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      ค ำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 

      ที่  ๙๙ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนวันสถำปนำโรงเรียนและทอดผ้ำป่ำสำมัคคีเพ่ือกำรศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

..................................................... 

ด้วยโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคมก ำหนดจัดงำนวันสถำปนำโรงเรียน ครบรอบ ๓๘ ปี   เพ่ือร ำลึกถึงวันสถำปนำ
โรงเรียนและบ ำเพ็ญกุศลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สถำนที่ตั้งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม และคณะครู บุคลำกร  และนักเรียน  
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สมำคมผู้ปกครองและครูฯ  เครือข่ำยผู้ปกครองฯ  
ชมรมศิษย์เก่ำฯ และชมรมครูเก่ำฯ พร้อมใจกันจัดทอดผ้ำป่ำสำมัคคีเพ่ือกำรศึกษำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสมทบกำรรับ
งบประมำณอุดหนุนค่ำก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม  จ ำนวน ๒,๕๖๐,๐๐๐ บำท  ในวันพุธ 
ที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเปนนปปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนวันสถำปนำโรงเรียนและทอดผ้ำป่ำสำมัคคีเพ่ือกำรศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๖๔ ดังต่อปปนี้ 
 

     ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
     ๑.๑ นำงกรชนก   สุตะพำหะ  ประธำนกรรมกำร 
    ๑.๒ นำงกชพรรณ  มีประดิษฐ  รองประธำนกรรมกำร 
    ๑.๓ นำยปวริศร ์  โตน้ ำ   กรรมกำร 
    ๑.๔ นำงสำววรำงคณำ  นิ่มรำศรี   กรรมกำร 
    ๑.๕ นำงชิดชนก   สุภำรัตน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

     มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ปัญหำ ก ำกับ ติดตำมและอ ำนวยควำมสะดวกให้คณะกรรมกำร 
                          ฝ่ำยต่ำงๆ 
 

             ๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย 
   ๒.๑ นำงกชพรรณ  มีประดิษฐ  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.๒ นำยทองสำ   ทวีโชต ิ   รองประธำนกรรมกำร 
   ๒.๓ นำงขนิษฐำ   ทิพย์มงคล  กรรมกำร 

 ๒.๔ นำยวสันต ์   ศรีเมือง   กรรมกำร 
   ๒.๕ นำยสุรโชค   สังฆธรรม  กรรมกำร 
  ๒.๖ นำยอภินันท์  พลเยี่ยม   กรรมกำร 
    ๒.๗ นำยเกียรติศักดิ์  จันทร์อุป  กรรมกำร 
   ๒.๘ นำงสำวกนกวรรณ  เรืองแสง  กรรมกำร 

 ๒.๙ นำงสำวอำรีรัตน์  จ ำปำจีน   กรรมกำร 
 ๒.๑๐ นำงสำววิมลมำศ   สังฆะวัน   กรรมกำร 
 ๒.๑๑ นำงสำวสภุัทรำ  บุญพัชรชัย  กรรมกำร 
 ๒.๑๒ นำงสำวขวัญสุดำ  กองช้ำง   กรรมกำร 
 

                    /๒.๑๓ นำงสำวอุษณำ... 



๒ 

 

   ๒.๑๓ นำงสำวอุษณำ  ข ำดี   กรรมกำร      
   ๒.๑๔ นำงสำววรรณนิศำ  นนทศักดิ์  กรรมกำร 
   ๒.๑๕ นำงสำวพัชรินทร ์  บุญสำง   กรรมกำร 

 ๒.๑๖ นำงสำวชญำนิศ  เตียงตั้ง   กรรมกำร 
   ๒.๑๗ นำงสำวนันทกำนต์  ค ำนวนวัย  กรรมกำร 
      ๒.๑๘ นำงสำวจันทร์สุดำ  ท่อนเสำร์  กรรมกำร 

 ๒.๑๙ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทุกคน  กรรมกำร 
    ๒.๒๐ คณะแม่บ้ำนทุกคน    กรรมกำร 
    ๒.๒๑ นำยด ำรง   กรรฉิม   กรรมกำร            
    ๒.๒๒ นำยมงคล  พันตำเอก  กรรมกำร 
     ๒.๒๓ นำยมนตรี  คูศรีสุวรรณ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๒.๒๔ นำยสุจริต  พุ่มปม้   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   
 

