
 
ค ำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 

ท่ี  ๒๕๖/๒๕๖5 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕    

------------------------------------- 
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จะด าเนินการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาประจ าปีการศึกษา 256๕

ตามโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ - ๓ และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ - ๖  
ในวันที่  ๗ -10 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ั ง
คณะกรรมการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
1) นายศักดาเดช ทาซ้าย ประธานกรรมการ 
2) นายอดุลย์เดช ฐานะ กรรมการ 
3) นายธนัช ฐากุลธเนศ กรรมการ 
4) นางลักษณ์มณี แสงสุพิน กรรมการ 
5) นายบัญชา วิพัฒวิบูลกิจ กรรมการ 
6) นายภูพัน รัตนจักร กรรมการ 
7) นางนงลักษณ์ เชาว์พานิช กรรมการ 
8) นางอักษรศร ี ชาติศรี กรรมการ  
9) นางชุรีพร นาเลาห์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจ แก้ ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกให้แก่
คณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้อง ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
1) นางชุรีพร นาเลาห์ ประธานกรรมการ 
2) นางนงคราญ  บุญอนันต์ รองประธานกรรมการ 
3) นางสุดาพร    พาระพัฒน ์ กรรมการ 
4) นางกัญญา เกื้อกูล กรรมการ 
5) นางสาวอุทัยวรรณ   สอนเจริญ กรรมการ 
6) นางสาววราภรณ์ หล้าหาร กรรมการ 
7) นางพิมกมล   บัวละคร กรรมการ 
8) นางสาวชนิดาภา โสหา  กรรมการ 
9) นางทักษอร อาษาพันธุ์ กรรมการ 
10) นางสาวคัมภีรพรรณ   ไชยธรรม กรรมการ  
11) นางจิรภาพันธ์              ไชยรา กรรมการ            
12) นางสาวอาริศรา    อรรคษร  กรรมการ 

                                                                          /13) นางปาริญ์ญา...    
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13) นางปาริญ์ญา   กุลหนองแดง กรรมการ 
14) นายปฏิญญา               มุ่งหมาย  กรรมการ 
15) นางอังคณาง                สามหาดไทย  กรรมการ 
16) นางสาวยุพารัตน์           ใจตรง  กรรมการ 
17) นางสาววราภรณ์   ชัยวิเชียร กรรมการ 
18) นางสาวชัญญ์ญาณ์   เสนาดี กรรมการ 
19) นางสาวนันณภัทสรณ์     วงศ์ศรีงาม กรรมการ 
20) นางสมถวิล ภูแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
21) นางสาวชมพู่   ค าเกี้ยง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน ด าเนินการ ติดตาม สนับสนุนกรรมการและ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ ให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ๓.  เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ประกอบด้วย 

1) นางนงคราญ  บุญอนันต์ ประธานกรรมการ 
2) นางกัญญา เกื้อกูล กรรมการ 
3) นางสาววราภรณ์   หล้าหาร กรรมการ 
4) นางสาวคัมภีรพรรณ   ไชยธรรม กรรมการ 
5) นางสาวอุทัยวรรณ   สอนเจริญ กรรมการ 
6) นางทักษอร อาษาพันธุ์ กรรมการ 
7) นางสาวชนิดาภา โสหา กรรมการ 
8) นางจิรภาพันธ์              ไชยรา กรรมการ 
9) นางอังคณาง                สามหาดไทย  กรรมการ 
10) นางสาวยุพารัตน์           ใจตรง  กรรมการ 
11) นางสมถวิล ภูแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
12) นางสาวชมพู่   ค าเกีย้ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมแบบฟอร์มใบแจ้งการช าระเงินเพื่อบ ารุงการศึกษา (Pay-In-Slip) 
ให้ครูท่ีปรึกษาในวันท่ี 6 มิถุนายน 2565 
  2. จัดเตรียมรายช่ือนักเรียนท่ีช าระเงินพร้อมใบเสร็จให้ครูท่ีปรึกษา 
  3. ตรวจสอบยอดการโอนเงินค่าบ ารุงการศึกษาของนักเรียนให้ถูกต้องครบถ้วน
ตรงกับใบเสร็จรับเงิน 
  ๔. อื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
 

 
                                                                             /๔. เจ้าหน้าท่ี... 
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๔. เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนกำรช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
             ๔.1 ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่   ๒ 

 
                      

ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
ชั้น/ห้อง ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น  ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น  ห้องโฮมรูม 
ม.๒/๑ นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอก นางปาริชาติ พลบ ารุง 1128 
ม.๒/๒ นางพัชรินทร ์ แสนพลเมือง นายมนตรี กุลหนองแดง 1121 
ม.๒/๓ นางสาวรสิกกานต์ รัตตศิริ นางสาวอาทิตยา มวลเมืองสอง 1127 
ม.๒/๔ นางสาวยลรดี ศุภรพนิตกุล นางสาวสุบรรณ์ ชัยค าดี 1122 
ม.๒/5 นางนัฏทกร ศรีท าบุญ นางมณฑนา นามวิจิตร 224 
ม.๒/๖ นางปทิดา เจตรัตนโภคิน นายจักรี ปรินทอง 223 
ม.๒/๗ นางพิมกมล บัวละคร นางบุษกล แก้วบัวดี 716 
ม.๒/๘ นางเพชรัตน ์ จารุตัน นายภูเบศ                   นททะจันทร์        626 
ม.๒/๙ นางนงนุช จันทรโสภณ นายปิยากร วงษ์มั่น 532 

ม.๒/๑๐ นางจุไรรัตน์ แอมนนท์ นางพิชญากานต์ วาทโยธา 533 
ม.๒/๑๑ นางสาวกัลยรัตน์ หนันทุม นายพงษ์ธนา มูลแก้ว 624 
ม.๒/๑๒ นางสาววิรยา ค าหนูไทย นางสาวนภาพร            เกี่ยวศรีกุล(นศ.) 422 
ม.๒/๑๓ นางสาวนุสรา ตันติยาสวัสดิกุล นายกนกพล แก้ววิเศษ 722 
ม.๒/๑๔ นางอังคนา ใจตรง นางสาวนิชดา บุญชิด 424 
ม.๒/๑๕ นางดุษฎี สุวรรณวงศ์ นางสาวนิลาวัลย์ น้อยชมพู 821 

ม.๒/๑๖ 
นางเพลินจิต หิรัญค า นางสาวอภิชญา สุพรรณนอก 

๑๐35 
Miss Dirk  Krapf   Mr. Borys Davydov 

ม.๒/๑๗ 
นางสาวจุฬารัตน์ ดวงค าน้อย Mr.Glenn Verona 

๑๐๓3 
Mr.Martin Sturdik 

ม.๒/๑๘ 
นางสาวชัญญ์ญาณ์ เสนาดี Mr.Martin Lawrence 

๑๐๓4 
Mr.Ricky Santos 
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๔.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๓     
  

ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ชั้น/ห้อง ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น  ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น  ห้องโฮมรูม 

ม.๓/๑ 
นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ นางฉัตรทอง ดวงลีดี 

1136 
นางสาวษมณกาญจน์ กงอินทร์ (นศ.) 

ม.๓/๒ นายพงศธร ทิพรักษ์ นางสาวจันทิมาพร ชีวะสวัสด์ิ 1133 

ม.๓/๓ 
นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม นางปัทมา กุลชาติ 

1135 
นายญาณวุฒ ิ บุตรสมบัติ (นศ.) 

ม.๓/๔ นางจุฑามาศ จันประเทือง นางจิราพร ฉิมหลวง 1134 
ม.๓/๕ นางรัชนีวัลย์ พรหมแสง นางภัสราภรณ์ พินิจ 523 
ม.๓/๖ นางอัศวีนา ม่วงภูเขียว นางเชาวนาท กราพันธ ์ 221 

ม.๓/๗ 
นางสาวนงค์นุช ทองภูบาล นายปฐมพงศ์ ค าจันทร์ดี 

225 
นายจิรายุส                  ชาญนอก (นศ.)   

ม.๓/๘ นายประกาศิษย์ แทบมะลัย นางสาวจิรภาพันธ์ ไชยรา 335 
ม.๓/9 นางณัฐชฎา ชัชวาลย์ นายธนาผล ลากุล 739 

ม.๓/๑๐ นางสาวแพรวพรรณ เพ็งบุญ นางดวงรัตน์ ดียา 623 
ม.๓/๑๑ นางปาริญ์ญา กุลหนองแดง นายกฤตพร               เกษเจริญคุณ(นศ.) 211 
ม.๓/๑๒ นายสุจิน นามสทอน นางสาวศิริพร สุขเอิบ 733 
ม.๓/๑๓ นายเธียรวิชญ ์ ปรีประดิษฐ์ นายธนะสิทธิ์ วงษ์ศรีธาตุ 723 
ม.๓/๑๔ นายปฏิพัฒน์ สุดงาม นายปรีชา สอนศรี 721 
ม.๓/๑๕ นางวิไลลักษณ์ แก้วจุมพล นายพงศธร                  เหล็กคง (นศ.)  423 

