
             
 
 

 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนขุนตำลวิทยำคม 
ที ่  ๒๐๔ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
----------------------------------------- 

  

 เพื่อให้การด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ในการมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  เนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ 
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคดัเลือกนกัเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุน
ปัจจยัพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ดงัน้ี  
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 ๑.๑ นายเจริญ โกศยั    ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางตรีนุช  สมแกว้   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นายสมบติั  สมแกว้   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑.๔ นายสุชาติ  ต่ิงหมาย   ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๑.๕ นายเอนก แกว้มาลา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๑.๖ นางภาวณีิ  แกว้แสงอินทร์    ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ให้ค  าปรึกษา และอ านวยความสะดวก ก ากบั ติดตามและร่วมแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั

คณะกรรมการด าเนินงานให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 ๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน 

 ๒.๑ นางภาวณีิ  แกว้แสงอินทร์    ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางพชัรินทร์ แกว้มาลา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๒.๓ นางอรอมล  แกว้มหาคุณ  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่๑. ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลทุนการศึกษาใหก้บันกัเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบ 

๒. ประสานงานกบัครูท่ีปรึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑,๒,๓,๔,๕,๖  ในการคดัเลือกนกัเรียนเพื่อขอรับ 
      ทุนการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

 ๓. จดัท าค าสั่งและเอกสารในการขอรับทุนการศึกษา 
๔. จดัท าทะเบียนนกัเรียนท่ีไดรั้บทุนดา้นต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการ 
     ด าเนินการคร้ังต่อไป 
๕. รายงานผลการพิจารณาทุนการศึกษาและสรุปการมอบทุนการศึกษาใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 

 ๖. สรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 ๗. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 



 
๓. คณะกรรมกำรคัดเลอืกนักเรียนเพือ่รับทุนกำรศึกษำ  
 ๓.๑ นายเจริญ โกศยั   ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางตรีนุช  สมแกว้   หวัหนา้กลุ่มงานวชิาการ  รองประธานกรรมการ 
      ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๕/๒ 
 ๓.๓ นายเอนก แกว้มาลา   ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๑/๑  กรรมการ 
 ๓.๔ นางสาวกาญจณา   ยะตัน๋  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๑/๑  กรรมการ 
 ๓.๕ นางสาวกฤษราพรรณ  กนัทบั ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๑/๑  กรรมการ 
 ๓.๖ นางสุมล หลกัค า   ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๑/๒  กรรมการ 
 ๓.๗ นางสาวกญัชรส  ยมทุ่งกอ้ง  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๑/๒  กรรมการ 
 ๓.๘ นายเจตน์สฤษฏ์ิ  บุญเมือง  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๒/๑  กรรมการ 
 ๓.๙ นางกนกณฐั  บุญมา   ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๒/๑  กรรมการ 
 ๓.๑๐ นางสาวสุกญัญา  ทาริยะหนกั ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๒/๑  กรรมการ 
 ๓.๑๑ นายธนงค ์ นงคย์า   ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๒/๒  กรรมการ 
 ๓.๑๒ นายธนบูลย ์ ธิดา   ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๒/๒  กรรมการ 
 ๓.๑๓ นายทะนงศกัด์ิ  จดัท่ี  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๒/๒  กรรมการ 
 ๓.๑๔ นางรัชนีกรณ์   เหล่าภกัดี  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๓/๑  กรรมการ 
 ๓.๑๕ นางสาวชนมนิ์ภา  โนรักษ ์  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๓/๑  กรรมการ 
 ๓.๑๖ นายสันติพงษ ์ กนัทะ  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๓/๒  กรรมการ 
 ๓.๑๗ นางบวับาน  วะไลใจ  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๓/๒  กรรมการ 
 ๓.๑๘ นายสัญญา  วงศป์ระสิทธ์ิ  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๔/๑  กรรมการ 
 ๓.๑๙ นายรัชชานนท ์ มาสุข  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๔/๑  กรรมการ 
 ๓.๒๐ นางมาลิณี  ตาหลา้   ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๔/๒  กรรมการ 
 ๓.๒๑ นายนพดล    ยิง่รักชยั  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๔/๒  กรรมการ 
 ๓.๒๒ นางสาวรพีพร  ผาแกว้  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๔/๒  กรรมการ 
 ๓.๒๓ นายทววีฒัน์  เหล่าภกัดี  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๔/๓  กรรมการ 
 ๓.๒๔ นายพลอย  จิตกุย   ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๔/๓  กรรมการ 
 ๓.๒๕ นางพชัรินทร์ แกว้มาลา  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๕/๑  กรรมการ 
 ๓.๒๖ นางสาวอภิสรา  ลาสอน  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๕/๑  กรรมการ 
 ๓.๒๗ นางสาวพชัรพรรณ  กุมภณัฑ์ ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๕/๑  กรรมการ 
 ๓.๒๘ นางสาวกมลชนก  จ  าปา  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๕/๒  กรรมการ 
 ๓.๒๙ นายสุชาติ   ต่ิงหมาย  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๕/๓  กรรมการ 
 ๓.๓๐ นางสาวอรปรียา  ดินต่อแดน ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๕/๓  กรรมการ 
 ๓.๓๑ นายอคัรวฒัน์  นนทธ์นาวชิญ์ ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๖/๑  กรรมการ 
 ๓.๓๒ นางอรอมล   แกว้มหาคุณ  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๖/๑  กรรมการ 
 ๓.๓๓ นางสาวลลิตา  โชคชยั  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๖/๑  กรรมการ 
 ๓.๓๔ นายสมบติั  สมแกว้  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๖/๒  กรรมการ 
 



 
 

 ๓.๓๕ นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๖/๒  กรรมการ 
 ๓.๓๖ นางสาวพชัรินทร์  เหลาบวั  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๖/๒  กรรมการ 
 ๓.๓๗ นางล าดวน  มะโนชยั  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๖/๓  กรรมการ 
 ๓.๓๘ นายอรรถวฒัน์   สุค  า  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๖/๓  กรรมการ 
 ๓.๓๙ นางภาวณีิ  แกว้แสงอินทร์    หวัหนา้งานแนะแนว  กรรมการและเลขานุการ 
      ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๑/๒ 
มีหน้ำที่ ๑. พิจารณาทุนการศึกษาใหก้บันกัเรียนตามคุณสมบติัและหลกัเกณฑข์องทุนแต่ละประเภทดว้ยความ
โปร่งใส 

๒. จดัท าบญัชีรายช่ือนกัเรียนท่ีขอรับทุนเรียงล าดบัตามความจ าเป็น 
๓. ติดตามดูแลการใชจ่้ายเงินทุนและพฤติกรรมต่างๆ ของนกัเรียนทุน 

 ๔. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

ขอใหผู้ท่ี้ไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ เตม็ความสามารถเพื่อเกิด
ผลดีแก่ราชการสืบไป 

 

 ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี  ๑๖  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

                          สั่ง ณ วนัท่ี  ๑๑  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 
     (นายเจริญ  โกศยั)  

                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม 
 
 
 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


