
                                        
 

 
คำสั่งโรงเรียนหนองไผ ่

ที่ 187 / ๒๕๖4 
เรื่อง  แต่งต้ังครูปฏิบัติหน้าที่จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(เงินเยียวยา ๒,๐๐๐ บาท) 

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

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งการจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (เงินเยียวยา ๒,๐๐๐ บาท)  ป ีพ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทา
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  39 (1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  ๒๕๔6 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเยียวยา ๒,๐๐๐ บาท) ในวันที่  8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดังนี ้
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1.1.  นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ  
1.2.  นางดวงตะวัน   นามา  รองผู้อำนวยการ    รองประธานกรรมการ  
1.3.  นางทาริกา  วงศ์แก้ว  รองผู้อำนวยการ    รองประธานกรรมการ  
1.4.  นายสมปอง   ตาลเพชร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   กรรมการ  
1.5.  นางโรจณา   มาคาน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   กรรมการ  
1.6.  นางวนิดา   สารสิทธิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   กรรมการ  
1.7. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   กรรมการ  
1.8.  นายยุทธนา   นาอุดม   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   กรรมการ  
1.9. นางวนิดา   สารสิทธิ ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   กรรมการและเลขานุการ 

 1.1.นางวีรนุช    ทองน้อย คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่ สนับสนุน อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาในการจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (เงินเยียวยา ๒,๐๐๐ บาท)  ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมการติดตามการจา่ยเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยยีวยา และฟืน้ฟูเศรษฐกิจและสังคมที ่
ได้รับผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(เงินเยียวยา ๒,๐๐๐ บาท)   
  

1.1 นางทาริกา วงศ์แก้ว ประธานกรรมการ 
    

/1.2  นางวนิดา... 



1.2 นางวนิดา  สารสิทธิ ์ รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสาววลัยพร นาคธรรมชาติ กรรมการชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
1.4 นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา กรรมการชั้นมธัยมศึกษาปีที่  2 
1.5 ครูสายชล   พลสีดา กรรมการชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3 
1.6 นางสาวรินญภัช มิไพทูล กรรมการชั้นมธัยมศึกษาปีที่  4 
1.7 นางสาววิยดา ขุนพรหม กรรมการชั้นมธัยมศึกษาปีที่  5 
1.8 นายอนุรักษ ์ เพชรไทย กรรมการชั้นมธัยมศึกษาปีที่  6 
1.9 นางวีรนุช ทองน้อย กรรมการและเลขานุการ 
1.10 นางสาวจุฑามาศ ยิ้มยินด ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่  
1) จัดทำเอกสารหลักฐานการจา่ยเงินเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ 

สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(เงินเยียวยา ๒,๐๐๐ บาท) 

2) ประสานงานกับครูและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง  ให้ปฏิบัติตามมาตรการของสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน   

3) กำกับติดตาม  ให้คำแนะนำ ครูในการจ่ายเงินกูเ้พื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(เงินเยียวยา ๒,๐๐๐ บาท) 

4) รายงานผลการดำเนินงาน 
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าทีจ่่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟืน้ฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ 
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(เงินเยียวยา ๒,๐๐๐ บาท)     
 

3.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 นายเฉลิมชัย       พันแนบ ประธานกรรมการ 

 ๑.  นายเฉลิมชัย        พันแนบ ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.1/1 
 ๒.  นางสาวศุภชยา สุดหอม ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.1/1 
 ๓.  นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์ ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.1/๒ 
 ๔.  นางสาวจีรนันท์ แก่นเสา ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.1/2 
 ๕.  นางกุมารี ทับทิมหล้า ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.1/๓ 
 ๖.  นางสาวหัชชพร อินทร์รจนา ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.1/3 
 ๗.  นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์ ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.1/๔ 
 ๘.  นางพวงรัตน์ จิตอารี ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.1/4 
 ๙.  นางดวงจันทร ์ สิงห์โสภา ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.1/๕ 
 ๑๐.  นายพีรศิษย ์ สิงห์โสภา ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.1/5 
 ๑๑.  นางอรธีรา บุญช่วย ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.1/๖ 

 

/12.  นายชินกร... 



