
 

 
 
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  
ที ่123   / ๒๕๖4 

เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานระบบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 
และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) 

 
  ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน มีพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย ตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประโยชน์แก่การศึกษาสูงสุด  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ     
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๔๗ ว่าด้วยการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แต่งตั้งบุคลากรเพ่ือ
รับผิดชอบงานระบบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ    มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ  ให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

๑.  นายมนตรี   คงเจริญ   ประธานกรรมการ 
๒.  นางอฑิภา   วรากรเจริญ  รองประธานกรรมการ 

   ๓.  นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ            รองประธานกรรมการ  
4.  นายปราช   เชื้อประดิษฐ์  รองประธานกรรมการ 

 5.  นางสาวกาญจนา   มณีวัลย์   กรรมการ 
          6.  นายฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมการ 
 7.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี      มูลดี   กรรมการ 
 8.  นางดวงพร   มากล้ า   กรรมการ 
 9.  นางชนกานต์   กฤติธัญกช  กรรมการ 
 10. นายเสกสรร    เทียนทอง  กรรมการ 
 11. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 

12. นายเฉลิมพล   ทองจุ้ย   กรรมการและเลขานุการ 
13. นายสมชาย   ดวงเนตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 14. นางสุชาดา   ยงค์เจาะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 15. นำยอ ำนวย   บุญคุม้   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    /๒. คณะกรรมการการฝ่ายด าเนินงาน...   
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๒. คณะกรรมการการฝ่ายด าเนินงาน  มีหน้าที่  ศึกษาและก าหนดแนวทางในการด าเนินการ ให้เป็นไป
ตามคู่มือ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ก ากับ ติดตามการด าเนินการให้ลุล่วงด้วยความถูกต้อง โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายเฉลิมพล    ทองจุ้ย  ประธานกรรมการ 
  2. นางสุชาดา   ยงค์เจาะ รองประธานกรรมการ 
  3. นายสมชาย   ดวงเนตร รองประธานกรรมการ 
  4. นางสุภาพ   น้อยจันทร์ กรรมการ 
  5. นำงชนกำนต์   กฤติธัญกช กรรมการ 

6. นางสุมาลี   หมากผิน กรรมการ 
7. นางรัชน ี   พุดซ้อน  กรรมการ 
8. นางวาริน   สอนง่ายดี กรรมการ 
9. นางณัฏฐชา   อ าพร  กรรมการ 
10. นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์ กรรมการ 
11.นางนุศรา   รอดสิน  กรรมการ 
12.นางสาวอนุธิดา  แก้วสีม่วง กรรมการ 
13.นางโชษิตา   หล่ าทุ่ง  กรรมการ 
14.นายวิทยา   อินอยู่  กรรมการ 
15.นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ  กรรมการ 
16.นางสาวธัญนภัสร ์  ยนต์นิยม กรรมการ 
17.นางสาวสุภาพร                   สีนวล  กรรมการ 
18.ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด กรรมการ 
19.นายสุริยะ   ปาณะดิษ กรรมการ 
20.หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  กรรมการ 
21.ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กรรมการ 

  22.นำยอ ำนวย   บุญคุม้  กรรมการและเลขานุการ 
23.นางสาวชนิดา  อินผ่อง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

3. คณะกรรมการฝ่ายส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อเข้าระบบ มีหน้าที่  ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ โดยจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนด จัดส่งข้อมูลโดยการน าเข้าระบบ
บนหน้าเว็บไซต์ และด าเนินการเพื่อช่วยเหลือด้านจัดจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานหรือเงินอุดหนุนนักเรียนยาจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) กรรมการประกอบด้วย ประกอบด้วย 

1. นายสมชาย  ดวงเนตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์ ผู้ดูแลระบบเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน 

 3. นางสาวธัญนภัสร์  ยนต์นิยม ผู้ด าแลระบบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 
4. นางชนิดา   อินผ่อง  กรรมการ 
 

                                                                                                /5. ครทูี่ปรึกษาระดับ... 
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5. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กรรมการ 
6. นายสุริยะ   ปาณะดิษ กรรมการ 
7. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด กรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการฝ่ายเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียน  มีหน้าที่ จัดท าบัญชีรายชื่อเอกสาร หลักฐาน 
การรับและจ่ายเงินให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดในคู่มือ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กรรมการประกอบด้วย 
  ๑. นายสมชาย   ดวงเนตร ประธานกรรมการ 
  2. นางชนกานต์   กฤติธัญกช กรรมการ 
  3. นางสุภาพ   น้อยจันทร์ กรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียน 
        ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค)
  4. นางนุศรา   รอดสิน  กรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียน 
        ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) 

5. นางรัชน ี   พุดซ้อน  กรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 
6. นางณัฐวรรณ   มั่นใจ  กรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 
7. นางสาวชนิดา   อินผ่อง  กรรมการรับส่งเอกสารในระบบฯ 
8. นางสาวธัญนภัสร ์  ยนต์นิยม กรรมการและเลขานุการ 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ จัดข้อมูล ประเมินผล สรุป และรายงานการด าเนินกิจกรรม
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2564   ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวชนิดา   อินผ่อง  ประธานกรรมการ 
  2. นางนุศรา   รอดสิน  กรรมการ 
  3. นางโชษิตา   หล่ าทุ่ง  กรรมการ 
  4. นางสาวสุภาพร                    สีนวล  กรรมการและเลขานุการ 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีแก่ราชการ โดยยึดตามระเบียบ แนวปฏิบัติ คู่มือ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด หากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบโดยเร็ว 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  16  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 
            (นายมนตรี    คงเจริญ) 

                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม   
 
 

 
 


