
 
 

                       
 

       คําสั่งโรงเรยีนพราววิทยาคม 
ท่ี  100 / ๒๕65 

เร่ือง   แตงต้ังคณะกรรมการรับเงินบํารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕65 
---------------------------------- 

 

      ดวยทางโรงเรียนพราววิทยาคมไดมีมติขอรับเงินบํารุงการศึกษา โดยผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอนุมัติจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม          
ในภาคเรียนที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕65  ดังน้ันเพื่อใหการรับเงนิดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย   

อาศัยอํานาจตามมาตรา 27(1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔6 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕63 ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับเงินบํารุงการศึกษาจากนักเรียน  ในวัน พุธ ที่ 22 มิถุนายน ๒๕65 เวลา        
๐๘.0๐ น.– ๐8.3๐ น.  ดังตอไปน้ี 

   ๑.คณะกรรมการฝายอํานวยการ  มีหนาที่  ใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานให  สําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย   ประกอบดวย 

    ๑.๑ นางลภัสนันท  เรยีนยอย  ประธานกรรมการ 
  1.2.นางสาวสายฝน  วรรณกูล  กรรมการ 
  1.3.นายธนพล  ยอดเกิด  กรรมการ 
  ๑.4 นางออยทิพย  ทองดี  กรรมการ 
  ๑.5.นางสาวกาญจนา  โปธา  กรรมการและเลขานุการ  

๒.คณะกรรมการฝายการเงินและจัดเตรียมเอกสาร     มีหนาที่จัดเตรียม เอกสารหลักฐานการ
รับเงิน  และรับเงินจากครท่ีูปรึกษาพรอมตรวจเช็คความถูกตองของเอกสารการนาํสงธนาคาร  และรับเงนิจาก
นักเรียนที่มาจายเพ่ิมเติม  ประกอบดวย 
   ๒.๑.นางสาวศนิชา  เลิศการ   ประธานกรรมการ 
   ๒.๒.นางกินรี  ยากยืน    รองประธานกรรมการ 
   2.3.นางสาวพรพรรณ  เปงแกว   กรรมการ 
   ๒.4.นางสาวรัตติยา  วิริยะ   กรรมการ 
   2.5.นางสาวพัชรี  นวลทิม   กรรมการ 

 ๒.6.นางสาวธิดารัตน  คุณธนะ   กรรมการและเลขานุการ 
๒.7.นางสาวอังคณา  ทิพยแมม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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๓.คณะกรรมการฝายรับเงิน     มีหนาท่ีรับเงินจากนักเรียนตามหองที่ปรึกษาตามจํานวน      
ที่กําหนด และนําสงเจาหนาที่ธนาคารออมสิน ณ หองเกียรติยศ ตั้งแตเวลา ๐8.๐๐ น. – 09.๐๐ น.  
ประกอบดวย     

   3.1  นายยุทธพงษ จีโนสวัสดิ์   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.1/1 
   3.2  นายเฉลิมพล สุภา    ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.1/1 
   3.3  นางสาวณัฐพร งามเมือง   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.1/1 
   3.4  นางออยทิพย ทองดี    ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.1/2 
   3.5  นายเกียรตศิกัดิ์ วูย่ือ   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.1/2 
   3.6  นางสาววิไลวรรณ ปวคํา   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.1/3 
   3.7  นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.1/3 
   3.8  นายอินทนินท กําปนทอง   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.1/4 
   3.9  นางสาวนพมาศ เศวตตระกูลชัย  ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.1/4 
   3.10 นางสาวชมัยพร แซวี   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.1/5 
   3.11 นางสาวชลลดา พนาสัมฤทธ์ิผล  ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.1/5 
   3.12 นางกินรี ยากยืน    ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.1/6 
   3.13 นางปรมิชยาภรณ ปงลังกาพสิษฐ  ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.1/6 
   3.14 นางสาวจุฑาสิรี นามกร   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.2/1 
   3.15 นายอนันต บุญมาก    ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.2/1 
   3.16 นางสาวปญญาพร อามอ   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.2/1 
   3.17 นายพงศธร พรหมโลก   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.2/2 
   3.18 นางสาวพันธิตรา เปงนวล   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.2/2 
   3.19 นางสาวพัชรี นวลทิม   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.2/3 
   3.20 นางสาววัลลภา ทวีอภิรดีปติ   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.2/3 
   3.21 นางธนวรรณ มหายศ   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.2/4 
   3.22 นายณัฐพล ธัญญพงษ   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.2/4 
   3.23 นายปยภพ แซพาน    ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.2/4 
   3.24 นายศักดิ์ดา กาชัย    ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.2/5 
   3.25 นางรุงทิวา กาชัย    ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.2/5 
   3.26 นายรัชชัย ลุมมา    ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.2/6 
   3.27 นางสาวประกายดาว วงคใหญ  ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.2/6 

  3.28 นายนรนิทร ทีหัวชาง   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.3/1 
  3.29 นายกิตติ ศิริจันทร    ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.3/1 
  3.30 นายพงศธร รินชุม    ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.3/1 

