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ค าส่ังโรงเรียนขามแก่นนคร 
                                                          ที ่55/2565 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน และเครื่องแบบนักเรียนตามโครงการ   
        สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุน 
        ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

……………………………..…………….. 

 เพื่อให้การด าเนินการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล    
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์       
การเรียน หนังสือเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ในระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2565 
เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดังน้ี 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 1.2 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางจิรพา บุญประกอบ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
 1.4 นางสาววิภาวรรณ โกธิศรี ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
 1.5 นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 1.6 นายเสกสรรค ์ สีหาโมก ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 1.7 นางสุทิศา อารามพงษ ์ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 1.8 นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์ ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
 ควบคุม ก ากับ ดูแล แก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งให้ค าแนะน า ติดตาม การด าเนินการจ่ายเงินให้เป็นไป       
ตามระเบียบทางราชการ และเกิดความเรียบร้อย 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.1 นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์  ต าแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 
 2.2 นางศศิวรรณ  แสนตรง   ต าแหน่ง ครู รองประธานกรรมการ 
 2.3 นางสาวประทุมทิพย์ การสร้าง   ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 2.4 นางพิกุลรัตน์  บรรดาศักด์ิไพศาล ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 2.5 นางสุภาภรณ์  ดาทุมมา   ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 2.6 นางสาวสิรยาภา  อาษานอก   ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 2.7 นางสุภรดา  หมื่นพรม   ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 2.8 นางอารยา  นารคร   ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 2.9 นางสิริญดา  เลิศบุญสถาพร  ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 2.10 นางสุกัญญา  ช่างผัส   ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 2.11 นายบุญอนันต์  สรรศรี   ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 2.12 นางสาวปวริศา  ประทุมจร   ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 2.13 นางสาวคุณีกร  ศรีประดู่    ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
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 2.14 นางสาวพลอยชนันท์ ธิติอัศวเหมสกุล  ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 2.15 นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย  ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 2.16 นายพงษ์พัฒน์  สมณะคีรี   ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 2.17 นางสาวสิราพร   แก้วมีศรี   ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 2.18 นางสาวภัทราภรณ์ วงสีไข   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีกรรมการ 
 2.19 นางสาวรัฐวรรณ  ดวงจันทร์   ต าแหน่ง ครูธุรการ กรรมการ 
 2.20 นางสาวนุชรีพร   จิราวัสน์  ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  
 1. ด าเนินการเบิกเงินจากธนาคารให้เท่ากับที่จ่ายให้กับจ านวนนักเรียน 
 2. จัดแบ่งเงินให้คณะกรรมการจ่ายเงินเป็นรายห้อง 
 3. จัดเอกสารเพ่ือให้นักเรียนที่รับเงินลงชื่อ และหมายเลขประชาชน ไว้เป็นหลักฐานและส่งคืน 
        เมื่อด าเนินการเสร็จ 
 4. ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้คณะกรรมการจ่ายเงินทราบ 
3. คณะกรรมการจ่ายเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 1. นางสาวนุชรีพร  จิราวัสน ์ 2. นายประจักษ์  ศักดิ์คันธภิญโญ 
 3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 1. นางปริยากร  ศรีวงษา    2. นายวัชรพันธุ์  ศรีทานันท์  
 3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 1. นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย  2. นางสาวชนัญชิดา  จ าปาหอม   
 3.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐ์  เนาว์ช้าง 2. นางสาวศุภัทราพร  ดรอินทร์ 
 3.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 1. นางลักษเดือน  สนทอง 2. นายพลกฤต  อุปนิ 
 3.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 1. นางมณีรัตน์  ขยันกลาง 2. นายพัลลภ  อ่ึงพวง 
 3.7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 1. นายโชคชัย  ยศค าลือ 2. นายโกวิท  ขนานแข็ง 
 3.8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 1. นางเทพบังอร  บึงมุม  2. นางสาวนลินี  เชื้อกลางใหญ่ 
