
 

ค ำสั่งโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
ที ่  113/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งกรรมกำรรับเงินจัดกำรศึกษำ ประจ ำภำคเรยีนที่ 1/2562 

 
    ด้วยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   ก ำหนดรับเงินกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ส ำหรับนักเรียนทุก 
ระดับชั้น  ประจ ำภำคเรียนที่  1/2562  ในวันที่  11  มิถุนำยน  2562  ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ครั้งที่  3/2562 เมื่อวันที่ 11  มีนำคม  2562 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระเบียบหลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติในกำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำยเพ่ือกำรศึกษำในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ข้อ (3) (4) และ (5) ของกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำ
ด้วยเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2534  จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 27  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พุทธศักรำช  2547 พุทธศักรำช 2551 และพุทธศักรำช 2553  จึงแต่งตั้งบุคคล
ต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่ 
  1.  กรรมกำรอ ำนวยกำร  
   1.1   นำยประทิน เหลืองทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
   1.2   นำยสรสิช            แขวงแข่งขัน       รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
                               1.3   นำยทนงศักดิ์ ธำรำเกษม      รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
                               1.4   นำงสำวณัฐฎ์ธนัน  ร ำเจริญ  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
   1.5  นำยสมชำย    ศรีฉ่ ำพันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 

หน้ำที ่    อ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

               2.  กรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์                                                                                                                                     
2.1  นำงเบญจมำศ สุขเจริญ 
2.2  นำยไพโรจน์  ผิวเณร 

  หน้ำที ่   ประชำสัมพันธ์ชี้แจงให้นักเรียนเข้ำใจในกำรปฏิบัติและข้ันตอนกำรช ำระเงิน 
 

  3. กรรมกำรรับเงินบ ำรุงกำรศกึษำของสถำนศึกษำ และเงินมีวัตถุประสงค์ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น   วันที่ 11 มิถุนำยน  พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลำ 08.40 – 10.20 น. 
   ม. 1/1 นำงปคุณำณัช   ทองแจ่ม รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
    นำยพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์  รบัเงินมีวัตถปุระสงค์ 
   ม. 1/2 นำงสำวปิยพร  ยะตัน  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
    นำงอรพิมพ์  พรหมชุลี รับเงินมีวัตถปุระสงค์ 
   ม. 1/3 นำงสำวนวลลออ  น้อยกรม รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
    นำงค ำพรอย  สุวรรณรอ รับเงินมีวัตถปุระสงค์  
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ม. 1/4  นำยรัฐภูมิ  เอ่ียมรอด รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  
  นำยอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ รับเงินมีวัตถปุระสงค์                                                                                               
 ม. 1/5  นำงสุกัญญำ  จุมพรม  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 

 นำงสำวพรทิพย์  อ่อนท้วม รับเงินมีวัตถปุระสงค์                                                                                                
ม. 1/6  นำงสำวมณธิชำ  สิทธิยศ  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
 นำงสำวทพิวรรณ  เพชรกันหำ รับเงินมีวัตถปุระสงค์                                                                                                
ม. 1/7  นำงสำววิริญญำ  ฝำงแก้ว  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 

  นำงสำวสุปรำณี  สุนทรสุริยวงศ ์ รับเงินมีวัตถปุระสงค์                                                                                                
ม. 2/1 นำงวรำกร  น่วมถนอม รบัเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
 นำงรวีวรรณ  โชคชัยชีวำกร รับเงินมีวัตถุประสงค์ 