   3.31 นายทวี สิริปุญญปารม   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.3/2 
   3.32 นางสาวสุธาทิพย ภุมรินทร   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.3/2 
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   3.33 นางนพวรรณ กมลปรีดากุล   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.3/3 
   3.34 นางสาวจันทิพา ฟูมั่น   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.3/3 
   3.35 นางสาวนันทียรตัน โชติชื่น   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.3/4 
   3.36 นายวิทวัส นกกลาง    ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.3/4 
   3.37 นางสาวประภาพร ทองดี   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.3/5 
   3.38 นางสาวพรทิพย ลภะวงค   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.3/5 
   3.39 นางสาวสุพิชชา ขุนเพ็ง   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.3/5 
   3.40 นายศราวุฒิ ธิวรรณ   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.3/6 
   3.41 นางพิจิตรา สิทธิวงค   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.3/6 

 3.42 นายสุทธสงา อุษาปญญาทวี   ครูที่ปรึกษาประจําช้ัน ม.4/1 
   3.43 นางสาวพันธุทิพย ฟูญาติ   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.4/1 
   3.44 นางสาวพรพรรณ เปงแกว   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.4/2 
   3.45 นางสุกัญญา ลาออต   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.4/2 
   3.46 นางสาวอภิชญา อุษา   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.4/2 
   3.47 นายสถาพร ลืนคํา    ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.4/3 
   3.48 นางสาวนิรบล หลาโสด   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.4/3 
   3.49 นางสาววิมพวิภา ดวงทอง   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.4/3 
   3.50 นายนิเวศน บัวทองใส   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.4/4 
   3.51 นางสาวจินตนา โพธิ์งาม   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.4/4 
   3.52 นางสาวณัฐพร สุวรรณเหมย   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.4/4 
   3.53 นางสาวณชนก จักรบุตร   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.4/5 
   3.54 นางสาวรตัติยา วิริยะ   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.4/5 
   3.55 นางสอางศรี มณียะ    ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.4/6 
   3.56 นายคมสัน สอโส    ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.4/6 
   3.57 นายธานี เบญจวรรณ   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ปวช.1 
   3.58 นายอิทธิเทพ สรางอิฐ   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ปวช.1 
   3.59 นายพงษศกัดิ์ ลาออต   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.5/1 
   3.60 นางสาวชอผกา แปงคํา   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.5/1 
   3.61 นางปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.5/2 
   3.62 นางสาวรุงอรณุ ศาสนะสุพินธ  ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.5/2 
   3.63 นางเสาวนีย นภาวรรณ   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.5/3 
   3.64 นางชวาลี ภิรารักษ    ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.5/3 
   3.65 นางศิริวรรณ ลือดารา   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.5/4 
   3.66 นางสาวฤทัยชนก กัณตา   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.5/4 
   3.67 นางสาวหยกสุวรรณ แกวดอก  ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.5/5 
   3.68 นายอนุพงษ จันตะกอง   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.5/5 
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   3.69 นายณัฐสิทธ์ิ ใจบุญมา   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.5/5 
   3.70 นางสาวธราเนาว สัตยพานิช   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.5/6 
   3.71 นายปรยิะ วัฒนศิรเิสรีกุล   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.5/6 
   3.72 นายสิรภพ บุญยืน    ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ปวช.2 
   3.73 นายจีรสิทธ์ิ ทองพิเศษ   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ปวช.2 
   3.74 นายการุณ เชิดชู    ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.6/1 
   3.75 นางสาวธิดารัตน คณุธนะ   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.6/1 
   3.76 นายหฤทธ์ิ หนุนเพชร   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.6/1 
   3.77 นางสาววาสนา แสงสวาง   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.6/2 
   3.78 นางสาวเพ็ญนภา ถนัดเจรจา  ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.6/2 
   3.79 นายสมชาย ทาเมือง   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.6/3 
   3.80 นางสาวจินดาพร พุทธิเกียรติ  ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.6/3 
   3.81 นายจีรเทพ ศิริปญญา   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.6/4 
   3.82 นางสาววธัญญา คัมภีระ   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.6/4 
   3.83 นางจําลอง วารุกา    ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.6/5 
   3.84 นางสาวภัทรภรณ ศรีถาวร   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.6/5 
   3.85 นางสาวศนิชา เลิศการ   ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.6/5 
   3.86 นายประภาสร อุลัย    ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ม.6/6 
   3.87 นายธนภณ สัพไพร    ครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.6/6 
   3.88 นายไชยศิริ ศุภธีรารักษ   ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ปวช.3 
     3.89 นายวินัย สาธร    ครูที่ปรึกษาประจําชั้น ปวช.3 
 
 

ใหผูท่ีไดรบัการแตงต้ังดังกลาวปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยเครงครัด 
  

  สั่ง  ณ  วันที่  20   เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 

                                                                ลงชื่อ                                                                            
                  (นางลภัสนันท  เรยีนยอย) 

                   ผูอํานวยการโรงเรียนพราววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 