      มีหน้าที ่๑. ท ำควำมสะอำดเจดีย์ วิหำรหลวงปู่ขำว และบริเวณงำนให้เหมำะสมสวยงำม 
     ๒. จัดสถำนที่บริเวณหน้ำวิหำร/โต๊ะวำงเครื่องบวงสรวง 

                          ๓. จัดเก้ำอ้ีเพ่ือรับรองแขกมำร่วมงำนให้เหมำะสมสวยงำม 
       ๔. จัดสถำนที่ส ำหรับทอดผ้ำป่ำ และ ควำมสะอำดห้องประชุม 

     ๕. ตกแต่งหอประชุม จัดที่นั่งผู้มำร่วมงำน 
     ๖. จัดเตรียมที่วำงองค์ผ้ำป่ำหน้ำเวทีบนหอประชุม 
     ๗. จัดโต๊ะหมู่บูชำ ดอกปม้ ธูป เทียน สำยสิญจน์ ขันน้ ำมนต์ 
     ๘. จัดซุ้มส ำหรับวำงอำหำร 
     ๙. จัดโต๊ะ – เก้ำอ้ี ส ำหรับผู้มำร่วมงำนรับประทำนอำหำร และถวำยภัตตำหำรเพลแด่พระสงฆ์  
         จ ำนวน ๙ รูป 
 

    ๓. คณะกรรมการฝ่ายบวงสรวง  ประกอบด้วย   
            ๓.๑ นำยกันตภน             เรืองลั่น   ประธำนกรรมกำร 

 ๓.๒ นำงสำวอนัญญำ  อัตนัย   รองประธำนกรรมกำร 
                    ๓.๓ นำงสำววิมลมำศ     สังฆะวัน   กรรมกำร 
           ๓.๔ นำงสำววรรณนิศำ     นนทศักดิ์  กรรมกำร 
          ๓.๕ นำงอำรีรัตน์  จ ำปำจีน   กรรมกำร 
            ๓.๖ นำงสำวขวัญสุดำ  กองช้ำง   กรรมกำร 
                     ๓.๗ นำงสำวฐิติยำ  สุวรรณเพชร  กรรมกำร    
   ๓.๘ นำงสำวจันทร์สุดำ  ท่อนเสำร์  กรรมกำร 
                    ๓.๙ นำยจิรวัฒน ์  ครองยุติ   กรรมกำร 
                      ๓.๑๐ นำงสำวชนิกำนต์       ศักดำณรงค์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

      มีหน้าที ่๑. ติดต่อประสำนเชิญพรำหมณ์ ท ำพิธีบวงสรวงตำมข้ันตอนพิธีพรำหมณ์ 
                           ๒. จัดเตรียมเครื่องบวงสรวงให้ครบถ้วนตำมก ำหนด และทันก่อนถึงเวลำที่ก ำหนด    

๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์ ประกอบด้วย 
๔.๑ นำยสมควร   พ่อวงษ์   ประธำนกรรมกำร 

  ๔.๒ นำงสำวสุภำวดี  มุ้ยจีน   กรรมกำร 

 
    /๔.๓ นำงสำวรุ่งฤดี… 



๓ 

 

 ๔.๓ นำงสำวรุ่งฤดี  หลวงเจริญ  กรรมกำร 
   ๔.๔ นำงสำวทิพำมณี  หำผล   กรรมกำร 
  ๔.๕ นำงสำวกมลมำศ  ยูรักคุณ   กรรมกำร 
  ๔.๖ นำงสำวธีรำรัตน ์  ตันเจริญ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑ 
              มีหน้าที่  ๑. นิมนต์พระสงฆ์ จ ำนวน  ๙  รูป 
            ๒. ล ำดับขั้นตอนพิธีสงฆ์ 
               ๓. จัดเตรียมนักเรียนกล่ำวน ำสวดมนต์บูชำพระรัตนตรัย อำรำธนำศีล อำรำธนำพระปริตร  
                                  และถวำยผ้ำป่ำ 
               ๔. จัดเตรียมดอกปม้ ธูป เทียน ปัจจัย และเครื่องปทยธรรมถวำยพระ 

     ๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นำงสำวปิยนุช  เหล่ำชำติ  ประธำนกรรมกำร                                                         
  ๕.๒ นำยกันตภน   เรืองลั่น   รองประธำนกรรมกำร 
   ๕.๓ นำยมนตรี   คูศรีสุวรรณ  กรรมกำร 
  ๕.๔ นำยเกียรติศักดิ์   จันทร์อุป  กรรมกำร 
   ๕.๕ นำงสำวชนิกำนต์  ศักดำณรงค์  กรรมกำร 
   ๕.๖ นำงสำวขวัญสุดำ  กองช้ำง   กรรมกำร 
  ๕.๗ นำงสำวกมลมำศ  ยูรักคุณ   กรรมกำร 
   ๕.๘ นำงสำวจันทร์สุดำ   ท่อนเสำร์   กรรมกำร 
             ๕.๙ นำงสำววิมลมำศ     สังฆะวัน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

               มีหน้าที่ ๑. ดูแลควำมพร้อมของสถำนที่จัดงำนก่อนถึงพิธีกำรต่ำงๆและจัดองค์ประกอบต้นผ้ำป่ำให้สวยงำม 
                            ๒. จัดท ำค ำกล่ำววัตถุประสงค์และค ำกล่ำวขอบคุณเนื่องในงำนทอดผ้ำป่ำสำมัคคีเพื่อกำรศึกษำ  
                                ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
          ๓. ด ำเนินงำนตำมล ำดับขั้นตอนกำรทอดผ้ำป่ำสำมัคคีเพื่อกำรศึกษำ 

      ๖. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม     ประกอบด้วย 
  ๖.๑ นำงนิรมิต   วงคภ์ำดี   ประธำนกรรมกำร 

๖.๒ นำงสุชัญญำ   ดุษฎีอ ำปพ  รองประธำนกรรมกำร 
  ๖.๓ นำงสำวจินดำ  คงเจริญจิตติกุล  กรรมกำร 
  ๖.๔ นำงสำวประนอม  แฟงวัด   กรรมกำร 
  ๖.๕ นำงขนิษฐำ   ทิพย์มงคล  กรรมกำร 
  ๖.๖ นำงญำติมำ   โกปสยสุวรรณ  กรรมกำร 
  ๖.๗ นำงสำวเสำวนิตย ์  มงคลสกุณี  กรรมกำร 

 ๖.๘ นำงสำวรติกร  พันส ำโรง  กรรมกำร   
๖.๙ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทุกคน  กรรมกำร 

    ๖.๑๐ คณะแม่บ้ำนทุกคน     กรรมกำร 
    ๖.๑๑ นำงพัชรินทร์  ปม้เกษ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๖.๑๒ นำงสำวกนกวรรณ  เรืองแสง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

        มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่มส ำหรับพระสงฆ์และผู้มำร่วมงำน 
         ๒. ประสำนกับชุมชน/คณุครูท่ีจะน ำอำหำรมำร่วมงำน 

/๓. จัดเตรียม... 



๔ 

 

         ๓. จัดเตรียมภำชนะส ำหรับใส่อำหำรและเครื่องดื่มให้เพียงพอ 
         ๔. จัดภัตตำหำรถวำยเพลพระและอำหำรว่ำงเครื่องดื่มแก่ผู้มำร่วมงำน  
         ๕. จัดหำนักเรียนล ำเลียงอำหำรปปปว้ในที่จัดเตรียมส ำหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติ 
 

      ๗. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นำงสำววรำงคณำ  นิ่มรำศรี   ประธำนกรรมกำร 
  ๗.๒ นำงสำวจินดำ  คงเจริญจิตติกุล  รองประธำนกรรมกำร 
  ๗.๓ นำงเอ้ือมพร   เบ็ญนำ   กรรมกำร 
  ๗.๔ นำงสำวสุชญำ  สุภำพันธ์  กรรมกำร 
                     ๗.๕ นำงอำรีรัตน์  จ ำปำจีน   กรรมกำร 
  ๗.๖ นำงสำวขวัญสุดำ  กองช้ำง   กรรมกำร 
  ๗.๗ นำงสำวสิรำวรรณ       เสี่ยงบุญ   กรรมกำร 

