
  
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ 
ท่ี  464/๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนนุค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำล 
จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กิจกรรมกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

ภำคเรียนที่ 2  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
…………………………………………………………… 

ด้วยรัฐบาลได้มีโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มอบหมายให้โรงเรียนแจกเงินตามสิทธิของนักเรียนท่ีประสงค์จะขอรับสิทธิค่าอุปกรณ์
การเรียน  ภาคเรียนท่ี 2/25๖๓  โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 จะได้รับแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
คนละ 21๐ บาท  และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6  คนละ 2๓๐ บาท ซึ่งโรงเรียนก าหนดแจกเงินในวัน
พุธท่ี 23 ธันวาคม  25๖๓ เวลา 08.00 - ๐8.30 น. เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อทางราชการ 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 27 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ี 
ดังนี้ 
 
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
   นายสมพร สังวาระ ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
   นางอิศรา ร่วมนิคม รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
   นางยุบล บุญอินทร ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป กรรมการ 
   นางเพ็ญศร ี ปาทา ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
   นายสุรพงษ์ รัตนทรัพย์ศิริ       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
    ๒.๑  ฝ่ายเตรียมรายช่ือนักเรียน ม.๑ – ม.๖ 

    ๑. นางกัณฐณัฏฐ์    เชาวน์เสฏฐกุล     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวเพ็ญพิศ    โสตถิสารากร  กรรมการ 
 ๓. นางสุลีพร    พินิตภุชพงศ์  กรรมการ 
 ๔. นางสาวธิดารัตน์  เต๊ะบ ารุง  กรรมการ 
 ๕. นายสมชัย    นาคไธสง  กรรมการ 
 ๖. นายศุภเสฏฐวุฒิ  ภูแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
           หน้ำที่  จัดเตรียมรายช่ือนักเรียนพร้อมเลขบัตรประชาชน ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖  



   ๒.๒  ฝ่ายการเงิน 
 ๑. นางสาวพิชดารัตน์ ถาพร   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางรุ่งอรุณ  พนัส   กรรมการ 
 ๓. นางสาววารุณี  โพธิ์ค า   กรรมการ 
 ๔. นางสาวเพชรดา  ก้อนทอง  กรรมการ 
 ๕. นางสาวอุมาพร  อารมย์ฤทธิ์  กรรมการ 
 ๖. นายปิยะณัฏฐ์  ปินชาน์ภัทรศรี  กรรมการ 
 ๗. นางสาวสมพร  ยะก๊บ   กรรมการ 
 ๘. นางสาวสัณน์ฤทัย บิดทิพรม   กรรมการและเลขานุการ 
      หน้ำที่  ๑. เตรียมแบบหลักฐานการจ่ายเงิน 
            ๒. เบิกถอนเงินและจัดเตรียมค่าอุปกรณ์การเรียนแยกตามห้องเรียน 
               ๓. รับคืนเอกสาร และเงิน พร้อมท้ังตรวจสอบความถูกต้อง 
            ๔. รายงานผู้อ านวยการ และประสานงานฝ่ายงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๓  ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพ 
๑. นายนิพนธ์    กฤตสิน  ประธานกรรมการ 
๒. นายนันทพัทธ์  สุดตา  กรรมการ 
๓. นางสาวแพรพรรณ ค าภามิ่ง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. จัด และอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ 
 ๒. บันทึกภาพ 

    ๒.4  คณะกรรมการแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี  
          ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  
 ม.๑/๑ นางชฎารัตน์ สังวาระ น.ส.วารุณี โพธิ์ค า 
 ม.๑/๒   นายสุปัญญา ภูมิฐาน น.ส.พิชญาพร แพนแก้ว 
 ม.๑/๓    นายนิพนธ ์ กฤตสิน น.ส.ณัฐธยาน์ ลิมป์เลิศ 
 ม.๑/๔   นางโกญจน์มาศ จันทมุณี น.ส.ปิ่มพร ซึ้งวิริยะกุล 
 ม.๑/๕   น.ส.สัณน์ฤทัย บิดทิพรม นายทินเอก ทองนอก 
 ม.๑/๖   น.ส.สวณี บุญอินทร ์ น.ส.พิสญ์ชาพร ล้ังแท้กุล 
 ม.๑/๗   นายพินิจ สังสีมา น.ส.พิชชาภา ทองชมภู 
 ม.๑/๘   นางวีณา เพ็ญพิมล น.ส.ทุ่งทอง สุดสวย 
 ม.๑/๙   น.ส.อุมาพร อารมย์ฤทธิ์ น.ส.เพชรดา ก้อนทอง 
 ม.๑/๑๐   นางอรวรรณ สงวนนาม นายนันทพัทธ ์ สุดตา 
 ม.๑/๑๑   นางวรวรรณ กุชโร น.ส.กชพรรณ เพ็ชรดา 
 ม.๑/๑๒ น.ส.นุชจรินทร์ ปรีชากุล นางสุพรรณี หิรัญโรจน์บุตร 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
 ม.๒/๑   น.ส.เนตรนภิส สังขมณี นายกิตติศักดิ์ ต้ังเจริญ 
 ม.๒/๒   น.ส.จันทิมา ต่ายเพ็ช นายสมชาย วัลลภธารี 
 ม.๒/๓   น.ส.ภาชินี นิลไชยพัฒน ์ น.ส.สุวรรณา แก้วมรกฎ 
 ม.๒/๔   นางไพเราะ เวทย์สฤษฎ์ นายกิติภูม ิ เรืองเสน 