   ม. 2/2 นำงสำวสุพัตรำ  อ่อนน้อมดี รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
    นำงสุภำพ  สีไพสน  รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
   ม. 2/3 นำยทวีศักดิ์  สินทรัพย์ รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
    นำยสุรัตน์  แซงศรีนวล รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
   ม. 2/4 นำงวิริยำ  รินลำ  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
    นำยไพโรจน์  ผิวเณร  รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
   ม. 2/5 นำงสุจิตรำ  จันกวด  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
    นำยธมกร  ยำหลง  รับเงินมีวัตถุประสงค์  
   ม. 2/6 นำงสำวปนัดดำ  กองมนต์ รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
    นำยปิยะพงษ์  เอมรุญ  รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
   ม. 2/7  นำงสุมำลี  ด ำรงพันธุ์ รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
    นำงสำวอรัญญำ   ทุริดไธสง รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
   ม. 3/1 นำงสุนันทำ  ปิ่นแก้ว  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
    นำงจุฑำภัทร์  ปะเมโท  รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
   ม. 3/2  นำยสุทธิกำญจน์  แหวนหล่อ รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
    นำยวิเชียร  สุทธหลวง รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
   ม. 3/3 นำยชัชวำนนท์  สงครำม  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
    นำงสำวไอลดำ    เลิกนอก  รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
   ม. 3/4 นำงผุสดี   กินขุนทด รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
    นำงกชณิภำ  สินทรัพย์ รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
   ม. 3/5 นำยภูเบศร์  ปิ่นแก้ว  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
    นำงสำววรัตม์ฐนัน มีชำญเชี่ยว รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
   ม. 3/6  นำงอรอุมำ  ลักษณะทอง รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
    นำงสำวสมรัศมิ์  สำยทอง  รับเงินมีวัตถปุระสงค์ 
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  หน้ำที ่รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ แล้วน ำส่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงินที่ห้องกำรเงิน   
ภำยในเวลำ  08.40-10.20 น. ของวันที ่11  มิถุนำยน พ.ศ.2562 
 

4.   กรรมกำรรับเงินบ ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และเงนิมีวัตถุประสงค์ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย   วันที ่ 11  มิถุนำยน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลำ 13.00 น. – 14.40 น. 

   ม. 4/1 นำงกนกนิษฐ์  ยูงทอง  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
    นำยสมภพ  บุญเที่ยงตรง รับเงินมีวัตถุประสงค์  
   ม. 4/2 นำงสำวสิฏฐำรัตน ์ ขันทอง  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
    นำยพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์ รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
   ม. 4/3 นำงปคุณำณัช  ทองแจ่ม รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
    นำงสำวอัจฉรำ  ฉ่ ำมณี  รับเงินมีวัตถุประสงค์ 

ม. 4/4  นำงสำวกมลรัตน์  จันทร์น้อย รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
  นำงสำธร  ธูปพุฒซำ รับเงินมีวัตถุประสงค์ 

ม. 4/5 นำยมำโนช  ทัตเศษ  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
  นำยชัชวำนนท์  สงครำม  รับเงินมีวัตถุประสงค์ 

ม. 4/6 นำยสมชัย  เต็งวงศ์เดมิ รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
  นำยณัฐกำนต์  เพชรนิล  รับเงินมีวัตถุประสงค์ 

ม. 4/7 นำงประภำพรรณ ชอดริ  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
  นำงเบญจมำศ  สุขเจริญ  รับเงินมีวัตถุประสงค์ 

ม. 4/8 นำงสำวมะลิ  ทุยไธสง  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
  นำงเยำวลักษณ์  สำมำ  รับเงินมีวัตถุประสงค์ 

ม. 5/1 นำงสำวภัคธีมำ  แก้วยม  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
    นำยกิตติ  เขตจัตุรัส รับเงินมีวัตถุประสงค์ 

ม. 5/2 นำงวนัสยำ  ยิ้มน้อย  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
 นำยต่อลำภ  ส ำเภำ  รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
ม. 5/3 นำงอรพิมพ์  พรหมชุลี รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
 นำงอ ำภวัล  ไชยทำ  รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
ม. 5/4 นำงสุระพี  อำคมคง  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
 นำงสำวนิลุบล  สำระ  รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
ม. 5/5 นำงธมกร  ยำหลง  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
 นำงนิรำมัย  โยชุ่ม  รบัเงินมีวัตถุประสงค์ 
ม. 5/6 นำยระลึก  ซ้ำยหนองขำม รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
 นำงสำววรัตม์ฐนัน มีชำญเชี่ยว รับเงินมีวัตถุประสงค์  
ม. 5/7 นำงนุชนำรถ  ธ ำรงศิริ  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
 นำยสำคร  เป้ำใจสุข รับเงินมีวัตถุประสงค์  
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ม. 5/8 นำยเสกสรร  หินแก้ว  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
 นำยอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
ม. 6/1 นำงรมณ  ชมชื่น  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
 นำงพิชยำ  ฐิติโรจน ์ รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
ม. 6/2 นำงณอริญ  แหวนหล่อ รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
 นำยชำญวิทย์  สุวรรณรอ รับเงินมีวัตถุประสงค์ 

                  ม. 6/3  นำงวิมลรัตน์  รูปแก้ว  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
    นำงสมฤดี  สุทธหลวง รับเงินมีวัตถุประสงค์ 

