
 
 
                                        
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ที ่ 401 / ๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2565 
...................................................................................  

               ด้วยกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  โรงเรียนหนองไผ่  กำหนดให้ครูที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่เก็บเงิน
บำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  ๒๕๖5  ระหว่างวันที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 –  
11 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖5 

 เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี  อาศัยอำนาจตามความใน 
มาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ ให้ไว้   
ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งข้าราชการครู  พนักงานราชการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  ปฏิบัติหน้าที่เก็บเงินบำรุงการศึกษา ดังนี้ 
 

           1.  คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย  
1.1  นางสาวอารีรัตน์   ชูรวง ประธานกรรมการ 
1.2  นางทาริกา วงศ์แก้ว รองประธานกรรมการ 
1.3  นางดวงตะวัน นามา กรรมการ 
1.4  นายจิตรภณ ชมภู่ กรรมการ 
1.5  นายวิษรุตต์ เมืองทา กรรมการ 
1.6  นางกัญญา หมื่นชนะ กรรมการ 
1.7  นายยุทธนา นาอุดม กรรมการ 
1.8  นายนิมิตร ตันติวโรดม กรรมการ 
1.9  นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา กรรมการ 
1.10  นางวนิดา สารสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
1.11  นางสาววลัยพร   นาคธรรมชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ สนับสนุน อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาให้การดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 
2.1 นางทาริกา วงศ์แก้ว ประธานกรรมการ 
2.2 นางวนิดา สารสิทธิ์ รองประธานกรรมการ 
2.3 นายอนุรักษ์   เพชรไทย กรรมการ 
2.4 นางวีรนุช   ทองน้อย กรรมการ 
2.5 นายบัณฑิต   พวงดอกไม้ กรรมการ 
2.6 นางสาววิยดา ขุนพรหม กรรมการ 
2.7 นางสาววลัยพร   นาคธรรมชาติ กรรมการ 

 
/2.9  นายนะรงค.์.... 



 
 

2.9 นายนะรงค์   ทองน้อย กรรมการ 
2.10 นางสาวหัชชพร อินทร์รจนา กรรมการ 
2.11 นางสาวรินญภัช มิไพทูล กรรมการ 
2.12 นางสายชล พลสีดา กรรมการและเลขานุการ 
2.13 นางสาวจุฑามาศ   ยิ้มยินดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  และส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

3.  คณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประกอบด้วย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

 ๑.  นายเฉลิมชัย พันแนบ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/๑ 
 ๒.  นายขจรยศ จันทร์ทิพย์ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/1 
 ๓.  นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/2 
 ๔.  นางสาวธนัญชญา แดงมูล ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/๒ 
 ๕.  นางญาตา ศรีโคตร ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/๓ 
 ๖.  นางกุมารี ทับทิมหล้า ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/3 
 ๗.  นางสาวหัชชพร อินทร์รจนา ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/4 
 ๘.  นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/๕ 
 ๙.  นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/5 
 ๑๐.  นายนพดล พลกลาง ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/๖ 
 ๑๑.  นางสาวรินญภัช มิไพทูล ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/๗ 
 ๑๒.  นางสาวสุวณี พรมชิน ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/7 
 ๑๓.  นางสาววลัยพร นาคธรรมชาต ิ ปฏิบัติหน้าที่เก็บเงิน ชั้น ม.1/8 
 ๑๔.  นางสาวจิราพร จำปางาม ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/8 
 ๑๕.  นายอนุรักษ์ เพชรไทย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/9 
 ๑๖.  นางสายรุ้ง นิลมูล ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/10 
 17. นางสาวกนกกาญจน์ การะเกษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/10 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 1.  นางสาวออมทิพย์         ภัสรางกูร          ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๒/๑ 
 2.  นายอัครพล จันทรราช ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๒/๑ 
 3.  ว่าที่ ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๒/๒ 
 4.  นายกฤตวิทย์ ชัยศรี ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๒/๒ 
 ๕.  นางสายชล พลสีดา ปฏิบัติหน้าที่เก็บเงิน ชั้น ม.2/3 
 ๖.  นายณัฐพล นาป้อม ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๒/3 
 ๗.  นางสาวชลลดา         จันทะอักษร       ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๒/4 
 ๘.  นางสาวเกตน์นิภา บุญยก ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๒/4 
 ๙.  นายธีระวัฒน์ พันธุ์แสง ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๒/5 
 ๑๐.  นายเริงนรินทร์ ขาวสะอาด ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๒/5 

 

/11.  นางสาวสภุาภรณ์..... 



