวัฒน ์ ครองยุติ   กรรมกำร  
  ๗.๔ นำยมนตรี  คูศรีสุวรรณ   กรรมกำร 
  ๗.๕ นำงสำววรรณิศำ นนทศักดิ์  กรรมกำร 
  ๗.๖ นำยไตรรงค์  ลิยะรัตน์   กรรมกำร 
  ๗.๗ นำงสำวพัชรินทร์ บุญสำง   กรรมกำร 
  ๗.๘ นำงสำวอนัญญำ อัตนัย   กรรมกำร 
  ๗.๙ นำยเกียรติศักด์ จันทร์อุป  กรรมกำร 

    
             /๗.๑๐ นำยเมธี... 



๔ 

 

  ๗.๑๐ นำยเมธ ี  แปนเมือง  กรรมกำร 
  ๗.๑๑ นำงสำวสภุัทรำ บุญพัชรชัย  กรรมกำร 
  ๗.๑๒ นำยกันตภน เรืองลั่น   กรรมกำร 
  ๗.๑๓ นำงสำวจันทร์สุดำ ท่อนเสำร์  กรรมกำร 
  ๗.๑๔ นำงสำวญำติมำ โกไสยสุวรรณ  กรรมกำร 

  ๗.๑๕ นำงอำรีรัตน์ จ ำปำจีน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     มีหน้าที ่ พิจำรณำคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำรับทุนกำรศึกษำ             

                        

๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย        
  ๘.๑ นำงชิดชนก        สุภำรัตน์               ประธำนกรรมกำร 
                 ๘.๒ ว่ำที่ ร.ต.วนัชัย    เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ     กรรมกำร      

   ๘.๓ นำงดวงพร    ไชยรุตม์                     กรรมกำร 
  ๘.๔ นำงสำวรมิดำ บุญทำ   กรรมกำร 
  ๘.๕ นำยสุรโชค  สังฆธรรม  กรรมกำร 

   ๘.๖ นำงสุกัลยำ  ค ำนวนวัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่ เบิกจ่ำยเงินตำมงบประมำณและกิจกรรม 
 

 ๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    ประกอบด้วย 
   ๙.๑ นำยคมสันติ์   ดำงำม   ประธำนกรรมกำร 
   ๙.๒ นำงอำรีรัตน์  จ ำปำจีน   กรรมกำร 
   ๙.๓ นำงสำวชนิกำนต์     ศักดำณรงค์     กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 มีหน้าที ่     ประเมินและรำยงำนผลเสนอฝ่ำยบริหำร 
 
  ให้คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆประชุมปรึกษำหำรือ ประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมนี้ให้ด ำเนินไป
ด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประกำร 
 
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง  ณ วันที่  ๗  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
      
  
     (นำงแน่งน้อย   เพ็งพันธ์) 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม  

 
 
 
 

 