ม. 6/4 นำงปำลิกำ  ทัตเศษ  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
 นำยวิเชียร  สุทธหลวง รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
ม. 6/5 นำงอรอุมำ  ลักษณะทอง รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
 นำยพิพัฒน์  ตันติพนัธุ์พิพัฒน์ รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
ม. 6/6 นำงปิยกมล  กงจีน  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
 นำงสำวมณธิชำ  สิทธิยศ  รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
ม. 6/7 นำยสุรพิชญ์  วงศ์น้อย  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
 นำงสำวไอลดำ  เลิกนอก  รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
ม. 6/8 นำยชำญณรงค์  บุญจิตร  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
 นำงค ำพัน  หินแก้ว  รับเงินมีวัตถุประสงค์ 

          หน้ำที่ รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ แล้วน ำส่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงินที่ห้องกำรเงิน  
ภำยในเวลำ  13.00-14.40 น. ของวันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
 

  5. กรรมกำรรับเงิน ฯ  ส ำรอง เวลำ   08.40 น. -10.20 น 
5.1 นำงกนกนิษฐ์  ยูงทอง   

   5.2 นำงสำวกมลรัตน์  จันทร์น้อย     
   5.3 นำยณัฐกำนต์  เพชรนิล 
   5.4 นำงสำวมะลิ   ทุยไธสง 
   5.5 นำยสถิตย์   ชมชื่น 
         หนำ้ที่   ปฏิบัติหน้ำที่แทนบุคคลที่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรตำมค ำสั่งได้  โดยให้อยู่ในบริเวณ
โรงเรียนจนกว่ำจะมีกำรรับเงินแล้วเสร็จภำยในเวลำ  10.20 น.  ของวันที่  11 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
  6.  กรรมกำรรับเงิน ฯ ส ำรอง เวลำ   13.00 น. –14.40 น. 
   6.1 นำงสำวมะลิสำ    สุธำรัตน์ 
   6.2 นำยทวีศักดิ์   สินทรัพย์ 
   6.3 นำยสมำน   ทวีผล 
   6.4 นำงสำวพรทิพย์  อ่อนท้วม 
   6.5 นำยไพโรจน์   ผิวเณร    
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       หน้ำที่   ปฏิบัติหน้ำที่แทนบุคคลที่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรตำมค ำสั่งได้  โดยให้อยู่ในบริเวณโรงเรียน
จนกว่ำจะมีกำรรับเงินแล้วเสร็จภำยในเวลำ  14.40 น. ของวันที่  11 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

 

7. เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
   1. นำงลดำวัลย์  ใจเพชร   หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวรัตนำ  ศุขกลิ่น   ผู้ช่วย 
   3. นำงสุภัสสร   กันโรคำ   ผู้ช่วย 
   4. นำงวนัสยำ  ยิ้มน้อย   ผู้ช่วย 
   5. นำงสำวปนัดดำ กองมนต์  ผู้ช่วย 
   6. นำงสำวสุภำรัตน ์ มัธรถ   ผู้ช่วย 
   7. นำงสำวพรกำวี ลครชัย   ผู้ช่วย 
  หน้ำที ่  รับเงินจำกกรรมกำรรับเงินทุกห้อง  ทุกประเภท  และด ำเนินกำรตำมระเบียบให้
เรียบร้อย อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

  8. เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 
   1.  นำยสรสิช  แขวงแข่งขัน  หัวหน้ำ 
   2.  นำยสำคร  เป้ำใจสุข  ผู้ช่วย 
   3.  นำยระลึก  ซ้ำยหนองขำม  ผู้ช่วย 
   4.  นำยไพโรจน์  ผิวเณร   ผู้ช่วย 
   5.  นำยมำโนช  ทัตเศษ   ผู้ช่วย 
   6.  นำยวินิจ  ขันตี   ผู้ช่วย           
                             หน้ำที่  จัดเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยในบริเวณอำคำรสถำนที่  ที่มีกำรรับเงินด้วยควำมปลอดภัย 

  ขอให้เจ้ำหน้ำที่  ที่ได้รับมอบหมำยตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบเพ่ือไม่ก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ทำงรำชกำร   หำกมีปัญหำอุปสรรคใด ๆ แจ้งฝ่ำยอ ำนวยกำรทรำบโดยเร็ว 
 

     สั่ง  ณ  วันที่  5  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

                                                                             
 
 
 
 

        (นำยประทิน  เหลืองทอง)  
                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 