๗.๘ นำงสำววภิำดำ  เจือจันทร์  กรรมกำร 
๗.๙ นำงสำวเดือนฉำย       หนูแสนดี  กรรมกำร 
๗.๑๐ คณะกรรมกำรสภำนักเรียน    กรรมกำร 
๗.๑๑ นำงจิรนันท์     คันธีสำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗.๑๒ นำงสำวกฤชสร  บุญธรรมเจริญ  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑ 
     มีหน้าที ่ ๑. ให้กำรต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน 

        ๒. เตรียมคณะกรรมกำรสภำนักเรียนส ำหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน 
 

              ๘. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา ถ่ายภาพ แสง เสียง  ประกอบด้วย 
   ๘.๑ นำยทองสำ   ทวีโชต ิ   ประธำนกรรมกำร  
   ๘.๒ นำยพิพำกษำ  สุทธินำ   กรรมกำร 
                    ๘.๓ นำยเกียรติศักดิ์  จันทร์อุป  กรรมกำร 
  ๘.๔ นำยมงคล   พันตำเอก  กรรมกำร 
          ๘.๕ นำยด ำรง   กรรฉิม   กรรมกำร 
  ๘.๖ นำยวสันต ์   ศรีเมือง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

                 มีหน้าที ่๑. จัดหำเครื่องเสียงและติดตั้งให้พร้อมทั้ง ๒ แห่ง 
                            ๒. ตรวจสอบระบบแสง เสียง      
                            ๓. บันทึกภำพนิ่ง / ภำพเคลื่อนปหวของกิจกรรมตลอดงำน 

   ๙. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์      ประกอบด้วย 
   ๙.๑ นำยกันตภน            เรืองลั่น   ประธำนกรรมกำร 
  ๙.๒ นำงสำวเดือนฉำย  หนูแสนดี  กรรมกำร 
        ๙.๓ นำงสำวชนิกำนต์  ศักดำณรงค์  กรรมกำร 
   ๙.๔ นำงสำวปิยนุช  เหล่ำชำติ  กรรมกำร 
   ๙.๕ นำงสำวชญำนิศ  เตียงตั้ง   กรรมกำร 
         ๙.๖ นำงสำวจันทร์ฉำย  โภคมูลผล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
                 /๙.๗ นำงสำวอนัญญำ... 



๕ 

 

        ๙.๗ นำงสำวอนัญญำ  อัตนัย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑ 
      มีหน้าที ่๑. ออกแบบจัดท ำปวนิลประชำสัมพันธ์และติดตั้งด้ำนหน้ำโรงเรียนและบนเวทีหอประชุม   
                          ๒. ประชำสัมพันธ์ลงเว็บปซต์ของโรงเรียน 

             ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการแสดงและดนตรี     ประกอบด้วย 
   ๑๐.๑ นำงกฤษณี  สุริยำแสงศรี   ประธำนกรรมกำร 
   ๑๐.๒ นำยเมธ ี   แปนเมือง  กรรมกำร 
                      ๑๐.๓ นำยมนตรี  คูศรีสุวรรณ  กรรมกำร 

 ๑๐.๔ นำงอรทัย            มำลยำนนท์  กรรมกำร 
                      ๑๐.๕ นำยกันตภน             เรืองลั่น   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

        มีหน้าที ่๑. จัดกำรแสดงในพิธีบวงสรวง กำรแสดงฉลองผ้ำป่ำให้แขกผู้มีเกียรติชมก่อนพิธีกำรทอดผ้ำป่ำสำมัคคี 
                                เพ่ือกำรศึกษำ 
                            ๒. บรรเลงดนตรีปทยบนหอประชุมก่อนพิธีสงฆ์ 
 

    ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร    ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑ นำยปวริศร์  โตน้ ำ   ประธำนกรรมกำร    

    ๑๑.๒ นำยสุพล   จันทรี   กรรมกำร 
    ๑๑.๓ นำยเมธ ี   แปนเมือง  กรรมกำร 
    ๑๑.๔ นำยปตรรงค์  ลิยะรัตน์   กรรมกำร 
    ๑๑.๕ นำยสจุริต  พุ่มปม้   กรรมกำร 
    ๑๑.๖ นำยจิรวัฒน ์  ครองยุติ   กรรมกำร 

  ๑๑.๗ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทุกคน  กรรมกำร 
  ๑๑.๘ นำยมงคล  พันตำเอก  กรรมกำร 