 ๑๒.  นายชินกร โสมภา ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.1/6 
 ๑๓.  นางญาตา ศรีโคตร ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.1/๗ 
 ๑๔.  นางสาวธันพชิชา สุขสันต ์ ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.1/7 
 ๑๕.  นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.1/๘ 
 ๑๖.  นางสาวกนกกาญจน์ การะเกษ ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.1/๙ 
 ๑๗.  นางสาววลัยพร นาคธรรมชาติ ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.1/9 
 ๑๘.  นายอนุรักษ ์ เพชรไทย ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.1/9 
 ๑๙.  ว่าที่ ร.ต.พชิิต แก้วสุริวงษ์ ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.1/10 
 20. นายสายรุ้ง พรมชัย ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.1/10 
     

3.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 นางสาวกรรณกิาร ์ พุ่มพวง ประธานกรรมการ 

 ๑.  นางสาวออมทิพย์         ภัสรางกูร          ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๒/๑ 
 ๒.  นายปิยวัฒน์              ถนอมเวช         ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๒/๑ 
 ๓.  นางเพลินทิพย์            โล่ห์สุวรรณ       ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๒/๒ 
 ๔.  นางเนตรนภา             แสงกล้า           ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๒/๒ 
 ๕.  นางสาวพรรณพร         วงษ์แหวน         ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๒/๓ 
 ๖.  นายราเชน                 เล็กกลิ่น           ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๒/3 
 ๗.  นางสาวสุภาภรณ์         กรณ์แก้ว           ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๒/4 
 ๘.  นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรพัย์ ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๒/4 
 ๙.  นางอรสา                  เสาโกมุท          ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๒/5 
 ๑๐.  นางสาวชลลดา         จันทะอักษร       ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๒/๖ 
 ๑๑.  นางสาวปรดา เลกิกันญา ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๒/6 
 ๑๒.  นายสรสิช ขันตรีมิตร ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๒/๗ 
 ๑๓.  นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๒/7 
 ๑๔.  นายธีระวัฒน์ พันธ์ุแสง ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๒/๘ 
 ๑๕.  นายพโยธร ผลพูน ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๒/8 
 ๑๖.  นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๒/9 
 ๑๗.  นายณฏัฐนันท์ ทาชาติ ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๒/10 
 ๑๘.  นางสาวปานทิพย ์ แก้วพวง ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๒/10 

 
3.3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 นายณรงค์ชัย            สีสขุ                ประธานกรรมการ 
 ๑.  นางน้ำอ้อย คุณด ี ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๓/๑ 
 ๒.  นายนรเศรษฐ ์ แก้วขาว           ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๓/๑ 
 ๓.  นายยุทธนา นาอุดม ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๓/๒ 
 ๔.  นางกรทิพย ์ มาอยู่วัง ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๓/2 
 ๕.  นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา            ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๓/3 

 

/6.  นางดาวรุ่ง... 



 ๖.  นางดาวรุ่ง                 พรหมอินทร์      ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๓/4 
 ๗.  นางกัญญา                 หมื่นชนะ          ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๓/๔ 
 ๘.  นางสาวนิตยา             ชาตินันท์          ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๓/๕ 
 ๙.  นายณัฐวุฒิ                ชัยนอก            ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๓/๕ 
 ๑๐.  นายมานะ               บุญเกิด            ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๓/๖ 
 ๑๑.  นายสวุรรณ             กันแพงศรี         ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๓/7 
 ๑๒.  นายชัยชนะ             ทองมา             ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๓/7 
 ๑๓.  นางสาวภาวิไล          ไชยโย              ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๓/๘ 
 ๑๔.  นายเฉลมิพร            แสงกล้า           ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๓/๘ 
 ๑๕.  นายณรงค์ชัย            สีสุข                ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๓/๙ 
 16. นางสาวจณิสตา โปรง่เมืองไพร    ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๓/๙ 

