
 

ค าสั่งโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
ที่ 97 / 2562 

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจ่ายเงินการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปีเรียนฟรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ด้วยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ก าหนดจ่ายเงินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 
1 - 6  ประจ าภาคเรียนที่  ๑/2562   ในวันที่  ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พุทธศักราช  2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติ
หน้าที่ 
 
 1.  กรรมการอ านวยการ  
   1.1   นายประทิน  เหลืองทอง       ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   1.2.  นายสรสิช              แขวงแข่งขัน      รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                               1.3   นายทนงศักดิ์  ธาราเกษม      รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                               1.4   นายสมชาย  ศรีฉ่ าพันธุ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
   ๑.๕   นางสาวณัฎฐธ์นัน  ร าเจริญ          รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
   หน้าที ่อ านวยความสะดวกเพ่ือให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 2.  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์                                                                                                                                     
   2.1   นางเบญจมาศ  สุขเจริญ  ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

2.2   นายไพโรจน์  ผิวเณร  ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
2.3   นางสาวสมรัศม์ิ   สายทอง  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 

 หน้าที ่   ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจในการปฏิบัติและข้ันตอนการรับเงิน 
 

 3. กรรมการจ่ายเงิน การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปีเรียนฟรี ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา 2562   
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ม.1/1  นางสาววิริญญา    ฝางแก้ว   ครูช านาญการ   และนางสุกัญญา จุมพรม   ครูช านาญการ  
ม.1/2  นางสาวนวลลออ    น้อยกรม  ครูช านาญการพิเศษ  และนางสาวสุปราณี สุนทรสุริยวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ 
ม.1/3  นางค าพรอย    สุวรรณรอ   ครูช านาญการพิเศษ  และนางสาววรัตนฐ์นัน   มีชาญเชี่ยว  ครูช านาญการ 
        และ  นศป.ภาษาไทย  
ม.1/4    นางสาวสฏิฐารัตน ์   ขันทอง  ครูช านาญการ   และ  นศป.คณิตศาสตร์ 2 คน  
ม.1/5  นางวรากร     น่วมถนอม   ครูช านาญการพิเศษ  และ  นศป.ภาษาไทย  
ม.1/6  นายสมภพ    บุญเที่ยงตรง   ครูช านาญการพิเศษ  และนางสาวทิพวรรณ    เพชรกัณหา  พนักงานราชการ 
ม.1/7  นางอภิญญา    พรมรักษา   ครู   และนางสาวอรัญญา   ทุริดไธสง  พนักงานราชการ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ม.2/1  นางสุภาพ     สีไพสน   ครูช านาญการ   และนางสาวสุพัตรา   อ่อนน้อมดี  ครูผู้ช่วย  
ม.2/2   นางสาวปิยพร   ยะตัน  ครูช านาญการพิเศษ  และนางสุมาลี   ด ารงพันธุ ์  ครูช านาญการพิเศษ 
        และ นศป.ภาษาต่างประเทศ 
ม.2/3  นายสถิตย์    ชมชืน่  ครูช านาญการ  และนางสาวไอลดา   เลิกนอก ครูอัตราจ้าง 
ม.2/4  นางนวลนชุ  จนัทรพิทักษ์  ครูช านาญการพิเศษ และนายปิยะพงษ์   เอมรุญ   ครู 
ม.2/5  นายสุรัตน์    แซงศรีนวล   ครูผู้ช่วย   และนางวิริยา     รนิลา  ครู 
ม.2/6  นายพงษ์สิทธิ์    ศิริพัฒน์   ครูช านาญการ   และนายทวีศักดิ์   สินทรัพย์  ครูช านาญการ 
ม.2/7  นายไพโรจน ์  ผิวเณร  ครูช านาญการ  และนางสาวพรทิพย์   อ่อนท้วม ครูช านาญการพิเศษ 
        และ นศป.วิทยาศาสตร ์

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ม.3/1  นางรวีวรรณ     โชคชยัชีวากร  ครูช านาญการพิเศษ  และนางสุนันทา    ปิ่นแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ 
ม.3/2  นายสุทธิกาญจน์    แหวนหล่อ  ครูช านาญการ   และนางสุจิตรา    จันกวด  ครู 
        และนางสาวรัตนา   ศุขกลิ่น  ครูช านาญการ  
ม.3/3  นางจุฑาภัทร์   ปะเมโท   ครูช านาญการพิเศษ  และนายภูเบศร์   ปิ่นแก้ว   ครูช านาญการ 
ม.3/4  นางพชรมน    รัตนมณี   ครูช านาญการพิเศษ  และนางปิยกมล    กงจีน  ครูช านาญการ 
        และ นศป.วิทยาศาสตร ์ 
ม.3/5  นางผุสดี    กินขุนทด   ครูช านาญการพิเศษ  และ นศป.วิทยาศาสตร ์ 
ม.3/6 นายนคร   กงจีน   ครูช านาญการ   และนายชาญณรงค์  บุญจิตร ครู 
        และนางกชณิภา  สินทรัพย ์ ครูอัตราจ้าง 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 

