`
คำสั่งโรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย
ที่ 141 / 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนมอบทุนกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2559
ด้วย โรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย ได้กำหนดให้จัดพิธีมอบทุนกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหำคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย
ดังนั้น เพื่อให้เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงอำศัยอำนำจตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 39 และอำศัยอำนำจตำมคำสั่ง
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 9/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ.2546 เรื่องมอบอำนำจบังคับบัญชำ
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ดังนั้น จึงแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำง ๆ รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำ แนะนำแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ประกอบด้วย
1. นำยสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยชลิต เชื้อเพชร
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสมศักดิ์ แก้วจันทร์
กรรมกำร
4. นำงสำวชุติมำ สุคันธตุล
กรรมกำรเลขำนุกำร
5. นำงพรพิมล ภูผำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
6. นำงสำยใจ กันประชำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2. คณะกรรมการพิจารณาทุน มีหน้ำที่พิจำรณำคัดเลือกนักเรียนเข้ำรับทุนประเภทต่ำง ๆ ประกอบด้วย
1. นำยสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยชลิต เชื้อเพชร
รองประธำนกรรมกำร
4. นำงสำวชุติมำ สุคันธตุล
รองประธำนกรรมกำร
5. นำยสมศักดิ์ แก้วจันทร์
กรรมกำร
6. นำยธนู ดีกล่อม
กรรมกำร
7. นำยนนทะกำล ทองบุรำณ
กรรมกำร
8. นำยกณิกนันต์ สุริยกำนต์
กรรมกำร
9. นำยศุภโชค สำระสันต์
กรรมกำร
10. นำยยุรนันท์ ปั้นนอก
กรรมกำร
11. นำยเกรียงไกร ชทิสำจำรย์
กรรมกำร
12. นำยณัฐกำนต์ บุญเสน
กรรมกำร
13. นำงพรพิมล ภูผำ
กรรมกำรเลขำนุกำร
14. นำงสำยใจ กันประชำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
15. นำงสำวเยำวเรศ พระโพธิ์วังซ้ำย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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3. คณะกรรมการจัดหาทุน มีหน้ำที่ขอรับกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำจำกผู้มีจิตศรัทธำมีควำมประสงค์
จะบริจำคทุน ประกอบด้วย
1. นำยสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ หัวหน้ำ
2. นำยชลิต เชื้อเพชร
รองหัวหน้ำ
3. นำงสำวชุติมำ สุคันธตุล
กรรมกำร
4. นำงพเยำว์ วิศิษฏำนนท์ กรรมกำร
5. นำยสมศักดิ์ แก้วจันทร์
กรรมกำร
