
 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนทบ์้ำนโฮ่ง 
ที่  ๑๑๑  / ๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับเงนิบ ำรุงกำรศึกษำ,จ ำหน่ำยอุปกรณ์กำรเรียนและเครื่องแต่งกำย 
ระดับชัน้  ม.๑  และระดบัชัน้ ม.๔  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
...................................................................................... 

 

  ด้วยโรงเรียนธีรกำนท์บำ้นโฮง่  จะได้ด ำเนินกำรรับเงนิบ ำรุงกำรศึกษำ  ประสำนรำ้นจ ำหน่ำยอปุกรณ์กำรเรียน 
และเครื่องแต่งกำย ระดับชั้น  ม.๑  และระดับชัน้ ม.๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๘-๙ เมษำยน ๒๕๖๒   
 

  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลต่อสถำนศึกษำ และทำง
รำชกำรจึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๒๗ (๑) 
และมำตรำ ๘๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งและมอบหมำยให้
บุคลำกรรับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  
 

  ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
   ๑.๑  นำยจรัส  ค ำอ้ำย   ประธำนกรรมกำร 
   ๑.๒  นำยถวิล  ชัยยำ   กรรมกำร 
   ๑.๓  นำยเมธำ  ศรีประทปี   กรรมกำร 
   ๑.๔  นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกลุ  กรรมกำร 
   ๑.๕  นำงรุ้งตะวนั  ไชยเจริญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
   

  มีหน้ำที่  - ให้ค ำปรึกษำ  ประสำนงำน  อ ำนวยควำมสะดวก  ในกำรรับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ กำรจ ำหน่ำย 
อุปกรณ์กำรเรียนและเครื่องแต่งกำยนักเรียนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                                                                                                                                                                       
 

๒. คณะกรรมกำรรับเงินกำรศึกษำ,จุดแลกเงิน  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  นำงรุ้งตะวนั  ไชยเจริญ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒  นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว  กรรมกำร 

   ๒.๓  นำงสำวสุภำภรณ์  ชมภูแก้ว  กรรมกำร 
   ๒.๔  นำงสำวสุภำพร  เป็งปิง  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
              

มีหน้ำที่ ๑.  วำงแผนกำรเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำและเงินอื่น ๆ ทุกประเภท 
 ๒.  จัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน  หลักฐำนกำรรับเงิน  เงินทอนและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้กรรมกำร 

รับเงินประจ ำห้องเรียน  ในวันที่  ๘ – ๙  เมษำยน  ๒๕๖๒ 
 

๓. คณะกรรมกำรรับช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
ระดับชัน้ ม.๑  วันจนัทร์ที่  ๘  เมษำยน  ๒๕๖๒   ณ  อำคำรร่มตะแบก                                                                                                                                                                                                                              

 

ชั้น ห้อง กรรมกำรรับช ำระเงิน 
๑/๑ ๕๒๑ นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสูตร นำยชัยพิชิต  อุดค ำม ี
๑/๒ ๕๒๒ นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกลุ นำงสำวอัมพร  นำมณ ี
๑/๓ ๕๒๓ นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม ่ นำงเสำวนีย์  แสงหงษ์ 
๑/๔ ๕๒๔ นำยสทุน  คุ้มเสม นำงกำญจนำ  เหลืองทำ 
๑/๕ ๕๒๕ นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ นำยสุรัติ  จตินำรินทร ์

 
 
 



 
- ๒ –  

 

ระดับชัน้ ม.๔  วันอังคำรที่  ๙  เมษำยน  ๒๕๖๒  ณ  อำคำรร่มตะแบก 
                 

ชั้น ห้อง กรรมกำรรับช ำระเงิน 
๔/๑ ๕๒๑ นำงอรพินธ์  กนัทะรัน นำยนิพล  ปลุกเสก 
๔/๒ ๕๒๒ นำยบรรจบ  ชูมก นำงสำวอรนชุ  เรือนค ำ 
๔/๓ ๕๒๓ นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ 
๔/๔ ๕๒๔ นำยเอกดน  อินต๊ะปัน นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี 
๔/๕ ๕๒๕ นำยพนิิจ  ทังสุนนัท์ นำงสำวปำณสิรำ  พิมพิรัตน ์

                                                                                                                   

 

                           มีหน้ำที่ – รับช ำระเงนิบ ำรุงกำรศึกษำและออกใบเสร็จให้ถูกต้อง   

  ๔. คณะกรรมกำรประสำนงำนกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์กำรเรียนและเครื่องแต่งกำย   ประกอบด้วย 
   ๔.๑  ชุดพื้นเมือง 
        ๔.๑.๑  นำงล ำดวน  ติดทะ 
        ๔.๑.๒  นำงสุภำภรณ์  พิพฒัน์วฒุิกุล 
 

   ๔.๒  กระเป๋ำนักเรียนและสมุดนักเรียน 
        ๔.๒.๑  นำงสำวอ ำไพ   สทิธิกำน 
        ๔.๒.๒  นำงสำวกนกวรรณ  จันทร์ลอย 
        ๔.๒.๓  นำงสำวสุภำภรณ์  โปธำวี 

 

   ๔.๓  ชุดพละ/เสื้อส ี
        ๔.๓.๑  นำงฉวรัตน์  ค ำธัญ 
        ๔.๓.๒  นำงสำวอัมพร  นำมณี 

 

   ๔.๔  เครื่องแบบนักเรียน 
        ๔.๔.๑  นำงนพผกำมำศ  สำยนุวงศ์ 
        ๔.๔.๒  นำงสำวสุริยำพร  ญำณตำล 
 

  มีหน้ำที่  ติดต่อและประสำนงำนกับตัวแทนร้ำนคำ้ที่เข้ำมำจ ำหน่ำยอุปกรณ์กำรเรียนและเครื่องแต่งกำย   
ในวันที่  ๘ – ๙ เมษำยน  ๒๕๖๒ 

 
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และบังเกิดผลดีต่อ 

ทำงรำชกำรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๕  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
       (นำยจรัส  ค ำอ้ำย) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
 
 
 