 3.9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 1. นางวนิดา  ปัญญามี 2. นางสาวกรรณิการ์  ทองยศ 
หน้าที่ 
 1. รับหลักฐานการจ่ายเงินให้นักเรียนลงชื่อ พร้อมหมายเลขประจ าตัวประชาชน ลงในแบบไว้เป็น
หลักฐาน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และน าหลักฐานส่งคืนงานการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 9 
พฤษภาคม 2565  
 2. แจกหนังสือเรียน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4. คณะกรรมการจ่ายเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 4.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 1. นางสาวสุภาวดี  โฆษิตพล   2. นางสาวอรพินธุ์  สิงสุท า 
 4.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 1. นางวรรณวนัช  ก าหนดศรี   2. นายไกรสร  ศรีเตชะ 
 4.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 1. นางอารยา  นารคร 2. นางทิพย์วรรณ  แก้วดวง 
 4.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 1. นางเยาวภา  ไชยเชษฐ์ 2. นางสาวโสมศิริ  บุญทอง   
 4.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 1. นางสมหวัง  เสือโคร่ง 2. นางสาวสุจิตตา  บุตรโพธิ ์
 4.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 1. นายบุญอนันต์  สรรศรี 2. นายธีรพล  อาจปาสา 
 4.7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 1. นายณปภัช  ลดาวัลย ์ 2. นายทักษิณ  พลหอม 
 4.8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 1. นางสุกัญญา  ช่างผัส 2. นายธนวัฒน์  ณรงค์ชัย 
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 4.9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 1. นางสาววิไล  ทองแท่งไทย  2. นายวัชระ  แก้วมีศรี 
หน้าที่ 
 1. รับหลักฐานการจ่ายเงินให้นักเรียนลงชื่อ พร้อมหมายเลขประจ าตัวประชาชน ลงในแบบไว้เป็น
หลักฐาน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และน าหลักฐานส่งคืนงานการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 9 
พฤษภาคม 2565 
 2. รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 450 บาท อุปกรณ์การเรียน คนละ 210 บาท และแจกหนังสือเรียน 
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
5. คณะกรรมการจ่ายเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 5.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 1. นางกนกวรรณ  ศิลปศิริวัฒน์    2. นายวรุฬห์โรจน์  อติรัตนวงษ์ 
 5.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 1. นายนิกร  สีกวนชา 2. นางสาวพรรณมล  ปิ่นทอง 
 5.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 1. นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี 2. นายธีรวุฒ  พุทธโค 
 5.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 1. นางสาวมานิดา  อินทรแพทย์ 2. นายกรศิวะ  ภูมิกระจ่าง 
 5.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 1. นายกรินทร์  ทองธวัช 2. นางสาวกัญจน์นภา  ธรรมแท้ 
 5.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 1. นางสิริญดา  เลิศบุญสถาพร 2. นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์ 
 5.7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 1. นางสาวสิรยาภา  อาษานอก   2. นายปริชติ  ควรคง 
 5.8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 1. นายน าพล  พงศ์พัสนันท์ 2. นางนงค์รัก  ไทธานี 
 5.9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 1. นางราตรี  หาญสุโพธิ์ 2. นางสุภาภรณ์  ดาทุมมา 
หน้าที่ 
 1. รับหลักฐานการจ่ายเงินให้นักเรียนลงชื่อ พร้อมหมายเลขประจ าตัวประชาชน ลงในแบบไว้เป็น
หลักฐาน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และน าหลักฐานส่งคืนงานการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 10 
พฤษภาคม 2565  
 2. รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 450 บาท อุปกรณ์การเรียน คนละ 210 บาท และแจกหนังสือเรียน 
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
6. คณะกรรมการจ่ายเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 6.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 1. นางกรรณิกา  เกียรติจรุงพันธ์ 2. นางสาวกฤษณา  วรรณทิพย์ 
 6.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 1. นางนภธร  อัครธรสกุล  2. นางสาวกานต์ชนก  สร้อยค า 
 6.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 1. นางสาวนภัสรพี  แสนโคตร  2. นายพงศ์สกาย  รุ่งรพีพรพงษ์ 
 6.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 1. นางสาวนัฎฐ์ธัญญา  สุนทโรจน์ 2. นายรัชพล  พุทธรักขิโต 
 6.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 1. นางสาวจารุวรรณ  โคตรเสน 2. นางศศิวรรณ  แสนตรง 
 6.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 1. นางญาณิศา  เครือวรรณ  2. นางกนกพิชญ์  จิตตภานันท์ 
 6.7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 1. นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง  2. นายอนุสรณ์  ปินใจยศ 
หน้าที่ 
 1. รับหลักฐานการจ่ายเงินให้นักเรียนลงชื่อ พร้อมหมายเลขประจ าตัวประชาชน ลงในแบบไว้เป็น
