
 
     

 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนขนุตำลวทิยำคม 
ท่ี  ๒๓๙ / ๒๕๖๑ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคดัเลือกผูกู้ย้มืรำยเก่ำและรำยใหม่ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
----------------------------------------- 

   
 ตำมท่ีกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อกำรศึกษำ  ไดจ้ดัสรรเงินใหก้บันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย 
ท่ีมีฐำนะยำกจน  เพื่อใหกู้ย้มืไปใชใ้นกำรศึกษำ  บดัน้ีโรงเรียนขนุตำลวทิยำคมตอ้งด ำเนินกำรพิจำรณำนกัเรียน 
ท่ีสมควรไดรั้บกำรกูย้มื ทั้งผูกู้ร้ำยเก่ำและรำยใหม่  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  ดงันั้น เพื่อให้กำรพิจำรณำเป็นไป
ดว้ยควำมเรียบร้อยและยุติธรรม อำศยัอ ำนำจตำมควำมมำตรำ ๒๗ พระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคดัเลือกผูกู้ย้ืมประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
ดงัต่อไปน้ี  
 

๑. นำยสมบูรณ์  พนูภิญโญยศ    ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยทินกร  พุทธรักษำจริยำ  รองผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงพชัรินทร์  แกว้มำลำ ครูท่ีปรึกษำ ม.๔/๑ กรรมกำร 
๔. นำงตรีนุช  สมแกว้ ครูท่ีปรึกษำ ม.๔/๒ กรรมกำร 
๕. นำยสุชำติ  ต่ิงหมำย ครูท่ีปรึกษำ ม.๔/๓ กรรมกำร 
๖. นำยอคัรวฒัน์   นนทธ์นำวชิญ ์        ครูท่ีปรึกษำ ม.๕/๑        กรรมกำร 
๗.  นำงอรอมล  แกว้มหำคุณ               ครูท่ีปรึกษำ ม.๕/๑ กรรมกำร 
๘. นำยสมบติั  สมแกว้    ครูท่ีปรึกษำ ม.๕/๒ กรรมกำร 
๙. นำยกริชนริศ  ปะวะภูสะโก   ครูท่ีปรึกษำ ม.๕/๒ กรรมกำร 

      ๑๐. นำงล ำดวน  มะโนชยั                      ครูท่ีปรึกษำ ม.๕/๓        กรรมกำร 
๑๑. นำยอรรถวฒัน์  สุค ำ                ครูท่ีปรึกษำ ม.๕/๓ กรรมกำร 
๑๒. นำยธีรวฒัน์   แปงค ำ     ครูท่ีปรึกษำ ม.๖/๑ กรรมกำร 
๑๓. นำงสุมล  หลกัค ำ          ครูท่ีปรึกษำ ม.๖/๒        กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวกำญจนำ  ยะตัน๋         ครูท่ีปรึกษำ ม.๖/๒        กรรมกำร 
๑๕. นำยเอนก  แกว้มำลำ                  ครูท่ีปรึกษำ ม.๖/๓        กรรมกำร 
๑๖. นำยนพดล  ยิง่รักชยั                       ครูท่ีปรึกษำ ม.๖/๓        กรรมกำร 
๑๗. นำงภำวณีิ   แกว้แสงอินทร์   ครูท่ีปรึกษำ ม.๖/๑                        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 



 
 
มีหนำ้ท่ี ๑. ตรวจสอบควำมถูกตอ้งครบถว้นของเอกสำร  
          ๒. สัมภำษณ์ผูข้อกูย้มืเงิน รวมทั้งถำ้มีควำมจ ำเป็นอำจสัมภำษณ์บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  
          ๓. ตรวจสอบโดยเยีย่มเยยีนครอบครัวของผูกู้ย้มืเงินในกรณีท่ีเห็นวำ่มีควำมจ ำเป็น  
          ๔. สรุปขอ้มูลกำรกูย้มืเงินของผูข้อกูย้มืเงิน  
          ๕. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคดัเลือกผูข้อกูย้มืเงินตำมท่ีคณะกรรมกำรบญัชีจ่ำยท่ีหน่ึง  
หรือคณะอนุกรรมกำรบญัชีจ่ำยท่ีสองมอบหมำย 
 