 
3.3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 นางสาวชารณิา ศรีเหรา ประธานกรรมการ 
 ๑.  นางสาวชาริณา ศรีเหรา ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๔/๑ 
 ๒.  นางสาวจติรวด ี            ภักดีสาร           ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๔/1 
 ๓.  นายสุรัตน์ชัย              พรมเท้า           ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๔/๒ 
 ๔.  นางสกุลยา                พรมเท้า           ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๔/2 
 ๕.  นายนะรงค์                ทองนอ้ย          ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๔/๓ 
 ๖.  นางวีรนุช                  ทองนอ้ย          ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๔/3 
 ๗.  นางสาวสุวรรณี           ภูชั่ย                ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๔/4 
 ๘.  นายนนธ์ปวิธ              เที่ยงดีฤทธิ์        ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๔/4 
 ๙.  นายบัณฑิต                พวงดอกไม้ ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๔/5 
 ๑๐.  นางสาวรตันพร         ขวัญเสาร์          ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๔/5 
 ๑๑.  นางปรารถนา           บุญนาค           ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๔/6 
 ๑๒.  นายภัทรพล พิมพา ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๔/6 
 ๑๓.  นางสาวอสมาภรณ์ มั่นพุฒ ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๔/๗ 
 ๑๔.  นางสาวรินญภัช มิไพทูล ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๔/๗ 

 
3.4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 นายนิกร หล้าน้อย ประธานกรรมการ 
 ๑.  นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๕/๑ 
 ๒.  นางศศิธร ช่างสุวรรณ ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๕/๑ 
 ๓.  นายแดนชัย สิงห์สนิท ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๕/๒ 
 ๔.  นางสาวสุภาพร สังข์ทอง ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๕/2 
 ๕.  นายราชัย แก้วยศ ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๕/๓ 
 ๖.  นายจิรวัฒน์               รัตนเทพบัญชากุล    ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๕/3 
 ๗.  นางสาววิยดา ขุนพรหม ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๕/๔ 

 

/8.  นางสาวปวีณา... 



 ๘.  นางสาวปวีณา มลทาทิพย ์ ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๕/4 
 ๙.  นางมณี ด้วงนิล ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๕/๕ 
 ๑๐.  นางสายรุ้ง นิลมูล ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๕/5 
 ๑๑.  นายนกิร หล้าน้อย ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๕/6 
 ๑๒.  นายเริงนรินทร์ ขาวสะอาด ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๕/6 
 ๑๓.  นายชวุฒิ มากมิ่ง ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๕/7 
 ๑๔.  นางสาวน้ำฝน ทรพิมพ ์ ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๕/7 
     

3.6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 นางสาวเจริญ             ผลฉัตร            ประธานกรรมการ 
 ๑.  นางกรรณิกา              เหลืองชัยพัฒนา ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๖/๑ 
 ๒.  นายพิชญุตม์              เทียนเที่ยง        ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๖/๑ 
 ๓.  นายนิมติร                 ตันติวโรดม        ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๖/๒ 
 ๔.  นางสุกัญญา               ตันติวโรดม        ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๖/๒ 
 ๕.  นางสาวศภุรา             จันทสิงห์          ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๖/๓ 
 ๖.  นางเพ็ญประภา           นาราศรี           ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๖/๓ 
 ๗.  นางสาวเจริญ             ผลฉัตร            ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๖/๔ 
 ๘.  นางสาวสุพตัรา           พวงเหล็ก          ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๖/4 
 ๙.  นางจันทร์ประภา         ทองริ้ว             ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๖/๕ 
 ๑๐.  นางสาวมะลวัิลย์        จันมูล              ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๖/5 
 ๑๑.  นางพัชรินทร์            จันทพยัคฆ์        ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๖/6 
 ๑๒.  นางสาวธารารัตน ์       ธารารัตนาผล     ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๖/6 
 ๑๓.  นางสาวดวงกมล        ธูปหอม            ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๖/7 
 ๑๔.  นางสาวนชุนาฏ พันแนบ           ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.๖/7 

 

 มีหน้าที ่   
1) จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยยีวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รบัผลกระทบ 

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเยียวยา ๒,๐๐๐ บาท)  
ให้แก่นักเรียน 

2) จัดทำหลักฐานการจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ทีไ่ด้รับ 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเยียวยา 
๒,๐๐๐ บาท) 

3) รายงานผลการดำเนินงานการจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยยีวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ 
สังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(เงินเยียวยา ๒,๐๐๐ บาท)  ต่อคณะกรรมการการติดตามฯ 

4) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

/ขอให้ผู้ที่ได้รบั... 



 

            ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีแก่
ทางราชการ  หากมีปัญหาเกดิขึ้นให้รีบประสานงานกับกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  โรงเรียนหนองไผ่ 
เพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขต่อไป 
 

                       สั่ง ณ วันที่  6  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
  
 
 

(ลงชื่อ) 
            (นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง) 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
 
 