    ๑๑.๙ นำยปรีดำ  ชื่นกลิ่นธูป  กรรมกำรและเลขำนุกำร    
         มีหน้าที่ ๑. จัดระเบียบนักเรียนเข้ำร่วม พิธีบวงสรวงและพิธีทอดผ้ำป่ำสำมัคคีเพ่ือกำรศึกษำ 

        ๒. ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในควำมสงบตลอดพิธีกำร 
        ๓. จัดกำรจรำจรกำรจอดรถของผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน 

 

    ๑๒. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   ประกอบด้วย 
   ๑๒.๑ นำงชิดชนก  สุภำรัตน์  ประธำนกรรมกำร 
   ๑๒.๒ นำงสำววิรัด  ช่อดำว   กรรมกำร 

  ๑๒.๓ นำงสำวจันจิรำ  ทรัพย์อนันต์  กรรมกำร 
  ๑๒.๔ นำยเกียรติศักดิ์   จันทร์อุป  กรรมกำร 

       ๑๒.๕ นำงสำววิภำพร     ธรรมสำ   กรรมกำร 
   ๑๒.๖ นำยสรุโชค      สังฆธรรม  กรรมกำร 
       ๑๒.๗ นำงสำววิมลมำศ     สังฆะวัน   กรรมกำร 
     ๑๒.๘ นำงสำววรรณนิศำ     นนทศักดิ์  กรรมกำร 
       ๑๒.๙ นำงสำวรมิดำ  บุญทำ   กรรมกำร 
       ๑๒.๑๐ นำงสำวอุษณำ  ข ำดี    กรรมกำร 
   ๑๒.๑๑ นำงสำวพัชรินทร์      บุญสำง   กรรมกำร 
 
 

  /๑๒.๑๒ นำงสำวจันทร์สุดำ... 



๖ 

 

       ๑๒.๑๒ นำงสำวจันทร์สดุำ     ท่อนเสำร์  กรรมกำร 
   ๑๒.๑๓ นำงสำวสุชำดำ      มั่นสุ่ม   กรรมกำร 
    ๑๒.๑๓ นำงสำวชญำนิศ       เตียงตั้ง   กรรมกำร 
   ๑๒.๑๔ นำงสำวนันทกำนต์ ค ำนวนวัย  กรรมกำร 
   ๑๒.๑๕ นำงสุกัลยำ  ค ำนวนวัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร                                                                                   

                 มีหน้าที ่  ๑. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเบิก-จ่ำย งบประมำณในกำรด ำเนินงำนและท ำบัญชี 
              ๒. รับเงินบริจำคทอดผ้ำป่ำ 
                                  - ก่อนถึงวันงำน 
                                  - วันงำน  และ หลังวันงำน 
           ๓. ท ำหนังสือแจ้ง รำยรับ –จ่ำย 
           ๔. จัดท ำป้ำยรำยนำมห้องในกำรบริจำคให้ทุกคนทรำบ 
           ๕. รำยงำนยอดเงินโดยสรุปในวันทอดผ้ำป่ำ 
 

     ๑๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสาร ประกอบด้วย 
    ๑๓.๑ นำงชิดชนก     สุภำรัตน์  ประธำนกรรมกำร 

   ๑๓.๒ นำงสำวเดือนฉำย     หนูแสนดี  กรรมกำร 
   ๑๓.๓ นำงสำวชญำนิศ       เตียงตั้ง   กรรมกำร 
   ๑๓.๔ นำงสำวสุชำดำ  มั่นสุ่ม   กรรมกำร 
    ๑๓.๕ นำงสำวนธิินันท์  สมเผือก   กรรมกำร 
      ๑๓.๗ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทุกคน  กรรมกำร 
       ๑๓.๕ นำงจิรนันท ์  คันธีสำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ๑๓.๖ นำงสำววิรัด  ช่อดำว   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร          

         มีหน้าที ่๑. ออกหนังสือเชิญผู้มำร่วมงำน          
          ๒. จัดท ำฏีกำเรียงและเย็บ 
1         ๓. ประทับตรำสมำคมที่ซอง และพับใส่ซองผ้ำป่ำ 
          ๔. พิมพ์รำยชื่อคณะกรรมกำรผ้ำป่ำของแต่ละห้องเรียน 
          ๕. ท ำบัญชีควบคุมซองผ้ำป่ำ ในกำรขอรับซองผ้ำป่ำ                                                   ๑                                                                                      

