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เร่ือง  แต่งต้ังกรรมการรับเงินจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 

 
    ด้วยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กำหนดรับเงินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนทุก 
ระดับช้ัน  ประจำภาคเรียนท่ี  2/2562  ในวันท่ี  13  พฤศจิกายน  2562  ตามมติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งท่ี  3/2562 เมื่อวันท่ี 12  มีนาคม  2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติในการจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ (3) (4) และ (5) ของกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยเงินบำรุงการศึกษา  พ.ศ. 2534  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  2547 พุทธศักราช 2551 และพุทธศักราช 2553  จึงแต่งต้ังบุคคล
ต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าท่ี 
  1.  กรรมการอำนวยการ  
   1.1   นายประทิน เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
   1.2   นายสรสิช            แขวงแข่งขัน       รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
                               1.3   นางสาวณัฐฎ์ธนัน  รำเจริญ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
   1.4  นายสมชาย    ศรีฉ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 

หน้าที่     อำนวยความสะดวกเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

               2.  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์                                                                                                                                     
2.1  นางเบญจมาศ สุขเจริญ 
2.2  นายไพโรจน ์ ผิวเณร 

  หน้าที่    ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจในการปฏิบัติและขั้นตอนการชำระเงิน 
 

  3. กรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา และเงินมีวัตถุประสงค์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น   วันที่ 13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  ต้ังแต่เวลา 08.40 – 10.20 น. 
   ม. 1/1 นายณัฐกานต์   เพชรนิล  รับเงินบำรุงการศึกษา 
    นางสาวทิพวรรณ  เพชรกันหา รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
   ม. 1/2 นางนุชนารถ  ธำรงศิริ  รับเงินบำรุงการศึกษา 
   ม. 1/3 นางวรากร  น่วมถนอม รับเงินบำรุงการศึกษา  

ม. 1/4  นางสุกัญญา  จุมพรม  รับเงินบำรุงการศึกษา  
ม. 1/5  นางสาวมณทิชา  สิทธิยศ  รับเงินบำรุงการศึกษา 
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 ม. 1/6  นางสมฤดี  สุทธหลวง รับเงินบำรุงการศึกษา 

ม. 1/7  นางสาวพรทิพย์  อ่อนท้วม รับเงินบำรุงการศึกษา  
ม. 2/1 นางสุภาพ  สีไพสน  รับเงินบำรุงการศึกษา 
 นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร รับเงินมีวัตถุประสงค์ 

   ม. 2/2 นางคำพัน  หินแก้ว  รับเงินบำรุงการศึกษา 
   ม. 2/3 นางอภญิญา  พรมรักษา รับเงินบำรุงการศึกษา 
   ม. 2/4 นางสุนันทา  ปิ่นแก้ว  รับเงินบำรุงการศึกษา 
   ม. 2/5 นางสาวนิลุบล  สาระ  รับเงินบำรุงการศึกษา  
   ม. 2/6 นางสาวอรัญญา  ทุริดไธสง รับเงินบำรุงการศึกษา 
   ม. 2/7 นายธมกร  ยาหลง  รับเงินบำรุงการศึกษา 
   ม. 3/1 นางสาวศรัณย์พร  แขวงแข่งขัน รับเงินบำรุงการศึกษา 
    นางผุสดี   กินขุนทด รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
   ม. 3/2  นางสาวปิยพร  ยะตัน  รับเงินบำรุงการศึกษา 
   ม. 3/3 นายชาญณรงค์  บุญจิตร  รับเงินบำรุงการศึกษา 
   ม. 3/4 นายไพโรจน ์  ผิวเณร  รับเงินบำรุงการศึกษา 
   ม. 3/5 นายปิยะพงษ ์  เอมรุญ  รับเงินบำรุงการศึกษา 
   ม. 3/6  นางสาววรัตน์ฐนัน มีชาญเช่ียว รับเงินบำรุงการศึกษา 
  หน้าที่ รับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา แล้วนำส่งเจ้าหน้าท่ีการเงินท่ีห้องการเงิน   
ภายในเวลา  08.40-10.20 น. ของวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 

4.   กรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา และเงินมีวัตถุประสงค์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ต้ังแต่เวลา 13.00 น. – 14.40 น. 

   ม. 4/1 นางปคุณาณัช  ทองแจ่ม รับเงินบำรุงการศึกษา 
    นางสาวปนัดดา  กองมนต์ รับเงินมีวัตถุประสงค์  
   ม. 4/2 นางสาวอัจฉรา  ฉ่ำมณี  รับเงินบำรุงการศึกษา 
   ม. 4/3 นางสาธร  ธูปพุฒซา รับเงินบำรุงการศึกษา 

ม. 4/4  นางสาวอนุช  มนตรี  รับเงินบำรุงการศึกษา 
ม. 4/5 นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว  รับเงินบำรุงการศึกษา 
ม. 4/6 นายณัฐกานต์  เพชรนิล  รับเงินบำรุงการศึกษา 
ม. 4/7 นายสมภพ  บุญเท่ียงตรง รับเงินบำรุงการศึกษา 
ม. 4/8 นางเบญจมาศ  สุขเจริญ  รับเงินบำรุงการศึกษา 
ม. 5/1 นางสาวมะลิ  ทุยไธสง  รับเงินบำรุงการศึกษา 

    นายต่อลาภ  สำเภา  รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
 

 



