
 

ค ำสั่งโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
ที่        / 2562 

เรื่อง แต่งตั้งกรรมกำรจ่ำยเงินกำรจัดกำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 15 ปีเรียนฟรี ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ด้วยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ก ำหนดจ่ำยเงินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 
1 - 6  ประจ ำภำคเรียนที่  ๑/2562   ในวันท่ี  ๑๖  พฤษภำคม พ.ศ. 2562  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระเบียบ
หลักเกณฑ์ จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 27  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พุทธศักรำช  2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553              จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้
ปฏิบัติหน้ำที่ 
 
 1.  กรรมกำรอ ำนวยกำร  
   1.1   นำยประทิน  เหลืองทอง       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
   1.2.  นำยสรสิช              แขวงแข่งขัน      รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
                               1.3   นำยทนงศักดิ์  ธำรำเกษม      รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
                               1.4   นำงสำวณัฎฐ์ธนัน  ร ำเจริญ          รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
   ๑.๕   นำยสมชำย  ศรีฉ่ ำพันธุ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
   หน้ำที ่อ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
 2.  กรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์                                                                                                                                     
   2.1   นำงเบญจมำศ  สุขเจริญ  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 

2.2   นำยไพโรจน์  ผิวเณร  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
2.3   นำงสำวสมรัศม์ิ   สำยทอง  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 

 หน้ำที ่   ประชำสัมพันธ์ชี้แจงให้นักเรียนเข้ำใจในกำรปฏิบัติและข้ันตอนกำรรับเงิน 
 

 3. กรรมกำรจ่ำยเงิน กำรจัดกำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 15 ปีเรียนฟรี ภำคเรียนที่ ๑  ปีกำรศึกษำ 2562   
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
ม.1/1  นำงสำววิริญญำ    ฝำงแก้ว   ครูช ำนำญกำร   และนำงสุกัญญำ จุมพรม   ครูช ำนำญกำร  
ม.1/2  นำงสำวนวลลออ    น้อยกรม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  และนำงสำวสุปรำณี สุนทรสุริยวงศ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ม.1/3  นำงค ำพรอย    สุวรรณรอ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  และนำงสำววรัตนฐ์นัน   มีชำญเชี่ยว  ครูช ำนำญกำร 
        และ  นศป.ภำษำไทย  
ม.1/4    นำงสำวสฏิฐำรัตน ์   ขันทอง  ครูช ำนำญกำร   และ  นศป.คณิตศำสตร์ 2 คน  
ม.1/5  นำงวรำกร     น่วมถนอม   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  และ  นศป.ภำษำไทย  
ม.1/6  นำยสมภพ    บุญเที่ยงตรง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  และนำงสำวทิพวรรณ    เพชรกัณหำ  พนักงำนรำชกำร 
ม.1/7  นำงอภิญญำ    พรมรักษำ   ครู   และนำงสำวอรัญญำ   ทุริดไธสงค์  พนักงำนรำชกำร 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 

ม.2/1  นำงสุภำพ     สีไพสน   ครูช ำนำญกำร   และนำงสำวสุพัตรำ   อ่อนน้อมดี  ครูผู้ช่วย  
ม.2/2   นำงสำวปิยพร   ยะตัน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  และนำงสุมำลี   ด ำรงพันธุ ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
        และ นศป.ภำษำต่ำงประเทศ 
ม.2/3  นำยสถิตย์    ชมชืน่  ครูช ำนำญกำร  และนำงสำวไอลดำ   เลิกนอก ครูอัตรำจ้ำง 
ม.2/4  นำงนวลนชุ  จนัทรพิทักษ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ และนำยปิยะพงษ์   เอมรุญ   ครู 
ม.2/5  นำยสุรัตน์    แซงศรีนวล   ครูผู้ช่วย   และนำงวิริยำ     รนิลำ  ครู 
ม.2/6  นำยพงษ์สิทธิ์    ศิริพัฒน์   ครูช ำนำญกำร   และนำยทวีศักดิ์   สินทรัพย์  ครูช ำนำญกำร 
ม.2/7  นำยไพโรจน ์  ผิวเณร  ครูช ำนำญกำร  และนำงสำวพรทิพย์   อ่อนท้วม ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
        และ นศป.วิทยำศำสตร ์