               ๑๔. คณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย 
                      ๑๔.๑ นำงสำววิรัด         ช่อดำว   ประธำนกรรมกำร 
                      ๑๔.๒ นำงสำวสุชญำ        สุภำพันธ์  กรรมกำร 
   ๑๔.๓ นำงสำววิภำพร         ธรรมสำ   กรรมกำร 
  ๑๔.๔ นำงสำวฐิติยำ         สุวรรณเพชร  กรรมกำร 

 ๑๔.๕ นำงสำวจันทร์สุดำ  ท่อนเสำร์  กรรมกำร 
   ๑๔.๖ นำงสำววิมลมำศ         สังฆะวัน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           มีหน้าที ่สรุป-ประเมินผลรำยงำนเปนนรูปเล่ม 
 

     ๑๕. คณะกรรมการฝ่ายออกใบอนุโมทนาบัตร ประกอบด้วย 
   ๑๕.๑ นำงสำวจันทร์ฉำย  โภคมูลผล  ประธำนกรรมกำร 
   ๑๕.๒ นำงสำวชนิกำนต์        ศักดำณรงค์  กรรมกำร 
 

          
          /๑๕.๓ นำงสำวญำติมำ... 



๗ 

 

                      ๑๕.๓ นำงสำวญำติมำ         โกปสยสุวรรณ          กรรมกำร 
                      ๑๕.๔ นำงสำวสุภัทรำ          บุญพัชรชัย  กรรมกำร 
                      ๑๕.๕ นำงสำวนันทกำนต์       ค ำนวนวัย  กรรมกำร 

 ๑๕.๖ นำยจักรกฤษณ์  ศรีวิเศษ   กรรมกำร   
  ๑๕.๗ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทุกคน  กรรมกำร   
   ๑๕.๘ นำงดวงพร  ปชยรุตม์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        มีหน้าที ่ ๑. จัดเตรียม ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์เพ่ือบันทึกข้อมูลออกหนังสือขอบคุณ  
                    ๒. ออกใบอนุโมทนำบัตรในวันงำน พร้อมทั้งท ำทะเบียนคุมกำรออกใบอนุโมทนำบัตรและจัดท ำโล่ 
 

 

  ให้คณะกรรมกำรที่ปด้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ปด้รับมอบหมำยให้เปนนปปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุ 
          วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงโรงเรียนและรำชกำรต่อปป  
  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เปนนต้นปป 
    ๑๔ 

สั่ง ณ วันที่  ๒ ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

 (นำงกรชนก  สุตะพำหะ) 
                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 

  



๘ 

 

ก าหนดการ 

วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

                    เวลำ ๐๗.๐๐ น.  - จัดเตรียมเครื่องบวงสรวง 

  เวลำ ๐๗.๓๐  น.  - พิธีกำรหน้ำเสำธง 

  เวลำ ๐๗.๔๕  น.  - พิธีกรกล่ำวต้อนรับ ผู้มีเกียรติ ครู นักเรียน พร้อมกัน    

                     เวลำ ๐๘.๒๙  น.  - ประกอบพิธีบวงสรวง  ร ำบวงสรวง 

                                           - กำรแสดง ฉลองผ้ำป่ำ 

     - แห่ต้นผ้ำป่ำรอบวิหำร  ๓ รอบ แล้วขึ้นหอประชุมพงษ์ศักดิ์  ปกป้อง 

  เวลำ  ๐๙.๓๐  น. - ตั้งองค์ผ้ำป่ำ ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์ ปกป้อง 

  เวลำ  ๑๐.๐๐   น. - ประธำน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี 

  เวลำ  ๑๐.๓๐  น. - ถวำยองค์ผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ (พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ)  

     - ถวำยปัจจัยปทยธรรม 

     - พระสงฆ์อนุโมทนำ 

     - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  

  เวลำ  ๑๑.๐๐  น. - ถวำยภัตตำหำรเพลแด่พระสงฆ์ ๙ รูป   

เวลำ  ๑๒.๐๐  น. - เสร็จพิธีรับประทำนอำหำรร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

   