-3- 
 

ม. 5/2 นางณอริญ  แหวนหล่อ รับเงินบำรุงการศึกษา 
ม. 5/3 นายอนุพงษ ์  สีสัตย์ซื่อ รับเงินบำรุงการศึกษา 
ม. 5/4 นางสาวนิลุบล  สาระ  รับเงินบำรุงการศึกษา 
ม. 5/5 นางอภิญญา  พรมรักษา รับเงินบำรุงการศึกษา 
ม. 5/6 นายธมกร  ยาหลง  รับเงินบำรุงการศึกษา  
ม. 5/7 นายระลึก  ซ้ายหนองขาม รับเงินบำรุงการศึกษา 
ม. 5/8 นางวนัสยา  ยิ้มน้อย  รับเงินบำรุงการศึกษา 
ม. 6/1 นางสาวรุ่งตะวนั  บัวดอก  รับเงินบำรุงการศึกษา 
 นายพิพัฒนพ์ล  เนตรทิพย์ รับเงินมีวัตถุประสงค์ 
ม. 6/2 นางรมณ  ชมช่ืน  รับเงินบำรุงการศึกษา 

                  ม. 6/3  นางสมฤดี  สุทธหลวง รับเงินบำรุงการศึกษา 
ม. 6/4 นางปาลิกา  ทัตเศษ  รับเงินบำรุงการศึกษา 
ม. 6/5 นางเยาวลักษณ์  สามา  รับเงินบำรุงการศึกษา 
ม. 6/6 นางสุระพ ี  อาคมคง  รับเงินบำรุงการศึกษา 
ม. 6/7 นายไพโรจน ์  ผิวเณร  รับเงินบำรุงการศึกษา 
ม. 6/8 นายสาคร  เป้าใจสุข รับเงินบำรุงการศึกษา 

          หน้าที่ รับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา แล้วนำส่งเจ้าหน้าท่ีการเงินท่ีห้องการเงิน  
ภายในเวลา  13.00-14.40 น. ของวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 

  5. กรรมการรับเงิน ฯ  สำรอง เวลา   08.40 น. -10.20 น 
5.1 นางสาวนวลลออ น้อยกรม 

   5.2 นายระลึก  ซ้ายหนองขาม     
   5.3 นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์ 
   5.4 นายสุรัตน์  แซงศรีนวล 
   5.5 นางวิริยา  รินลา 
   5.6 นางสาวอนุช  มนตรี 
   5.7 นางวิมลรัตน ์ รูปแก้ว   
         หน้าที่   ปฏิบัติหน้าท่ีแทนบุคคลท่ีไม่สามารถปฏิบัติราชการตามคำส่ังได้  โดยให้อยู่ในบริเวณ
โรงเรียนจนกว่าจะมีการรับเงินแล้วเสร็จภายในเวลา  10.20 น.  ของวันท่ี  13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 

                6.  กรรมการรับเงิน ฯ สำรอง เวลา   13.00 น. –14.40 น. 
   6.1 นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร 
   6.2 นางนุชนารถ  ธำรงศิริ 
   6.3 นางสาวภัคธีมา แก้วยม 
   6.4 นางสาวสุปราณี สุนทรสุริยวงศ์ 
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6.5 นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง 
6.6 นางกนกนิษฐ์ ยูงทอง 
6.7 นางพชรมน  รัตนมณี 
6.8 นางอรอุมา   ลักษณะทอง 
6.9 นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน ์ 

       หน้าที่   ปฏิบัติหน้าท่ีแทนบุคคลท่ีไม่สามารถปฏิบัติราชการตามคำส่ังได้  โดยให้อยู่ในบริเวณโรงเรียน
จนกว่าจะมีการรับเงินแล้วเสร็จภายในเวลา  14.40 น. ของวันท่ี  13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

 

7. เจ้าหน้าที่การเงิน 
   1.  นางลดาวัลย์  ใจเพชร   หัวหน้า 
   2.  นางวนัสยา  ยิ้มน้อย   ผู้ช่วย 
   3.  นางสาวรัตนา  ศุขกล่ิน   ผู้ช่วย 
   4.  นางสุภัสสร   กันโรคา   ผู้ช่วย 
   5.  นางสาวปนัดดา กองมนต์  ผู้ช่วย 
   6.  นางสาวพรกาวี ลครชัย   ผู้ช่วย 
   7.  นางสาวสุภารัตน์ มัธรถ   ผู้ช่วย 
 

หน้าที่   รับเงินจากกรรมการรับเงินทุกห้อง  ทุกประเภท  และดำเนินการตามระเบียบ
ใหเ้รียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ   
  8. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
   1.  นายสรสิช  แขวงแข่งขัน  หัวหน้า 
   2.  นายสาคร  เป้าใจสุข  ผู้ช่วย 
   3.  นายระลึก  ซ้ายหนองขาม  ผู้ช่วย 
   4.  นายไพโรจน ์  ผิวเณร   ผู้ช่วย 
   5.  นายมาโนช  ทัตเศษ   ผู้ช่วย 
   6.  นายวินิจ  ขันต ี   ผู้ช่วย           
                             หน้าที่  จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารสถานท่ี  ท่ีมีการรับเงินด้วยความปลอดภัย 

  ขอให้เจ้าหน้าท่ี  ท่ีได้รับมอบหมายตามคำส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบเพื่อไม่ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ   หากมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ แจ้งฝ่ายอำนวยการทราบโดยเร็ว 
 

     ส่ัง  ณ  วันท่ี  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562                                                   

                                                                             
 
 
 
 

        (นายประทิน  เหลืองทอง)  
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 