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

ม.3/1  นำงรวีวรรณ     โชคชยัชีวำกร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  และนำงสุนันทำ    ปิ่นแก้ว   ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ม.3/2  นำยสุทธิกำญจน์    แหวนหล่อ  ครูช ำนำญกำร   และนำงสุจิตรำ    จันกวด  ครู 
        และนำงสำวรัตนำ   ศุขกลิ่น  ครูช ำนำญกำร  
ม.3/3  นำงจุฑำภัทร์   ปะเมโท   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  และนำยภูเบศร์   ปิ่นแก้ว   ครูช ำนำญกำร 
ม.3/4  นำงพชรมน    รัตนมณี   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  และนำงปิยกมล    กงจีน  ครูช ำนำญกำร 
        และ นศป.วิทยำศำสตร ์ 
ม.3/5  นำงผุสดี    กินขุนทด   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  และ นศป.วิทยำศำสตร ์ 
ม.3/6 นำยนคร   กงจีน   ครูช ำนำญกำร   และนำยชำญณรงค์    บุญจิตร ครู 
        และนำงกชณิภำ  สินทรัพย ์ ครูอัตรำจ้ำง 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 

 

ม.4/1  นำยพิพัฒณ์พล    เนตรทิพย์  ครูช ำนำญกำร   และนำงสำวปนัดดำ  กองมนต์  ครู  
ม.4/2  นำงกนกนิษฐ์   ยูงทอง  ครู   และนำงสำวกมลรัตน์  จันทร์นอ้ย  ครู  
ม.4/3  นำงนุชนำรถ   ธ ำรงศิริ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  และนำงปคุณำณัช   ทองแจ่ม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ม.4/4  นำงลดำวัลย ์  ใจเพชร   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  และนำงสำวอัจฉรำ  ฉ่ ำมณี   ครูช ำนำญกำร  
ม.4/5  นำยสมชัย    เต็งวงศ์เดิม   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  และนำยชัชวำนนท์  สงครำม  ครู 
        และ นศป.พลศึกษำ  
ม.4/6  นำงสำวมะลิ   ทุยไธสง   ครูช ำนำญกำร   และ นศป.คณิตศำสตร์  
ม.4/7  นำงเบญจมำศ   สุขเจริญ   ครูช ำนำญกำร   และนำงเยำวลักษณ์  สำมำ   ครูช ำนำญกำร  
ม.4/8  นำงสำธร   ธูปพุฒซำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  และนำยสมำน ทวีผล 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 

ม.5/1  นำงณอริญ   แหวนหล่อ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ และนำงสำวสมรัศมิ ์ สำยทอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ม.5/2  นำงอรพิมพ์   พรหมชุลี   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  และนำยต่อลำภ  ส ำเภำ   ครู 
ม.5/3  นำงสำวภัคธีมำ   แก้วยม   ครูช ำนำญกำร   และนำงสำวนิลุบล   สำระ  ครู 
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ม.5/4  นำงวนัสยำ   ยิ้มน้อย   ครูช ำนำญกำรพิเศษ และนำงสำวสุภสัสร   กันโรคำ  ครูผู้ช่วย 
ม.5/5  นำยเสกสรรค์  หินแก้ว   ครูช ำนำญกำรพิเศษ และนำงสำวมะลิสำ  สุธำรัตน ์ ครู 
ม.5/6  นำงนิรำมัย  โยชุ่ม   ครูช ำนำญกำรพิเศษ และนำยสุรพิชญ์  วงศ์น้อย  ครู 
ม.5/7  นำยณัฐกำนต์  เพชรนลิ  ครู   และนำยธมกร  ยำกลง  ครู 
ม.5/8  นำยอนุพงษ ์  สีสัตย์ซื่อ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ และนำยรัฐภูมิ   เอ่ียมรอด  ครูผู้ช่วย 
        และ นศป.พลศึกษำ 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

