
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที ่179/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับเงินบ ำรุงกำรศกึษำ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2-3 และชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5-6  ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565  

……………………………………………………………….. 
  ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จะด าเนินการรับเงินบ ารุงการศึกษาส าหรับนักเรียน                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 
2565 ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  
  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อ
สถานศึกษา และทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 
๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 

      ๑.๑ นายธีระศักดิ์  แก้วสุข    ประธานกรรมการ 
      ๑.2 นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ  กรรมการ 
      ๑.3 นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมการ 
      ๑.4 นางศิริญญา  หล้าเต็น  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา ประสานงาน อ านวยความสะดวกให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน   ประกอบด้วย 
    ๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยรับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
 ๒.1.๑ นางศิริญญา  หล้าเต็น  ประธานกรรมการ 
 ๒.1.2 นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว  กรรมการ 
 ๒.1.3 นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง  กรรมการ 
 ๒.1.4 นางสาวสุภาภรณ์  ชมภูแก้ว กรรมการ 
 ๒.1.5 นางสาวสุภาพร  เป็งปิง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. วางแผนการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและเงินอ่ืนๆ ทุกประเภท 
๒. จัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการรับเงิน และอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้กรรมการ 

รับเงินประจ าห้องเรียน 
๓. จัดล าดับวิธีการช าระเงิน ชี้แจงขั้นตอนแก่กรรมการรับเงิน ประสานงาน 

รวมทั้งแก้ปัญหาเกี่ยวกับการรับเงินและเอกสารการรับเงินที่เกิดขึ้น  
๔. สรุปจ านวนนักเรียนที่มาช าระเงินหรือผ่อนผันและค้างช าระให้คณะกรรมการ 

อ านวยการทราบต่อไป 
                                             
 



๒ 
 

๒.2 คณะกรรมกำรฝำ่ยรับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
 

 

 
 
มีมีหน้ำที่  ๑. รับเงินบ ารุงการศึกษาและเงินอ่ืนๆ หรือรับใบผ่อนผันจากนักเรียนและ 

ออกเอกสารแสดงการช าระเงินให้ถูกต้องและมอบให้นักเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน    
-  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   เวลา 10.00 - 11.30 น.  
-  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เวลา 14.00 - 16.30 น.  

    ๒. ตรวจนับเงินให้ถูกต้อง พร้อมจัดท าบัญชีแยกประเภทเงินตามใบน าส่งเงินและ 
น าส่งเงิน, ใบผ่อนผันให้คณะกรรมการกลาง ณ ห้องสุพรรณิการ์    

 
 
 
 
 

ชั้น ห้อง กรรมกำรรับเงิน 
ม.๒/๑ 522 นางสาวสุภาณี   วงค์ปวน , นางสาวพัชรี   วิรัตน์พฤกษ์ 
ม.๒/๒ 227 นายชัยพิชิต   อุดค ามี , นางสาวสุพัตรา   จินดาหลวง 
ม.๒/๓ 442 นางล าดวน   ติดทะ , นางสาวพัชราภรณ์  จันทรต์าธรรม 
ม.๒/๔ 215 นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่ , นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง 
ม.๒/๕ 545 นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ , นายธนวรรธน์   ชัยยา 
ม.2/6 326 นางสาวนัยนา   หมื่นจ าปา , นางพิชยา  ชูมก   
ม.๓/๑ 537 นางสาวอ าภา  เขียวดี , นายพิชัย  นิราราช 
ม.๓/๒ 421 นางสาวพลอย  ครุฑน้อย , นายชายเชษฐ์  ทิพยอด 
ม.๓/๓ 222 นางศรีเริญ  มีพิมพ์ , นายสุทน  คุ้มเสม   
ม.๓/๔ 547 นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์ , นายเฉลิมชน   วรรณพาน 
ม.๓/๕ 327 นางลาวัลย์  ขยันขาย , นางสาวสุทธิกานต์  นามจันทร์ 
ม.๕/๑ 224 นางสาววรัญญา  เป็งปิง , นางอรพินธ์  กันทะรัน 
ม.๕/๒ 217 นายนิพล  ปลุกเสก , นายวัชรพงศ์  ผานดอยแดน 
ม.๕/๓ 426 นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล , นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   
ม.๕/๔ 445 นางสาวประทุมพร  อภิวงศ์ , นางสาวสุนิสา  สุนันต๊ะ 
ม.5/5 525 นางสาวชลิดา  โอดบาง , นางสาวปรียานุช   ปวนเปี้ย 
ม.5/6 543 นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย , นางสาวเมธาวี  วรรณค า 
ม.๖/๑ 542 นางอุมาพร  แก้วปวน , นายหนึ่งบุรุษ  อินปงค์ 
ม.๖/๒ 221 นางญาดา  ตรีเนตร , นายนัฐกานต์   แสนคง 
ม.๖/๓ 422 นายฐานันดร์  สุริวรรณ , นางสาวจณิสตา  ส าราญใจ 
ม.๖/๔ 424 นางสาวอัมพร  นามณี , นางสาวบารมี  วรรณห้วย 
ม.6/5 521 นายบรรจบ   ชูมก , นางสาวพนิดา  ดอกแจ๋ง 
ม.6/6 523 นายเอกดน  อินต๊ะปัน , นางสาวเบญจวรรณ  ยะยอง 