หลักฐาน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และน าหลักฐานส่งคืนงานการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 10 
พฤษภาคม 2565  
 2. แจกหนังสือเรียน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. 
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 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
7. คณะกรรมการจ่ายเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 7.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 1. นายอดิเรก  สารีพิมพ์ 2. นางสาวจิตติมา  คนคล่อง 
 7.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 1. นางมยุรา  ศรีทานันท์ 2. นางสาวเบญญทิพย์  เนื่องภักดี   
 7.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 1. นางกัญญาพร   วีระภัทรทรัพย์ 2. นางสาวสุรัตน์ดา  วิชัย 
 7.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 1. นางสาวพรทิภา  กลางจันทา 2. นางสาววิทิตา  กาเกษ 
 7.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 1. นางรัตติกาล  ขวาค า 2. นางสุภรดา  หมื่นพรม 
 7.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 1. นายฉัททันต์  วิโย 2. นางสาวภาวิณี  ช านิโลก 
 7.7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 1. นายอัครเดช  สมานฉันท์ 2. นางสาวสิราพร แก้วมีศรี  
หน้าที่ 
 1. รับหลักฐานการจ่ายเงินให้นักเรียนลงชื่อ พร้อมหมายเลขประจ าตัวประชาชน ลงในแบบไว้เป็น
หลักฐาน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และน าหลักฐานส่งคืนงานการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 11 
พฤษภาคม 2565  
 2. รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 500 บาท อุปกรณ์การเรียน คนละ 230 บาท และแจกหนังสือเรียน 
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
8. คณะกรรมการจ่ายเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 8.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 1. นางพิกุลรัตน์  บรรดาศักดิ์ไพศาล 2. นางสาวปวริศา ประทุมจร 
 8.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 1. นางเพลินพิศ  นามวาด  2. นายธนาวุฒิ  ชินฮาต   
 8.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 1. นายไกรเพชร  เจริญศิริ  2. นางลัดดาวัลย์  คีรีเมฆ   
 8.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 1. นางสุภาณี  คงกระโทก  2. นางอัจฉริยา  สุวอ   
 8.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 1. นางสาวกชภัช  ศรีต้นวงค ์ 2. นางสาววันวิสา  ฝ่ายเคนา 
 8.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 1. นางชนิดา  ดวงบรรเทา     2. นายพงษ์พัฒน์  สมณะคีรี 
 8.7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 1. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช 2. นางสุทธิรัตน์  ภู่ระหงษ์ 
หน้าที่ 
 1. รับหลักฐานการจ่ายเงินให้นักเรียนลงชื่อ พร้อมหมายเลขประจ าตัวประชาชน ลงในแบบไว้เป็น
หลักฐาน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และน าหลักฐานส่งคืนงานการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 11 
พฤษภาคม 2565  
 2. รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 500 บาท อุปกรณ์การเรียน คนละ 230 บาท และแจกหนังสือเรียน 
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย   
9. คณะกรรมการจุดคัดกรองนักเรียน 
 9.1 นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล ต าแหน่ง ครู                  ประธานกรรมการ 
 9.2 นางฉวีวรรณ บุญระมี ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 9.3 นายสุขขี ดีสงคราม ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 9.4 นางสาวคุณีกร ศรีประดู ่ ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 9.5 นางสาวประทุมทิพย์ การสร้าง ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 9.6 นายประยงค ์ สิงหาด ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
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 9.7 นายธีรพล อาจปาสา ต าแหน่ง ครู กรรมการ 
 9.8 นางสาวกัญจน์สิริ   สีแก้วน้ าใส นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
 9.9 นางสาวมัลลิกา   ศรีละ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
 9.10 นางสาววิไลวรรณ   อุปฮาด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
 9.11 นางสาวชลิกา   นาเมืองรักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
 9.12 นายประจักษ์  ศักดิ์คันธภิญโญ ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่  
 1. สแกนวัดอุณหภูมินักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ามาโรงเรียน ถ้าอุณหภูมิปกติติดป้ายสติ๊กเกอร์สีเขียว      
สวมแมส ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
 2. ถ้านักเรียนและผู้ปกครองอุณหภูมิไม่ปกติให้กลับบ้านมารับวันถัดไป 
 3. แบ่งกลุ่มผลัดกันมาปฏิบัติหน้าที่วันละ 4 คน 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565   เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  20 เมษายน  พ.ศ.  2565  

 

ลงชื่อ 
                                                                     (นายศุภกิจ    สานุสัตย์) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 

 


