
 
 
        วิทยาลัย                                    

ค าสั่งวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
ที่   ๔๕๗ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาท่ียากจน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

************************************************************** 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดสรรเงินงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนการหารายได้
ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน                       
ให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านอาชีพ  สามารถประกอบอาชีพได้  โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน                         
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต้องการหารายได้ระหว่างเรียนนั้น  โดยให้นักเรียน นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนด  เขียนแผนธุรกิจเพ่ือขอเงินงบประมาณในการด าเนินการ  และประกอบธุรกิจ เพ่ือให้ การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
ที่ยากจน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

๑.   คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑  นายแสวง แสนสิงห์ชัย ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๓  นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๔  นางพัชราภรณ์ วรรณพุฒ รองผู้อ านวยการช านาญการ กรรมการ 
 ๑.๕  นางภัคภร แอบเนียม รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา  สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานให้เป็นไป                               

ด้วยความเรียบร้อย 
 
๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

 ๒.๑  นางภัคภร แอบเนียม รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางสาวชญาดา ธนาบุญยรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
 ๒.๓  นางสุภาภรณ์ ธีระจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๔  นางอุมาภรณ ์ พรมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๕  นายวศินวุฒิ พุทธศิริรังษ ี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๖  นายเชษฐา เทียมเพชร ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๗  นางอัญชุลี ณ เชียงรุ้ง ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๒.๘  นางสาวธาตุทอง สรรพเจริญ ครผูู้ช่วย  กรรมการ 

/๒.๙  นางสุกัญญา... 



 ๒.๙  นางสุกัญญา สารพา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๐  นางสาวปัญญาพร สมพงษ์ ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ควบคุมและติดตามการด าเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียน นักศึกษาที่ยากจนฯ 

  ๒. รวบรวมผลการด าเนินงาน  และรายงานผลต่อส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

๓.  คณะกรรมการครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจ 

ที ่ ชื่อแผนธุรกิจ 
ชื่อ-สกุล นักเรียน นักศึกษา 

ที่รับผิดชอบ 
ระดับชั้น/

กลุ่ม 

เงินงบประมาณ
ที่ได้รับจดัสรร

(บาท) 
ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจ 

๑ Sunflower  light ๑.นางสาวอภิชญา    โตประเสริฐ สล.๑๑ ๑๕,๐๐๐ ครูกัลยา     ศรีเครือแก้ว  
  ๒.นางสาวอริสรา      อวยจินดา สล.๒๑   
  ๓. นางสาวจีราภรณ์  เพชรอ า สล.๒๑   
  ๔.นางสาวกนกกาญจน์ ฟองเขียว สล.๒๑   
  ๕.นายวรวุฒิ      กองกัณหา สล.๒๑   
  ๖.นายพีรพัฒน์   พูลพันธ์ สล.๒๑   

๒ I Print & Design  Center  ๑.นางสาวหนึ่งฤทัย  เจ๊ะวังมา สส.๒๑ ๑๕,๐๐๐ ครูปรัตถกร  ปานสุวรรณ 
  ๒.นายอาณัต          สถิตานนท์ สส.๒๑   
  ๓.นายอภิสิทธิ์        เซ็นหลวง สส.๒๑   
  ๔.นางสาวดวงรัตน์  วินิจสุวรรณ สส.๒๑   
  ๕.นายปธานิน        อิสระ สส.๒๑   
  ๖.นายวรายุทธ       สุขถาวร สส.๒๑   
  ๗.นายไฟซอล         ผิวนิล สส.๒๑   
  ๘.นายชัยรัตน์         กล้วยไม้ สส.๒๑   
  ๙.นายสุริยงค์         จันทรอนันต์ สส.๒๑   
  ๑๐.นางสาวศุภณัฐกาญจน์ แก้วพวง สส.๒๑   