ม.6/1  นำยชำญวิทย์   สวุรรณรอ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ และนำงรมณ    ชมชื่น  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
        และนำงสำวรุ่งตะวัน   บวัดอก  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ม.6/2  นำยระลึก   ซ้ำยหนองขำม   ครูช ำนำญกำรพิเศษ และนำงปำลิกำ ทัตเศษ  ครูช ำนำญกำร 
ม.6/3  นำงพิชยำ    ฐิติโรจน์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ และนำงสมฤดี    สุทธหลวง  ครูช ำนำญกำร 
        และนำงวิมลรัตน์   รูปแก้ว   ครูผู้ช่วย 
ม.6/4  นำงสุระพี   อำคมคง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  และนำยกิตติ   เขตจัตุรัส  ครูช ำนำญกำร 
ม.6/5  นำยพิพัฒน์   ตันติพันธุ์พิพัฒน์  ครูช ำนำญกำร  และนำยมำโนช   ทัตเศษ  ครูช ำนำญกำร 
        และนำงประภำพรรณ   ชอดริ  ครูช ำนำญกำร  
ม.6/6  นำงค ำพัน   หินแก้ว   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  และนำงสำวมณธิชำ   สิทธิยศ ครูผู้ช่วย 
ม.6/7  นำยสำคร   เป้ำใจสุข   ครูช ำนำญกำร   และนำยวิเชียร   สุทธหลวง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ม.6/8  นำงอ ำภวัล   ไชยทำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ และนำงอรอุมำ   ลักษณะทอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  

 
 
 

หน้ำที่   ปฏิบัติหน้ำทีจ่่ำยเงินกำรจัดกำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 15 ปีเรียนฟรี ภำคเรียนที่ ๑  ปีกำรศึกษำ 2562 ดังนี้ 

 ๑.  จ่ำยเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  และจ่ำยเงินค่ำเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6    
       วันที่  ๑6  พฤษภำคม   พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลำ  10.00 น. เป็นต้นไป   
   
       สถำนทีจ่่ำยเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  และจ่ำยเงินค่ำเครื่องแบบ ในวนัที่  ๑๖  พฤษภำคม พ.ศ. 2562  
   - ระดับมธัยมศึกษำปีที่ 1 – ๓  ณ  ชั้นล่ำงอำคำรกำญจนำภิเษก 
   - ระดับมธัยมศึกษำปีที่ ๔ – ๖  ณ  หอประชุมมรกต 

 
 4. เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
   1.  นำงลดำวัลย ์ ใจเพชร  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ 
   2.  นำงสำวรัตนำ    ศุขกลิ่น  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
   ๓.  นำงสำววนสัยำ ยิ้มน้อย  ต ำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
   ๔.  นำงสำวปนัดดำ    กองมนต์ ต ำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
   5.  นำงสำวสภุัสสร    กันโรคำ  ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
   6.  นำงสำวสภุำรัตน์  มัธรถ  ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว  ผู้ช่วย 

7.  นำงสำวพรกำวี         ลครชัย  ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว  ผู้ช่วย 
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 ขอให้เจ้ำหน้ำที่  ที่ได้รับมอบหมำยตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบเพ่ือไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร   
หำกมีปัญหำอุปสรรคใด ๆ แจ้งฝ่ำยอ ำนวยกำรทรำบโดยเร็ว 
 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   13   พฤษภำคม   พ.ศ.  2562                                                      

                                                                           
 
 
                                                  
 
             (นำยประทิน  เหลืองทอง)  
                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 