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้ำที่จัดสถำนที่บริเวณหอประชุม 1 จัดเตรียมต้นไม้ประดับ
ตกแต่งให้สวยงำม จัดดอกไม้ โต๊ะหมู่บูชำ โต๊ะรับแขก โพเดียม ประกอบด้วย
1. นำยชลิต เชื้อเพชร หัวหน้ำ
2. นำยสมศักดิ์ แก้วจันทร์
3. นำยนนทะกำล ทองบุรำณ
4. นำงสุรำวรรณ หมอยำดี
5. นำยไพฑูรย์ สำยเสน
6. นำงจำนงค์ รักกำรดี
7. นำงสำวกรองทอง เขียนทอง
8. นำงศุลีพร น้ำจันทร์
9. นำยปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑำกร
10. นำยทรงศักดิ์ เรืองทัพ
11. นักกำรภำรโรงทุกคน
5. ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร มีหน้ำที่จัดเตรียมเอกสำรรำยชื่อเจ้ำของทุน และจัดทำเอกสำรเป็นรูปเล่ม
และรำยชื่อนักเรียนที่เข้ำร่วมรับทุนประเภทต่ำง ๆ ประกอบด้วย
1. นำงพรพิมล ภูผำ หัวหน้ำ
2. นำงสำวเยำวเรศ พระโพธิ์วังซ้ำย
3. นำงสำยใจ กันประชำ
4. นำงสำวสมบูรณ์ ระโหฐำน
5. นำงสำวอลิษำ จันทร์เปล่ง
6. นำงสำวรัชดำ จิตสำมำรถ
7. นำงสำวพชรวรรณ นิตสิ ิริ
8. นำงสำวปริตตำ ชำญสมร
9. นำงสำวปวีณำ บุญประดับ
10. นำยสุวรรณ ปิ่นทอง
11. นำงสำวธนวรรณ โสขุมำ
12. นำงสำวสมปอง คุ้มสิน
13. นำงสำวกัญหำ ศรีแตงอ่อน
14. นำงอมรรัตน์ สำยเสน
15. นำงสำวภัทรพร รักกำรดี
6. ฝ่ายจัดอาหาร มีหน้ำที่จัดเตรียมอำหำรสำหรับรับรองแขกที่มำร่วมงำน ประกอบด้วย
1. นำงสำวกรองทอง เขียนทอง หัวหน้ำ
2. นำงสุรำวรรณ หมอยำดี
3. นำงจำนงค์ รักกำรดี
4. นำยปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑำกร
5. นำงสำวจำรุณี ธนสิน
6. นำงสำวชมพูนุท อุยำนันท์
7. ฝ่ายบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง มีหน้ำที่จัดเตรียมเครื่องดื่ม อำหำรว่ำงเพื่อรองรับแขก
ที่มำร่วมงำน ประกอบด้วย
1. นำงพเยำว์ วิศิษฏำนนท์
หัวหน้ำ
2. นำงสำวอำรมย์ ปำนทอง
3. นำงสำวปำริฉัตร บุญเทียน
4. นำงสำวเกษมณี พึ่งนุสนธ์
5. นำงสำวดวงนภำ ทองน่วม
6. นำงสำวรัชดำ จิตสำมำรถ
7. นำงสำวพชรวรรณ นิติสิริ
8. นำงสำวศศิธร คำพิลำ
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9. นำงสำวสุกำนดำ เลิศเจริญธรรม
10. นำงสำวจรรยำ จิวเจริญ
11. นำงสำวนำตยำ ขำสุวรรณ
8. ฝ่ายพิธีการ มีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมกำหนดกำรให้เรียบร้อย ประกอบด้วย
1. นำงวัลภำ ศรีสุข หัวหน้ำ
2. นำงจำรุกนก ไตรวงษ์
3. นำงสุขุมำล แก้วจันทร์
4. นำยทรงพล ม่วงยิ้ม
5. นำยศุภโชค สำระสันต์
6. นำงสำวปำริฉัตร บุญเทียน
9. ฝ่ายจัดทาคากล่าวรายงาน มีหน้ำที่จัดเตรียมคำกล่ำวรำยงำน คำกล่ำวเปิดงำน ประกอบด้วย
1. นำงมณฑำทิพย์ จงชำญสิทโธ หัวหน้ำ
2. นำงประภำศิริ พูนชัย
3. นำงสำวเบญจวรรณ เรืองสังข์
10. ฝ่ายจัดทาตัวอักษรติดบนเวที มีหน้ำที่ทำตัวอักษรติดฉำกเวที โดยใช้ข้อควำม
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจาปี 2559
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
11 สิงหาคม 2559