๓ Fasuto  Delivery ๑.นายสุเมต             วงษ์การีม สจ.๒๑ ๑๕,๐๐๐ ครูวศินวุฒิ    พุทธศิริรังสี 
  ๒.นางสาวเนตรน้อย  ผู้มีสุข  สจ.๒๑   
  ๓.นางสาวอรดี         สีหานาม สจ.๒๑   
  ๔.นางสาวนันทนัช    จันทร์คง สจ.๒๑   

๔ การบริการน าเที่ยว ๑.นายชายตระการ  ลิ่มบริบูรณ์ ชท.๓๑ ๑๕,๐๐๐ ครูอุมาภรณ์  พรมแก้ว 
  ๒.นางสาวรัตติกาล  บุตรดีวงค์ ชท.๓๑   
  ๓.นางสาวสุพัตรา    โนนดี ชท.๓๑   
  ๔.นางสาวณัฐชา      สาหนี ชท.๓๑   
  ๕.นางสาวจุฑาทิพย์ ลุนวงศ์ ชท.๓๑   
  ๖.นายโยธิน       โสภณพิเชษฐ์ ชท.๓๑   



ที ่ ชื่อแผนธุรกิจ ชื่อ-สกุล นักเรียน นักศึกษา 
ที่รับผิดชอบ 

ระดับชั้น/
กลุ่ม 

เงินงบประมาณ
ที่ได้รับจดัสรร

(บาท) 

ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจ 

  ๗.นายณภพล       มาโชค ชท.๓๑   
  ๘.นางสาวสุชาดา   บุญเข็ม ชท.๓๑   
  ๙.นางสาวนัยนา    วงศ์วารี ชท.๓๑   
  ๑๐.นางณัฐรินทร์   อารีย์จันทร์ ชท.๓๑   

๕ น้ าปัง ๑.นางสาวอารีษา   ตานี สบ.๒๒ ๑๐,๐๐๐ ครูชญาดา  ธนาบุญยรัตน์ 
  ๒.นางสาวนพรัตน์  มีชวี สบ.๒๒   
  ๓.นางสาวอรพิน    หวินตะดุ สบ.๒๒   
  ๔.นางสาวอภิญญา  พุ่มเพ็ชร์ สบ.๒๒   
  ๕.นางสาวรัตนาภรณ์ ถ่ินบ้านใหม่ สบ.๒๒   
  ๖.นางสาวสุภารัตน์  ชิณมาตร์ สบ.๒๒   
  ๗.นางสาวธิดาทิพย์  เจ๊ะหมัด สบ.๒๒   
  ๘.นางสาวรุ่งทิวา     วิชัด สบ.๒๒   
  ๙.นางสาววาสนา    จันทร์อ้น สบ.๒๒   
  ๑๐.นางสาวสุทินยา    บิลหะยีสุไรมา สบ.๒๒   

๖ จานเด็ดขาเห็ดหอม ๔ ภาค ๑.นางสาววิภาดา    อ่ิมวรคุณ สต.๒๑ ๑๒,๐๐๐ ครูสุภาภรณ์      ธีระจันทร์ 
  ๒.นางสาวนิดา       บัวเจริญ สต.๒๑   
  ๓.นางสาวกฤติกา    นกสกุล สต.๒๑   
  ๔.นางสาวอุไลรัตน์  โกพล สต.๒๑   
  ๕.นางสาวกุสุมา      อินทรฤทธิ์ สต.๒๑   

 
มีหน้าที ่ ๑. ให้ค าปรึกษา แนะน านักเรียน นักศึกษาในเรื่องการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ 

 ๒. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของนักเรียน นักศึกษา  และรายงานผลให้สถานศึกษาทราบ 
 ๓. ด าเนินการให้นักเรียน นักศึกษาจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานให้เป็นรูปเล่มส่ง 
            ศูนย์บ่มเพาะฯ เพ่ือรายงานต่อสถานศึกษาต่อไป  

  ทั้งนี้  ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

         สั่ง  ณ  วันที่    ๒๒    กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๗                                                                                                             
 
 
      (นายแสวง   แสนสิงหช์ัย) 

                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 


