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ค ำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 
ที่ ๔๖๐/๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดมทุนกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 
----------------------------------------------------- 

       ด้วยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต ๒๕ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความขาดแคลน 
ให้มีโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น เป็นการให้ขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่ท าชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน 
เพ่ือให้การระดมทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
    ๑.๑ นายยุทธศาสตร์  กงเพชร   ประธานกรรมการ 

  ๑.๒ นางชุรีพร    นาเลาห์   รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ นางลักษณ์มณี   แสงสุพิน  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๔ นายธนัช   ฐากุลธเนศ  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๕ นายบัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ  กรรมการ 
  ๑.๖ นายภูพัน  รัตนจักร ์  กรรมการ 
  ๑.๗ นางนงลักษณ์ เชาว์พานิช  กรรมการ 
  ๑.๘ นางอักษรศรี  ชาติศรี   กรรมการ 
  ๑.๙ นายอดุลย์เดช        ฐานะ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
 ๒. ด าเนินการประสานธนาคารในการเปิดบัญชีเงินฝากทุนการศึกษา ให้นักเรียนที่ได้รับทุน 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๒.๑ นายอดุลย์เดช        ฐานะ   ประธานกรรมการ 

  ๒.๒ นางลักษณ์มณี   แสงสุพิน  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓ นายธนัธ   ฐากุลธเนศ  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๔ นายบัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ  กรรมการ 
  ๒.๕ นายภูพัน  รัตนจักร ์  กรรมการ 
  ๒.๖ นางนงลักษณ์ เชาว์พานิช  กรรมการ  
          /๒.๗ นางอักษรศรี... 
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  ๒.๗ นางอักษรศรี  ชาติศรี   กรรมการ 
  ๒.๘ นางสุณี    วิชัย   กรรมการ 
  ๒.๙ นายนิวัต ิ  ต่อนี   กรรมการ 
  ๒.๑๐ นายกิตติพงษ์  สะท้านบัว  กรรมการ 
  ๒.๑๑ นางลักษณาวดี ศรีสุข   กรรมการ 
  ๒.๑๒ นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม  กรรมการ 
  ๒.๑๓ นางกฤษณา  กานต์รังสรรค์  กรรมการ 
  ๒.๑๔ นางสาวบุษบากร  บงแก้ว   กรรมการ 
  ๒.๑๕ นายเฉลิมชัย พันธุรักษ์  กรรมการ 
  ๒.๑๖ นายจักร ี  ปรินทอง  กรรมการ 
  ๒.๑๗ นางเพ็ญศิลป์ แสนใจวุฒิ  กรรมการ 
  ๒.๑๘ นายสมชาย ค าหล้า   กรรมการ 
  ๒.๑๙ นายประสาท โนพันธุ์   กรรมการ 
  ๒.๒๐ นางสุภัทรา โพธิ์หล้า   กรรมการ 
  ๒.๒๑ นางเพชรัตน์ จารุตัน   กรรมการ 
  ๒.๒๒ นายนิรันดร ์ กาทอง   กรรมการ 
  ๒.๒๓ นายกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียว  กรรมการ 
  ๒.๒๔ นางธนิดา  ท้าวนาง   กรรมการ 
  ๒.๒๕ นางศิริลักษณ์ นิสัยพันธุ์  กรรมการ 
  ๒.๒๖ นางสาววรรณภา อริยา   กรรมการ 
  ๒.๒๗ นางภัสราภรณ์   พินิจ   กรรมการ 

๒.๒๘ นายพงศธร  พละเดช   กรรมการ 
๒.๒๙ นายสุดเขต  เชื้อสาวะถี  กรรมการ 
๒.๓๐ นางจรรย์สมร  เกษสิมมา  กรรมการ 
๒.๓๑ นางสาววิไลวรรณ  สิมโฮง   กรรมการ 
๒.๓๒ นางสาวเสาวนิตย์  ศรีงามเมือง  กรรมการ  
๒.๓๓ นางสุดาพร  พาระพัฒน์  กรรมการ  
๒.๓๔ นางปทิดา  เจตรัตนโภคิน  กรรมการ 
๒.๓๕ นางสาวอาริศรา  อรรคษร   กรรมการ 
๒.๓๖ นางสาวอนงค์  บุญเลิศ   กรรมการ 
๒.๓๗ นางสาวกุลธิดา  ทีน้อย   กรรมการ 
๒.๓๘ นายอรรถกร  เกษรแก้ว  กรรมการ 

/๒.๓๙ นายนาคิน... 
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๒.๓๙ นายนาคิน  สัจจะเขตต์  กรรมการ 
๒.๔๐ นางสาวธิดารัตน์  ช่างจัตุรัส  กรรมการ 
๒.๔๑ นางสาวเพ็ญนิภา  ทองโคตร  กรรมการ 
๒.๔๒ นายวิริยกุล  อุ่นอ่อน   กรรมการ 
๒.๔๓ นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล  กรรมการ 
๒.๔๔ นายฐานพัฒน์  พรมทา   กรรมการ 

  ๒.๔๕ นางสาวอิงอร   มีเค็ง   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๔๖ นางนงคราญ บุญอนันต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๔๗ นางพาสุข  เลิศพรประสพโชค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๔๘ นางวาสนา   ภัทรธรรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ 

หน้ำที ่  ๑. เตรียมเอกสารระดมทุนการศึกษา 
 ๒. ระดมทุนการศึกษา 
 ๓. สรุปจ านวนเงินที่ได้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่  เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ เกิดผลดีต่อนักเรียน โรงเรียนและราชการสืบไป 

  
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 

                                                                     (นายยุทธศาสตร์   กงเพชร) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

 

 
 