ม.๓/๑๖ 
นางสาวยุพารัตน์ ใจตรง  นางอังคณาง สามหาดไทย 

๑๐24 
Mr.Nigel   Clapp Mr.Christian Keating 

ม.๓/๑๗ 
นางสาวเกษรินทร์ บุญน า นางสิริรัตน์ ประยูรค า 

๑๐๓๖ 
Mr.Jayson Tagle Mr.Jaruwat Sukwan 

ม.๓/๑๘ 
นางสาวพัชราภรณ์ ผาหัวดง นายวิชัย สามหาดไทย 

๑๐38 
Mr.Gary Wallace Miss Daisy Carabre 

 

 
 
 
 
 

 
              /๔.3 ระดับช้ัน... 
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๔.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๕ 
 
 

ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5   
ชั้น/ห้อง ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น  ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น  ห้องโฮมรูม 
ม.๕/๑ นางสุทธาภรณ์ พราววิเชียร นายพีรรัตน ์ พรสุรัตน์ ๑๑๔๖ 
ม.๕/๒ นางธนิดา ท้าวนาง นายณัชทัต ลิมป์เศวต 1143 
ม.๕/๓ นางนิสานันท์ ชามะรัตน์ นายนาคิน สัจจะเขตต์ 1145 
ม.๕/๔ นางสาวศิวพร เทพจ้ัง นายวิริยกุล อุ่นอ่อน 1144 
ม.๕/๕ นางสาววราภรณ์ หล้าหาร นางกัญญา เกื้อกูล 243 
ม.๕/๖ นายธีระพงษ ์ ชัยบอน นายศิวะ ปินะสา 236 

ม.๕/๗ 
นายน าพงศ์ สุขสบาย  นายอรรถกร เกษรแก้ว 

443 
นางปรีดา ตวนชัยภูมิ 

ม.๕/๘ นางทิพวรรณ ศรีตระกูล นายเชาว์วัฒน์ ทองโคตร 727 
ม.๕/๙ นางสาวสถาพร แซ่จ๋าว นางนิศารัตน ์ เหล่าค า 336 

ม.๕/๑๐ นางสาวอภินุช นาเลาห์ นางภัทรานที ธัญพัศกรณ์ 738 

ม.๕/๑๑ นางสาวนราภรณ์ หนองหลวง นางสาวจิราภรณ์ ลักขณานุกูล 825 
ม.๕/๑๒ นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล นายไกรสร รัตนวงศ์ 123 
ม.๕/๑๓ นายชุมพร อินทรจักรพงษ ์ นางณัฏฐิญา คุ้มตะบุตร 145 
ม.๕/๑๔ นางประภารัตน ์ เนื่องแก้ว อารีล้น นางพิชญ์สมร อินทรจักรพงษ ์ 522 
ม.๕/๑๕ นางสาวสิรินาถ จันทวงษ์ นายรติ จอกส านัก 521 
ม.๕/๑๖ นายอนันตสิทธิ์ พระแสงแก้ว นายกิตติศักดิ์ ลีเลิศ 222 

ม.๕/๑๗ 
นางสาวนราวดี จังหาร นางทิพวรรณ์ บุปผาพรหม 

545 
นางสาวแพรวสุภา เหล่าศิริ  

ม.๕/๑๘ 
นางสาววราภรณ์   ชัยวิเชียร นายอภิวัฒน ์ เหง้าเทศ 

๗๕๘ 
Mr.Mutsumi Kaneda Mr.Alexander Spicer 

ม.๕/๑๙ 
นางสาววิณัชธิฎา จันทร์เพ็ง Mr.Teetitiwut Suksaengrat 

๗46 
Mrs.Rochanne Escobin 

ม.๕/๒๐ 
นายไพทูลย์ เพ็งแจ่ม Mr.Matthew   Savage 

๗59 
Miss Janine Olivares 

      

 
 
 
 
 
 
                                                                                      /๔.4 ระดับช้ัน... 
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๔.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
 

ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ชั้น/ห้อง ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น  ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น  ห้องโฮมรูม 
ม.๖/๑ นางสาวธิดารัตน์ ช่างจัตุรัส นายกิตติพล ตางจงราช 1148 
ม.๖/๒ นางเกษศิรินทร์ อารยาวิชานนท์ นางสาวคัมภีรพรรณ ไชยธรรม 1141 

ม.๖/3 
นายภูพัน รัตนจักร์ นางปิยนารถ สุริยหาร 

1147 
นางสิริพร ระวีกุล นางสาวฐิติพร           สวงโท (นศ.)         

ม.๖/4 
นายวสัญ จันทร์พยา นางสาวมิยาวดี หาโกสีย์ 

1142 
นางสาวส าราญ สิกขากิจ   

ม.๖/๕ นายภาสกร แสงนิกุล นางสาวอารียา วัฒนวิมลภิญโญ 244 

ม.๖/๖ 
นางสาววิไลวรรณ สิมโฮง นางสาวกมลวรรณ ซื่อตรง 

246 
นายพงศธร พละเดช 

ม.๖/๗ 
นางสาวปุณณดา จันสูง นางจิรภัทร ทองชุม 

444 
นายฐานพัฒน์ พรมทา 

ม.๖/๘ นางสาวทิวาทิพย์ ภูสะทด นางกฤษณา กานต์รังสรรค์ 728 

ม.๖/๙ 
นางสาวณัฏฐ์ณิชา วรรณทิพย์ นายเฉลิมชัย พันธุรักษ์ 

542 
นายศิริกุล ทาแดง 

ม.๖/10 
นางสาวพิชยา พิทยาวัฒนชัย นางวษิรฏา ภูวรกิจ 

742 
นายสุทธิพจน์ พิมพ์นารากร 

ม.๖/11 นางศิริลักษณ์ นิสสัยพันธุ์ นางบุษกร เทืองน้อย 544 
ม.๖/12 นายสุขสรรค์ มะระครอง นางสาวนันทนา แสนจ าลาห์ 232 
ม.๖/13 นางสาวสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร นางวีรวรรณ จันทร์เทพ 434 

ม.๖/14 
นางทักษอร อาษาพันธุ์ นายยศวัฒน์ พาผล 

141 
นางบังอร ใต้ชัยภูมิ นางสาวอารยา        จันทร์ตรี (นศ.)  

ม.๖/15 นายกิตตินิพนธ์ สิรินทรภูมิ นางสาวจีราภรณ์ มิ่งขวัญ 432 

ม.๖/๑6 
นางศิริลักษณ์ แสงกระจาย นายสุจินต์ หอมสิน 

234 
นางพชรภรณ์ เสนาสิงห์ 

ม.๖/๑7 นายชัชวาล นามปรีดา นางณัฐฏกันย์ พิมพ์นารากร 233 

ม.๖/๑๘ 
นางสาวนันณภัทสรณ์ วงศ์ศรีงาม Mr.Richard Miller 

๗47 
Mr.Zhang Xueliang 

ม.๖/๑๙ 
นางขวัญพิศ ทองค าวงศ์ นายรุจิพล ศรีตระกูล 

๗๔8 
Mr.Nabeel Aftab 

ม.๖/๒๐ นางสาววทัญญุตา ชมภักดี Mr.Achuo Atem ๗๔๙ 
 
                                    

                                                      / มีหน้าท่ี 1… 
 



- ๗ - 
 

 

 
 

มีหน้ำที่ 1. รับ File แบบฟอร์มใบแจ้งการช าระเงินเพื่อบ ารุงการศึกษา (Pay-In-Slip) และ File 
หนังสือการแจ้งช าระค่าบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565  ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2565 และน าส่งให้นักเรียน
เพื่อไปช าระเงินตาม วัน เวลาท่ีก าหนด ดังนี้  

1.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ในวันท่ี 7 มิถุนายน 2565 
1.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ในวันท่ี 8 มิถุนายน 2565 
1.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2565 
1.4 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2565 

2. รับใบเสร็จรับเงินประกันชีวิต ท่ีห้องการเงิน  ในวันที 7 มิถุนายน 2565 เพื่อเก็บเงิน
ประกันนักเรียนในคาบโฮมรูม จ านวนเงิน 200 บาท พร้อมน าส่ง 

3. ก ากับติดตามการช าระเงินของนักเรียนพร้อมเก็บหลักฐานการโอนเงินตามวันเวลาท่ี
ก าหนดและน าส่งท่ีห้องการเงินในวันถัดไป 

4. รับใบเสร็จรับเงินท่ีห้องการเงินในวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 และออกใบเสร็จรับเงินของ 
นักเรียนท่ีท าการโอนค่าบ ารุงการศึกษาตามวันเวลาท่ีก าหนดพร้อมส่งใบเสร็จฉบับจริงให้นักเรียน 

5. ส่งเล่มใบเสร็จคืนท่ีห้องการเงินภายในวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 
 6. อื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่  เพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีต่อโรงเรียนและราชการสืบไป 

 

ส่ัง ณ วันท่ี   23   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

(ลงช่ือ) 
           (นายศักดาเดช  ทาซ้าย) 

                                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