 ม.๒/๕   นางจุฑารัตน์ เรียงสนาม นายสุทธิพงษ์ หว่านชัยสิทธิ์ 
 ม.๒/๖   น.ส.กัญธิยา ปันธิยะ น.ส.กานต์มณี ปัทนาถา 
 ม.๒/๗   น.ส.พิมพ์สวรรค์ เดชชัยภูมิ น.ส.มณทกาญจน์ พรหมดนตรี 
 ม.๒/๘    น.ส.ศริญญา นาคจันทร์ นางกัณฐณัฏฐ์ เชาวน์เสฏฐกุล 
 ม.๒/๙   น.ส.มะลิวัลย์ ทรัพย์ค าจันทร์ น.ส.มาลัยวรรณ แก้วอาสา     
 ม.๒/๑๐   นางจงกล นุ่มไทย น.ส.อมราวดี ศิริโชติ 
 ม.๒/๑๑   น.ส.อรรถพร ศิริจันทร์ น.ส.มนัสนันท์ ทองชุม 
 ม.๒/๑๒   น.ส.สุภัทรา บุญสร้อย นายเฉลิมชัย เนื่องเฉลิม 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
 ม.๓/๑   น.ส.ภรภัทร นันสุนานนท์ น.ส.เสาวลักษณ์ พลอยทับทิม 
 ม.๓/๒    น.ส.อัสมา ยะดี น.ส.ดารุณี มะลิวัน 
 ม.๓/๓   นางอรสา เสร็จวัฒนารักษ์ น.ส.อภิญญา มีสุข 
 ม.๓/๔   น.ส.พิศมัย รุ่งเรือง นายราชศักดิ์ จิตต์บุญธรรม 
 ม.๓/๕   น.ส.ลัคณา สุกแสง  
 ม.๓/๖   นายประยงฉัตร ปรุรัตน์ นายศุภเสฏฐวุฒิ ภูแก้ว 
 ม.๓/๗   นางสุนิสา เพ็งชัย นายธนรัฐ จันทร์ขาว 
 ม.๓/๘   นายชุมพร แก้วชา น.ส.ศิรดา สูงสกุล 
    น.ส.พิชดารัตน์ ถาพร  
 ม.๓/๙   นายวีรศักดิ์ สิงห์ทองห้าว น.ส.สุมิตรา อิ่มรักษา 
 ม.๓/๑๐   นายกฤษฎา โพธิ์น้ าซับ น.ส.มธุรส เรืองสมบัติ 
 ม.๓/๑๑  นายเมธี สงจันทร์ น.ส.ลลิตา หมัดอาด า 
 ม.๓/๑๒ นายคาวี กมลเลิศ น.ส.จิราภรณ์ เผือกแห้ว 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
 ม.๔/๑   น.ส.สีนวล มรุตกรกุล นางสมถวิล ศรีประภา 
 ม.๔/๒   น.ส.ประไพพร วิวัฒนาเจริญกุล น.ส.ทัชดาว นิสสัยมั่น 
 ม.๔/๓   นางนิศากร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา น.ส.ยุภาพร ศุภนิกร 
 ม.๔/๔   น.ส.นารีรัตน์ ไชยณรงค์  
 ม.๔/๕   นางวรรณิสา กุชโร นายคมกริช อุดารักษ์ 
 ม.๔/๖   นายรังสิมันต์ จุลหริก น.ส.จริญญา เสนจันทร์ 
 ม.๔/๗   นางสายสุนีย์ ตันเจริญ นางดลหทัย วงศ์เทพบุตร 
 ม.๔/๘   นางภัททิรา จวบความสุข  
 ม.๔/๙   น.ส.นิภาภรณ์ รักสะอาด นายคงเดช คงปรีชา 
 ม.๔/๑๐   น.ส.วัสสิกา จันจรัส น.ส.จิตติมา นุตะมาน 
 ม.๔/๑๑   นายสมยศ สุมาลัย น.ส.อุษราภรณ์ แก้วเสน่ห์ใน 
 ม.๔/๑๒   น.ส.ฐิตาภรณ์ เติมเกียรติเจริญ  
 ม.๔/๑๓  นางรักชนก นวลคล้าย น.ส.จุฑารัตน์ อยู่สุข 
    นางเพ็ญศร ี ปาทา 
 ม.๔/๑๔  น.ส.ปุณยวีร์ อัครภูริฐานันท์ นางสาวสุจิวรรณ ช่วยบ ารุง 