  ทั้งน้ีตั้งแต่ วนัท่ี ๑๕  เดือน พฤษภำคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
                          สั่ง ณ วนัท่ี  ๑๒  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
 
              (นำยสมบูรณ์  พนูภิญโญยศ)  

                       ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนขุนตำลวทิยำคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนขนุตำลวทิยำคม 
ท่ี   ๒๔๐ / ๒๕๖๑ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
----------------------------------------- 

  ตำมท่ีกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อกำรศึกษำ  ไดจ้ดัสรรเงินใหก้บันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย 
ท่ีมีฐำนะยำกจน  เพื่อใหกู้ย้มืไปใชใ้นกำรศึกษำ  บดัน้ีโรงเรียนขนุตำลวทิยำคมตอ้งด ำเนินกำรพิจำรณำนกัเรียน 
ท่ีสมควรไดรั้บกำรกูย้มื ทั้งผูกู้ร้ำยเก่ำและรำยใหม่  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  ดงันั้น เพื่อให้กำรพิจำรณำเป็นไป
ดว้ยควำมเรียบร้อยและยุติธรรม อำศยัอ ำนำจตำมควำมมำตรำ ๒๗ พระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคดัเลือกผูกู้ย้ืมประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
ดงัต่อไปน้ี  

๑. นำยสมบูรณ์  พนูภิญโญยศ   ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยทินกร  พุทธรักษำจริยำ   รองผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงตรีนุช  สมแกว้  ครู วทิยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำยเอนก  แกว้มำลำ  ครู วทิยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๕. นำยอคัรวฒัน์   นนทธ์นำวชิญ ์ ครู วทิยฐำนะช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๖. นำงภำวณีิ   แกว้แสงอินทร์ ครู วทิยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หนำ้ท่ี  ๑. ส ำรวจตรวจสอบนกัเรียนท่ีประสงคจ์ะกูย้มืกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อกำรศึกษำ  
๒. คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบติั หลกัฐำนกำรขอกูย้มื และประกำศรำยช่ือผูมี้ สิทธิกูย้มืเงินกองทุนฯ 

ผำ่นระบบ e – Studentloan และจดัท ำหนงัสืออนุญำตใหเ้ปิดบญัชีธนำคำรกรุงไทย 
  ๓. ประชุมนกัเรียน (ผูกู้)้ ให้จดัพิมพส์ัญญำกูย้มื พร้อมส่งเอกสำรสัญญำและเอกสำรประกอบต่ำงๆ  

๔. ประชุมผูป้กครองและนกัเรียน (ผูกู้)้ จดัท ำสัญญำกูย้มืเงินและแจง้รำยละเอียดกำรเป็นนกัเรียน กยศ. 
เช่น กำรกูย้มื  กำรท ำกิจกรรมจิตอำสำ กำรช ำระเงินคืน  

๕. โรงเรียนยืนยนัขอ้มูลลงทะเบียนผำ่นระบบ e – Studentloan และส่งเอกสำรไปยงัธนำคำรส ำนกังำนใหญ่  
๖. จดัท ำและเก็บเอกสำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งงำน กยศ. เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมและติดตำมผลกำรกูย้มืเงิน

อยำ่งมีระบบ  
๗. แจง้ผลกำรศึกษำนกัเรียนท่ีเล่ือนชั้นเรียนใหธ้นำคำรกรุงไทยทรำบทุกส้ินปีกำรศึกษำ  
๘. จดัท ำหลกัฐำนของนกัเรียนท่ีจบกำรศึกษำ เพื่อกำรขอกูย้มืเงินต่อเน่ือง  

 

                         สั่ง ณ วนัท่ี  ๑๒  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
               (นำยสมบูรณ์  พนูภิญโญยศ)  

                       ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนขุนตำลวทิยำคม 



 
 