ม.4/1  นายพิพัฒณ์พล    เนตรทิพย์  ครูช านาญการ   และนางสาวปนัดดา  กองมนต์  ครู  
ม.4/2  นางกนกนิษฐ์   ยูงทอง  ครู   และนางสาวกมลรัตน์  จันทร์นอ้ย  ครู  
ม.4/3  นางนุชนารถ   ธ ารงศิริ   ครูช านาญการพิเศษ  และนางปคุณาณัช   ทองแจ่ม  ครูช านาญการพิเศษ 
ม.4/4  นางลดาวัลย ์  ใจเพชร   ครูช านาญการพิเศษ  และนางสาวอัจฉรา  ฉ่ ามณี   ครูช านาญการ  
ม.4/5  นายสมชัย    เต็งวงศ์เดิม   ครูช านาญการพิเศษ  และนายชัชวานนท์  สงคราม  ครู 
        และ นศป.พลศึกษา  
ม.4/6  นางสาวมะลิ   ทุยไธสง   ครูช านาญการ   และ นศป.คณิตศาสตร์  
ม.4/7  นางเบญจมาศ   สุขเจริญ   ครูช านาญการ   และนางเยาวลักษณ์  สามา   ครูช านาญการ  
ม.4/8  นางสาธร   ธูปพุฒซา   ครูช านาญการพิเศษ  และนายสมาน ทวีผล 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ม.5/1  นางณอริญ   แหวนหล่อ   ครูช านาญการพิเศษ และนางสาวสมรัศมิ ์ สายทอง  ครูช านาญการพิเศษ 
ม.5/2  นางอรพิมพ์   พรหมชุลี   ครูช านาญการพิเศษ  และนายต่อลาภ  ส าเภา   ครู 
ม.5/3  นางสาวภัคธีมา   แก้วยม   ครูช านาญการ   และนางสาวนิลุบล   สาระ  ครู 
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ม.5/4  นางวนัสยา   ยิ้มน้อย   ครูช านาญการพิเศษ และนางสุภัสสร   กันโรคา   ครูผู้ช่วย 
ม.5/5  นายเสกสรรค์  หินแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ และนางสาวมะลิสา  สุธารัตน ์ ครู 
ม.5/6  นางนิรามัย  โยชุ่ม   ครูช านาญการพิเศษ และนายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย  ครู 
ม.5/7  นายณัฐกานต์  เพชรนลิ  ครู   และนายธมกร  ยาหลง  ครู 
ม.5/8  นายอนุพงษ ์  สีสัตย์ซื่อ  ครูช านาญการพิเศษ และนายรัฐภูมิ   เอ่ียมรอด  ครูผู้ช่วย 
        และ นศป.พลศึกษา 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ม.6/1  นายชาญวิทย์   สวุรรณรอ   ครูช านาญการพิเศษ และนางรมณ    ชมชื่น  ครูช านาญการพิเศษ 
        และนางสาวรุ่งตะวัน   บวัดอก  ครูช านาญการพิเศษ 
ม.6/2  นายระลึก   ซ้ายหนองขาม   ครูช านาญการพิเศษ และนางปาลิกา ทัตเศษ  ครูช านาญการ 
ม.6/3  นางพิชยา    ฐิติโรจน์   ครูช านาญการพิเศษ และนางสมฤดี    สุทธหลวง  ครูช านาญการ 
        และนางวิมลรัตน์   รูปแก้ว   ครูผู้ช่วย 
ม.6/4  นางสุระพี   อาคมคง   ครูช านาญการพิเศษ  และนายกิตติ   เขตจัตุรัส  ครูช านาญการ 
ม.6/5  นายพิพัฒน์   ตันติพันธุ์พิพัฒน์  ครูช านาญการ  และนายมาโนช   ทัตเศษ  ครูช านาญการ 
        และนางประภาพรรณ   ชอดริ  ครูช านาญการ  
ม.6/6  นางค าพัน   หินแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ  และนางสาวมณธิชา   สิทธิยศ ครูผู้ช่วย 
ม.6/7  นายสาคร   เป้าใจสุข   ครูช านาญการ   และนายวิเชียร   สุทธหลวง  ครูช านาญการพิเศษ 
ม.6/8  นางอ าภวัล   ไชยทา   ครูช านาญการพิเศษ และนางอรอุมา   ลักษณะทอง  ครูช านาญการพิเศษ  

 
 
 

หน้าที่   ปฏิบัติหน้าทีจ่่ายเงินการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปีเรียนฟรี ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

 ๑.  จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6    
       วันที่  ๑6  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป   
   
       สถานทีจ่่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ ในวนัที่  ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
   - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ๓  ณ  ชั้นล่างอาคารกาญจนาภิเษก 
   - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ณ  หอประชุมมรกต 

 
 4. เจ้าหน้าที่การเงิน 
   1.  นางลดาวัลย ์ ใจเพชร  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   2.  นางสาวรัตนา    ศุขกลิ่น  ต าแหน่ง ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
   ๓.  นางสาววนสัยา ยิ้มน้อย  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
   ๔.  นางสาวปนัดดา    กองมนต์ ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
   5.  นางสุภัสสร    กันโรคา  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
   6.  นางสาวสภุารัตน์  มัธรถ  ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 

7.  นางสาวพรกาวี         ลครชัย  ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
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 ขอให้เจ้าหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพ่ือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ   
หากมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ แจ้งฝ่ายอ านวยการทราบโดยเร็ว 
 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   13   พฤษภาคม   พ.ศ.  2562                                                      

                                                                           
 
 
                                                  
 
             (นายประทิน  เหลืองทอง)  
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 