 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ 
 ม.๕/๑   น.ส.เพ็ญพิศ โสตถิสารากร นายณัฐพงศ์ สกุลกิจโภคานนท์ 
 ม.๕/๒   น.ส.อนงค์ เกิดมั่งมี น.ส.กมลรัตน์ คุณะสิทธิ์ศิริ 
 ม.๕/๓   น.ส.พรพิมล โถบ ารุง น.ส.นัฏฐวรัตน ์ เบ้าทอง 
 ม.๕/๔   น.ส.จินตนา น้ ากระโทก นายปรีชา ผังดี 
 ม.๕/๕   นางสาวปรีชญา สิทธิธัญกิจ  
 ม.๕/๖   นางวิภาพร สุวรรณอ าไพ  
 ม.๕/๗   น.ส.พิรญาณ์ มณีพันธุ์  
 ม.๕/๘   น.ส.นรินช์ณัฏฐ์ ตระหง่าน นายวิทวัส ปัญญาพรหม 
 ม.๕/๙   น.ส.รุ่งอรุณ งามทานตะวัน  
 ม.๕/๑๐   น.ส.ณัฐิญาภรณ์ หาญแก้ว น.ส.อรชุมา แก้วกัลยา 
 ม.๕/๑๑  น.ส.จุฑามาศ แก้วศรีหา  
 ม.๕/๑๒   นางดรุณี ดีประชา น.ส.วรรณา ขันอาสา 
 ม.๕/๑๓  นายชาญสรรค์ วรรณวิชญวงศ์ นายเสกสรรค์ พลทวี 
 ม.๕/๑๔  น.ส.อมรรัตน ์ ศิริอมรพรรณ นายวีร์สานต์ มมีูซอ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
 ม.๖/๑   นายชัยยากรณ์ กอบก า นายสิริดิฐมน เติมภักดี 
 ม.๖/๒   นายดิษฐพล ทรงงาม ว่าท่ี ร.ต.ทวีบูลย์ นามแสน 
 ม.๖/๓   นายศราวุฒิ ขันค าหมื่น น.ส.สุกัญญา ปัจชัยสังข์ 
 ม.๖/๔   นางรุ่งอรุณ พนัส น.ส.ธนาภรณ์ เรือนสีทอง 
 ม.๖/๕   นางสุพรรณี สุนันทนพันธ ์  
 ม.๖/๖   น.ส.สมิหลา สุดทอง น.ส.ศยามล แย้มยิ้ม 
 ม.๖/๗   น.ส.เสาวภา โสภณ นายเติมศักดิ์ วงษ์จ าปา 
 ม.๖/๘   น.ส.พฤกษา เลิศวิจิตรจรัส  
 ม.๖/๙   นายวสันต์ แสนมา น.ส.แพรพรรณ ค าภามิ่ง 
 ม.๖/๑๐   น.ส.ปานรัชนี ล้ิมพิมลรัตน์ น.ส.อุดมพร เนตรวงค์ 
 ม.๖/๑๑   นายกัณทัศน์ สวัสดิชัย น.ส.กิ่งดาว จ าปา 
 ม.๖/๑๒  นายยงยุทธ เอี่ยมเจริญ  
 ม.๖/๑๓  ว่าท่ี ร.ต.หญิงสุวรรณา   บุญวิก น.ส.วิลิปดา ศรีปัญญา 
 ม.๖/๑4  นางเกศินีย ์ แจ่มจรรยา น.ส.รัชฎา ภุชงค์เจริญ 
 
          หน้ำที่   ๑. รับเอกสารใบรายช่ือและรับเงินท่ีห้องการเงินกลุ่มบริหารงบประมาณ เวลา ๐๖.๓๐–๐๗.๓๐ น. 
   ๒. ครูท่ีปรึกษาท้ัง ๒ ท่าน พบนักเรียนในท่ีปรึกษา เวลา ๐8.0๐ – ๐8.3๐ น. 
   ๓. แจกเงินนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖   
   ๔. ส่งเอกสารใบรายช่ือท่ีมีการลงลายมือช่ือของนักเรียนคืนท่ีห้องการเงินพร้อมส่งคืนเงินท่ีนักเรียน 
                         ยังไม่ได้รับคืนกลุ่มบริหารงบประมาณ ภายในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 



 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ รับผิดชอบเพื่อให้บังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ 
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                               ( นายสมพร  สังวาระ ) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
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