 
 

 ๑๑.  นางสาวสุภาภรณ์         กรณ์แก้ว           ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๒/6 
 ๑๒.  นางเพลินทิพย์            โล่ห์สุวรรณ       ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๒/6 
 ๑๓.  นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๒/๗ 
 ๑๔.  นายทวีศักดิ์ ศรีภาชัย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๒/7 
 ๑๕.  นายสรสิช ขันตรีมิตร ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๒/๘ 
 ๑๖.  นายพโยธร ผลพูน ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๒/8 
 ๑๗.  นายณัฏฐนันท์ ทาชาติ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๒/9 
 ๑๘.  นางสาวพรรณพร         วงษ์แหวน         ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๒/9 
 ๑๙.  นางอรสา                  เสาโกมุท          ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๒/10 
 ๒๐.  นางสาวขวัญกมล ศรีวิชัย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๒/10 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ๑.  นางน้ำอ้อย คุณดี ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๓/๑ 
 ๒.  นางสาวกาญจนา สุดทำนอง ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๓/๑ 
 ๓.  นายยุทธนา นาอุดม ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๓/๒ 
 ๔.  นางกรทิพย์ มาอยู่วัง ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๓/2 
 ๕.  นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๓/3 
 ๖.  นางสาวนิตยา             ชาตินันท์          ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๓/4 
 ๗.  นายนรเศรษฐ์ แก้วขาว           ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๓/๔ 
 ๘.  นายมานะ               บุญเกิด            ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๓/๕ 
 ๙.  นายเฉลิมพร            แสงกล้า           ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๓/6 
 ๑๐.  นางเนตรนภา แสงกล้า ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๓/๖ 
 ๑๑.  นายณัฐวุฒิ                ชัยนอก            ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๓/7 
 ๑๒.  นายนิรุตต์ มูลสี ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๓/7 
 ๑๓.  นางวีรนุช                  ทองน้อย          ปฏิบัติหน้าที่เก็บเงิน ชั้น ม.๓/๘ 
 ๑๔.  นายธีรวุฒ ิ เนตรแสงศรี ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๓/๘ 
 15. นายชัยชนะ             ทองมา             ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๓/๙ 
 16. นายสุวรรณ             กันแพงศรี         ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๓/10 
 17. นายชลสิทธิ ์ ใสสะอาด ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๓/10 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 ๑.  นางสาวชาริณา ศรีเหรา ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๔/๑ 
 ๒.  นางสาวจิดาภา เกณฑ์มา ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๔/1 
 ๓.  นายสุรัตน์ชัย              พรมเท้า           ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๔/๒ 
 ๔.  นางสกุลยา                พรมเท้า           ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๔/2 
 ๕.  นายนะรงค์                ทองน้อย          ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๔/๓ 
 ๖.  นายบัณฑิต                พวงดอกไม้ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๔/4 
 ๗.  นางสาวศิริลักษณ์ กรุณา ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๔/4 

 

 
/9.  นายนนท์ปวิธ.... 



 
 

 ๘.  นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๔/5 
 ๙.  นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูม ิ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๔/5 
 ๑๐.  นางสาวสุวรรณี           ภู่ชัย                ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๔/6 
 ๑๑.  นางปรารถนา           บุญนาค           ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๔/6 
 ๑๒.  นายชวุฒ ิ มากมิ่ง ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๔/๗ 
 ๑๓.  นางสาวอสมาภรณ์ มั่นพุฒ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๔/๗ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 ๑.  นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๕/๑ 
 ๒.  นางสาวศศิธร ทองหล่อ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๕/๒ 
 ๓.  นายราชัย แก้วยศ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๕/3 
 ๔.  นางสาวจิตรวดี            ภักดีสาร           ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๕/๓ 
 ๕.  นายนิกร หล้าน้อย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๕/4 
 ๖.  นายพีระพัชร ไกรพล ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๕/๔ 
 ๗.  นายจิรวัฒน์               รัตนเทพบัญชากุล    ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๕/๕ 
 ๘.  นางสาววิยดา ขุนพรหม ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๕/5 
 ๙.  นายแดนชัย สิงห์สนิท ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๕/6 
 ๑๐.  นางมณี ด้วงนิล ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๕/6 
 ๑๑.  นางสาวปวีณา มลทาทิพย์ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๕/7 
 ๑๒.  นางสาวนุชนาฏ พันแนบ           ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๕/7 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 ๑.  นางกรรณิกา              เหลืองชัยพัฒนา ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๖/๑ 
 ๒.  นางวนิดา สารสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่เก็บเงิน ชั้น ม.๖/๒ 
 ๓.  นายพิชญุตม์              เทียนเที่ยง        ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๖/๓ 
 ๔.  นางพัชรินทร์            จันทพยัคฆ์        ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๖/๔ 
 ๕.  นางสาววรรณพร สมบูรณ์ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๖/4 
 ๖.  นางจันทร์ประภา         ทองริ้ว             ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๖/๕ 
 ๗.  นางสาวทักษิณา แก้วทา ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๖/5 
 ๘.  นางสาวเจริญ             ผลฉัตร            ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๖/6 
 ๙.  นางสาวเมทินี คงปรางค์ดี ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๖/6 
 ๑๐.  นางสาวดวงกมล        ธูปหอม            ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.๖/7 

 

 มีหน้าที่ 
1) ปฏิบัติหน้าที่เก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2565   

ระหว่างวันที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
2) กำกับติดตามให้นักเรียนหรือผู้ปกครอง ชำระเงินบำรุงการศึกษาให้เสร็จสิ้น 

นำส่งเงินที่งานระดมทรัพยากรและทุนเพ่ือการศึกษา กลุ่มบริหารงานงบประมาณ   
ภายในวันที่  11 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

/ขอให้ผู้ที่ได้รับ.... 



 
 
            ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ  หากมีปัญหาเกิดข้ึนให้รีบประสานงานกับกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  โรงเรียนหนองไผ่ เพ่ือที่จะ
ร่วมกันแก้ไขต่อไป 
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                     (นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง) 
                         ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
                                                            