๓ 
 

 
         ๒.3  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิจำรณำผ่อนผันเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 

๒.3.1 นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา  ประธานกรรมการ   
2.3.2 นางสาววรรณนิชา  ผาสุก  กรรมการ 
2.3.3 นายเดชพนต์  เงินถา  กรรมการ 

  มีหน้ำที่ ๑. พิจารณาผ่อนผันการช าระเงินบ ารุงการศึกษา  ตั้งแต่เวลา  10.๓๐ – ๑6.3๐ น.            
และให้นักเรียนน าไปแสดงต่อคณะกรรมการรับเงินบ ารุงการศึกษา 
    ๒. เขียนจ านวนเงิน, วันที่ ,  ที่นักเรียนจะน ามาช าระในบัญชีรายชื่อและสรุป                             
ส่งคณะกรรมการกลาง 
 
  ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่       ประกอบด้วย    
   ๓.๑  นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล  ประธานกรรมการ 

๓.2  นายชาญณรงค์  สมบัติใหม ่  กรรมการ  
3.3  นางญาดา  ตรีเนตร   กรรมการ       
๓.4  นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย กรรมการ        

   ๓.5  นายบุญเลิศ  มูลศรี   กรรมการ 
   ๓.6  นางจันทร์วัน  รั่วรู้   กรรมการ 
   ๓.7  นายสมาน  จันทร์ธง            กรรมการ 
   ๓.8  นายผจญ  ภิระแก้ว   กรรมการ    
   ๓.9  เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดทุกคน กรรมการ 
   ๓.10 นายชัยพิชิต  อุดค ามี    กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้ำที่  ๑.  จัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ีตามห้องเรียนต่างๆ ที่ใช้ส าหรับเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
    ๒.  อ านวยความสะดวก ดูแลความสะอาดด้านอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียน 

 3.  บริการน้ าดื่มแก่ผู้มาปฏิบัติงาน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 
      และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 
  ๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย    
        ๔.๑  นางสาวชลิดา  โอดบาง           ประธานกรรมการ 
   ๔.2  นางสาวอัมพร  นามณี  กรรมการ 
   ๔.3  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. ด าเนินการประชาสัมพันธ์  
   ๒. ชี้แจงรายละเอียดตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้นักเรียนทราบ 
 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยเครื่องเสียงและบริกำรอุปกรณ์โสตทัศนศึกษำ   ประกอบด้วย 
   ๕.๑  นายบรรจบ  ชูมก   ประธานกรรมการ 
   ๕.2  นายบัญชา  บังคมเนตร  กรรมการ 
   ๕.3  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์  กรรมการกรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง 
   ๒. บันทึกภาพการด าเนินการรับเงินบ ารุงการศึกษาของนักเรียน  
                                   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  ๒๕๖5                     



๔ 
 

 
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อ 

ทางราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                                             สั่ง ณ วันที่  3  พฤษภาคม 2565 
                                                         
 
 

  (นายธีระศักดิ์ แก้วสุข) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