ประกอบด้วย 1. นำยไพฑูรย์ สำยเสน หัวหน้ำ
2. นำยสุวรรณ ปิ่นทอง
11. ฝ่ายการเงิน มีหน้ำที่รับเงินบริจำค และจัดทำบัญชี รำยรับ – รำยจ่ำย สรุปยอดกำรบริจำค
มอบทุนกำรศึกษำ ประกอบด้วย
1. นำงสำวชุติมำ สุคันธตุล
หัวหน้ำ
2. นำงอุบลรัตน์ จันทน์ชัย
3. นำงสำวชมพูนุท อุยำนันท์
4. นำงสำวสุพรรณษำ ชูเมฆ
12. ฝ่ายทาหนังสือเชิญมอบทุนการศึกษา มีหน้ำที่ออกหนังสือแจ้งควำมจำนงบริจำคทุน
และหนังสือมำมอบทุนในวันที่ 11 สิงหำคม 2559 เวลำ 10.30 น. ประกอบด้วย
1. นำงมณฑำทิพย์ จงชำญสิทโธ หัวหน้ำ
2. นำงประภำศิริ พูนชัย
3. นำงสำวเบญจวรรณ เรืองสังข์
13. ฝ่ายแจกหนังสือเชิญมอบทุนการศึกษา มีหน้ำที่นำหนังสือไปเชิญแขกผู้เกียรติร่วมพิธีมอบ
ทุนกำรศึกษำ ประกอบด้วย
1. นำยสมศักดิ์ แก้วจันทร์
หัวหน้ำ
2. นำงพเยำว์ วิศิษฏำนนท์
3. นำงศุลีพร น้ำจันทร์
4. นำงพิมพ์ชนก ทองบุรำณ
5. นำยทรงพล ม่วงยิ้ม
6. นำยณัฐกำนต์ บุญเสน
14. ฝ่ายจัดการแสดงนักเรียน มีหน้ำที่จัดกำรแสดงถวำยพระพร จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย
1. นำงสำวกำญจนำ สุทธิอำจ หัวหน้ำ
2. นำงสำวจิรำพร วงจันเพ็ง
3. นำงสำวเยำวเรศ พระโพธิ์วังซ้ำย
4. นำงสำวอลิษำ จันทร์เปล่ง
5. นำงสำวปำริฉัตร บุญเทียน
6. นำงสำวปริตตำ ชำญสมร
7. นำยยุรนันท์ ปั้นนอก
8. นำงสำวนำตยำ ขำสุวรรณ
9. นำยธัญญำกร ธรรมกำย
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15. ฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้ำที่บันทึกภำพวีดีทัศน์ ภำพนิ่ง ในพิธีกำรมอบทุนกำรศึกษำ ประกอบด้วย
1. นำยไพฑูรย์ สำยเสน หัวหน้ำ
2. นำยทรงศักดิ์ เรืองทัพ
4. นำยสุวรรณ ปิ่นทอง
5. นำงสำวเบญจวรรณ เรืองสังข์
6. นักเรียน
16. ฝ่ายจัดเตรียมนักเรียนอ่านคาประพันธ์ มีหน้ำที่จัดเตรียมนักเรียนแต่คำประพันธ์ แสดงควำม
ขอบคุณ และฝึกซ้อมนักเรียนอ่ำนคำประพันธ์ ประกอบด้วย
1. นำงสุขุมำล แก้วจันทร์
หัวหน้ำ
2. นำงสำวธนวรรณ โสขุมำ
3. นำงสำวปริตตำ ชำญสมร
17. ฝ่ายจัดนักเรียนเข้ารับมอบทุน มีหน้ำที่จัดนักเรียนที่ได้รับมอบทุนเข้ำประจำที่ในหอประชุม 1
และดูแลควำมเรียบร้อยทั่วไป ประกอบด้วย
1. นำยชลิต เชื้อเพชร
หัวหน้ำ
2. นำยธนู ดีกล่อม
3. นำงจิรำวรรณ เอี่ยมสงครำม
4. นำยสมคิด พันธุมิตร
5. นำงสำวพัชรินทร์ จันทร์สุวรรณ
6. นำยทรงพล ม่วงยิ้ม
7. นำยกณิกนันต์ สุริยกำนต์
8. นำงสำวดวงนภำ ทองน่วม
9. นำงธิรำภรณ์ ใจมั่น
18. ฝ่ายจัดการจราจรและที่จอดรถผู้มาร่วมงาน มีหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรจรำจรและ
ที่จอดรถ ประกอบด้วย
1. นำยกณิกนันต์ สุริยกำนต์
หัวหน้ำ
2. นำยณัฐกำนต์ บุญเสน
3. นักศึกษำวิชำทหำร
ให้ผู้ที่ได้คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ให้บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ. 2559

(นำยสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย

