
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนภูเขียว 
ท่ี 139/2565 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน (เบ็ดเตล็ด) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
----------------------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน (เบ็ดเตล็ด) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียน        
ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ที่ 1/2546 เรื่องให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2546 จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน (เบ็ดเตล็ด) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ประชุมคณะกรรมการ สนับสนุน เสนอแนะ แก้ปัญหา 
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  1.1 นายกษิดิศ  ปล้ืมญาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ประธานกรรมการ 
  1.2 นายหัฐพงษ์  ชาติไทย  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
  1.3 ว่าท่ี พ.ต.เทพฤทธิ์  สารฤทธิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  1.4 นางสุวารี  เบคเคอร์   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
  1.5 นางสาวชูถ่ิน  กุดกังวล  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.6 นางเกวดี  เกิดมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน เอกสารประกอบการจำหน่ายอุปกรณ์
การเรียน เพื่อส่งต่อให้กับกรรมการเก็บเงิน ประกอบด้วย 
  2.1 นางสุวารี  เบคเคอร์   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  2.2 นางสาวชูถ่ิน  กุดกังวล  ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  2.3 นางเกวดี  เกิดมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.4 นางสาวลักษมี  ขวัญประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.5 นางอภิญญา  จรัสพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.6 นางสาวพัชราภรณ์  อาจศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.7 นางอลิตษา  ขวัญศิริ  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  2.8 นายวัฒนา  ปัจจังคะตา  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  2.9 นางสาวนรินทร  วิมุกติบุตร์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  2.10 นางสาวอังสุดา  เหล่าสงคราม ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  2.11 นายพงศกร  พูนขุนทด  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  2.12 นางสาวอภิสรา  บุญเยือง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  2.13 นางสาวธาราริน  บินขุนทด  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
  2.14 นายประดิษฐ์  พรมเด่ือ  ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และบริการ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ในการเก็บเงิน บริเวณอาคารโดม         
“เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว ประกอบด้วย 
  3.1 นายหัฐพงษ์  ชาติไทย  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  3.2 นายวิชิต ชัยวงษ์   ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  3.3 นายอาคม  โชคบัณฑิต  ครู    กรรมการ 
  3.4 นายโกมล  พงษ์กล้า   ลูกจ้างประจำ   กรรมการ 
  3.5 นายสุวิทย์  พรหมเมตตา  ลูกจ้างประจำ   กรรมการ 
  3.6 นายสนิท  พยัคฆพล  ลูกจ้างประจำ   กรรมการ 
  3.7 นายบุญส่ง  ลมสูงเนิน  ลูกจ้างประจำ   กรรมการ 
  3.8 นายหมอน  จันภูทัศ   ลูกจ้างประจำ   กรรมการ 
  3.9 นายประมวล  แผลงสูงเนิน   ลูกจ้างประจำ   กรรมการ 
  3.10 นายคงศักดิ์  อ่อนละม้าย  ลูกจ้างประจำ   กรรมการ 
  3.11 นายวรพล  มาลาวรรณ  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
  3.12 นายครรชิต  เจริญชีพ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบขั้นตอนการ
จ่ายเงินและรับอุปกรณ์การเรียน ประกอบด้วย 
  4.1 นายธงชัย  เพชรภักดี  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  4.2 นางบังอร  อินสำราญ  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  4.3 นายณัฐวุฒิ  แก่นธานี  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ  

5. คณะกรรมการฝ่ายเก็บค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน มีหน้าที่ เก็บค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน (เบ็ดเตล็ด) 
และออกใบเสร็จรับเงิน บริเวณอาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว ประกอบด้วย 
  5.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 

ท่ี ชั้น ครูที่ปรึกษา  ครูที่ปรึกษา  เวลา 
5.1.1 ม.1/1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2  

 
เวลา 08.30-12.00 น. 

5.1.2 ม.1/2 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2 
5.1.3 ม.1/3 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2 
5.1.4 ม.1/4 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2 
5.1.5 ม.1/5 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2 
5.1.6 ม.1/6 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2 
5.1.7 ม.1/7 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2  

 
เวลา 13.00-16.30 น. 

5.1.8 ม.1/8 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2 
5.1.9 ม.1/9 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2 
5.1.10 ม.1/10 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2 
5.1.11 ม.1/11 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2 
5.1.12 ม.1/12 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2 
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 5.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันพฤหัสบดี ท่ี 12 พฤษภาคม 2565 

ท่ี ชั้น ครูที่ปรึกษา  ครูที่ปรึกษา  เวลา 
5.2.1 ม.4/1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2  

 
เวลา 08.30-12.00 น. 

5.2.2 ม.4/2 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2 
5.2.3 ม.4/3 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2 
5.2.4 ม.4/4 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2 
5.2.5 ม.4/5 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2 
5.2.6 ม.4/6 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2 
5.2.7 ม.4/7 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2  

 
เวลา 13.00-16.30 น. 

5.2.8 ม.4/8 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2 
5.2.9 ม.4/9 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2 
5.2.10 ม.4/10 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2 
5.2.11 ม.4/11 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2 
5.2.12 ม.4/12 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษา คนท่ี 2 

 
6. คณะกรรมการรับเงิน มีหน้าที่ จัดเก็บเงิน รับเงิน รวบรวมเงินจากคณะกรรมการเก็บค่าใช้จ่ายอุปกรณ์    
การเรียน ประกอบด้วย 
  6.1 นางสาวชูถ่ิน  กุดกังวล  ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  6.2 นางเกวดี  เกิดมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  6.3 นางสาวลักษมี  ขวัญประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  6.4 นางอลิตษา  ขวัญศิริ  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  6.5 นางสาวธาราริน  บินขุนทด  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
  6.6 นายประดิษฐ์  พรมเด่ือ  ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

7. คณะกรรมการจำหน่ายอุปกรณ์ มีหน้าที่ จัดจำหน่าย สมุด กระเป๋า ชุดกีฬา และอุปกรณ์อื่น ๆ บริเวณ
หน้าห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน อาคาร 2 ประกอบด้วย 
  7.1 นางสาวชูถ่ิน  กุดกังวล  ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  7.2 นางเกวดี  เกิดมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  7.3 นางสาวลักษมี  ขวัญประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  7.4 นางอภิญญา  จรัสพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  7.5 นางสาวพัชราภรณ์  อาจศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  7.6 นางอลิตษา  ขวัญศิริ  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  7.7 นายวัฒนา  ปัจจังคะตา  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  7.8 นางสาวนรินทร  วิมุกติบุตร์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  7.9 นางสาวอังสุดา  เหล่าสงคราม ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  7.10 นายพงศกร  พูนขุนทด  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  7.11 นางสาวอภิสรา  บุญเยือง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  7.12 นายรุ่ง  มิตรเชิด   พนักงานราชการ (บริการ)  กรรมการ 
  7.13 นายสุรินทร์  ยงแก้ว  พนักงานบริการ   กรรมการ 

/7.14 นายพิสิฎฐ์... 

3 



 
  7.14 นายพิสิฎฐ์  ดิษอ่ำ   พนักงานบริการ   กรรมการ 
  7.15 นางสุธินทร์  ประมงเกตุ  พนักงานบริการ   กรรมการ 
  7.16 นางสาวธัญมน  มิ่งศิริ  พนักงานบริการ   กรรมการ 
  7.17 นางสายัณห์  คัชเขียว  พนักงานบริการ   กรรมการ 
  7.18 นางสาวบัวไลย์  สิมมะรัก  พนักงานบริการ   กรรมการ 
  7.19 นางจิรัฏฐ์วรา  ชาติเพียร  พนักงานบริการ   กรรมการ 
  7.20 นางรัตดา  โอวาทวงษ์  พนักงานบริการ   กรรมการ 
  7.21 นางวิลัยรัตน์  นิลขันธ์  พนักงานบริการ   กรรมการ   
  7.22 นางสาวธาราริน  บินขุนทด  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
  7.23 นายประดิษฐ์  พรมเด่ือ  ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

8. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหาร น้ำด่ืม ให้กับคณะกรรมการทุกฝ่าย ประกอบด้วย 
  8.1 นางสาวชูถ่ิน  กุดกังวล  ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  8.2 นางเกวดี  เกิดมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  8.3 นางอภิญญา  จรัสพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  8.4 นางสาวพัชราภรณ์  อาจศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  8.5 นางสาวอังสุดา  เหล่าสงคราม ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  8.6 นางสาวนรินทร  วิมุกติบุตร์  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
  8.7 นางสาวอภิสรา  บุญเยือง  ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

9. คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน มีหน้าที่ จัดทำร่างคำสั่ง เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานให้ทาง
โรงเรียนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ประกอบด้วย 
  9.1 นางสาวชูถ่ิน  กุดกังวล  ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  9.2 นางเกวดี  เกิดมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  9.3 นางสาวลักษมี  ขวัญประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
  9.4 นางสาวธาราริน  บินขุนทด  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และมีความ
รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีต่อสถานศึกษาและราชการสืบไป 

        ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2565 

        ส่ัง ณ วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 
      (นายกษิดิศ  ปล้ืมญาติ) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว 

4 


