
  

 

 
                        ค ำสั่ง โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

                                                     ที่ 241/2565 
           เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจ่ำยเงินทุนปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน  

(กลุ่มใหม่) ภำคเรียนที่ 1/2565  
******************************************** 

  เพ่ือให้การจ่ายเงินทุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 1/2565  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ตามแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้
ดําเนินการจ่ายเงินทุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน โดยจะต้องดําเนินการจ่ายเงินสดแก่ผู้ปกครอง หรือ
นักเรียนตามที่ระบุในระบบปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน และเมื่อดําเนินการจ่ายเงินเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว จะต้องออกใบเสร็จรับเงินและส่งให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  และ
โรงเรียนได้กําหนดการจ่ายเงินดังกล่าว ในวันศุกร์ที่  4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ์นั้น 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห่งราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกากระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจ่ายเงินเงินทุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

 นายพัฒนพงษ ์    สกีา  ผู้อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
นายกมลพรรณ    จอ้ยสูงเนนิ รองผู้อํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
นางสาวอัมพวัน    ดว่นเดนิ รองผู้อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 

 นายพิเชฎ      บุญญา รองผู้อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
นายฉลวย      ลิน้จี ่  หัวหน้าฝา่ยส่งเสรมิพฤตกิรรมนักเรียน กรรมการ 

 นางสาวกนตร์พี    เพิม่พูล คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ให้คําปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่คณะทํางานใหเ้กิด

ประสิทธิภาพและบรรลุวตัถปุระสงค์ 
 2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
 นายฉลวย  ลิ้นจี ่   ประธานกรรมการ 

นายมนตร ี    ขอบุญ   กรรมการ     
 /นายชัยรัตน์ … 

 



นายชัยรตัน ์  สังข์สีแก้ว  กรรมการ   
นางสาวบุษราภรณ ์ โพธิ์ทอง  กรรมการ 
นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ   กรรมการ 
นางกฤตยา   จ้อยสูงเนนิ  กรรมการ 
นางสาวกรรณิการ์   หมูปนิ   กรรมการ 

  นางสาวกนตร์พี     เพิ่มพูล   กรรมการและเลขานุการ 
     มีหน้ำที่  ดําเนนิงาน ประสานงาน และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวขอ้งรายงานผลการดําเนนิงานต่อ
คณะกรรมการอาํนวยการ 
 3. คณะกรรมกำรจัดสถำนท่ีและตกแต่งสถำนที ่  ประกอบด้วย 
   นายชัยรตัน์    สังข์สีแก้ว  ประธานกรรมการ 
   นายอํานวย    มีพยัคฆ์   กรรมการ 
   นักการภารโรง     กรรมการ 
   นายวัชรกฤษณ์  อินม ี   กรรมการและเลขานุการ 
     มีหน้ำที่  จัดโตะ๊ลงทะเบียน จดัเกา้อี้จํานวน 74 ตวั ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรต ิโรงเรียน 
ศรีสําโรงชนูปถัมภแ์ละดแูลความเรียบร้อย 
 4. คณะกรรมกำรจ่ำยเงินทุนปัจจัยพ้ืนฐำน   ประกอบด้วย 
  นางกฤตยา    จ้อยสูงเนนิ  ประธานกรรมการ 
  นางบงัอร  อ่วมแก้ว  กรรมการ 

นางนงนชุ  แสงทอง  กรรมการ 
นางสาวภัทรสดุา เนียมดวง  กรรมการ 
นางสาวจารุพร  สวนปลกิ  กรรมการ 
นายอนวุัต    เงินมณ ี  กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้ำที่  เบิก – จ่าย เงินทนุปัจจัยพ้ืนฐานฯ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน โดยให้เปน็ไปตาม
ระเบียบที่ทางราชการกาํหนด 

 5. คณะกรรมกำรฝำ่ยแสง – เสียง ประกอบด้วย 
  นางสาวสุภาพร ปัญญา   ประธานกรรมการ  

    นายธวชัชัย    จีนวงษ ์  กรรมการ 
     มีหน้ำที่  จัดเตรียมโปรเจคเตอร์ โนต้บุ๊ก ตดิตั้งเครื่องขยายเสียงและดูแลไฟฟ้าบริเวณหอประชมุ 
   6. คณะกรรมกำรฝำ่ยรบัลงทะเบียนและควบคุมนักเรียน   ประกอบดว้ย 
                ว่าทีร่้อยตรีสุชพี   ทองมาก  ประธานกรรมการ 

   นางรุจิรา    คลังคง   กรรมการ 
   นางสาวสุพรรษา  แจ้งแก้ว  กรรมการ  
   นางสาวธนัชพร  ท้องฟ้า   กรรมการและเลขานุการ    

/มีหน้าที…่ 



     มีหน้ำที่  รับลงทะเบียน ต้อนรับผูป้กครอง ดแูล – ควบคุมนกัเรียนที่เขา้รับทนุ จัดระเบียบการรับทุน
ให้เรียบรอ้ย 

    7.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกและเก็บภำพ  ประกอบด้วย 
  นางกัณฐ์ลดา    แสงศิลป ์  ประธานกรรมการ 

นายพงศกร     ยืนยง   กรรมการ 
  นางสาวรตัมณ ี   อุ่มโอราญ  กรรมการและเลขานุการ 
     มีหน้ำที่  บันทึกและเก็บภาพกิจกรรมการอบรม และนําขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียนตามความเหมาะสม 
    8. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย 
  นางรุจริา    คลังคง   ประธานกรรมการ 
  นางสาวสุพรรษา   แจ้งแก้ว  กรรมการ 
  นายมนตร ี  ขอบุญ   กรรมการ 
  นางสาวธนัชพร   ท้องฟ้า    กรรมการและเลขานุการ 

    มีหน้ำที่  สรุปและประเมินผลในการจ่ายเงินอดุหนนุปัจจัยพ้ืนฐาน 
 ขอให้คณะกรรมการปฏบิัตหิน้าที่ทีไ่ดร้ับมอบหมายอย่างเตม็กําลังความสามารถและบังเกิดประโยชน์ 

และประสิทธิภาพสูงสดุแกน่กัเรียนและทางราชการ หากมีปัญหาหรืออปุสรรคใดใหร้ายงานคณะกรรมการ    
อํานวยการทราบ เพื่อดาํเนนิการหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
      สั่ง ณ วันที ่27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
  
 

                 ( นายพัฒนพงษ์  สีกา ) 
                    ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถมัภ์ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  
ก ำหนดกำรจ่ำยเงินทุนปจัจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน (กลุ่มใหม)่  ภำคเรียนที่ 1/2565 

วันที่ เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 น. – 10.30 น. จ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐาน  

 

 

 

 

 
 


