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คําสัง่โรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

ที่  ๙๘  /๒๕๕๗ 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ปการศกึษา ๒๕๕๗ 

 ---------------------------------------------------------------- 
        

             เพ่ือใหการดําเนินการชวยเหลือนักเรียนที่มคีวามประพฤตดิ ีแตขาดแคลนทุนทรัพย ใหมขีวัญกําลังใจใน 

การเรียน โรงเรียนทาตะโกพิทยาคมจึงไดมอบทุนการศึกษา ปการศึกษา  ๒๕๕๗   

             เพ่ือใหการพิจารณาทุนการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

วัตถปุระสงค อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๙  แหงพระราชบัญญตัิระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗  แหงพระราชบัญญัติระเบยีบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

จึงมอบหมายหนาที่ใหขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  ปฏิบตัิหนาทีค่ณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา  

ปการศึกษา   ๒๕๕๗  ดงัตอไปน้ี 
 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบดวย 

๑.๑ นายพันศักดิ ์ ศรีทอง ผูอํานวยการ ประธานกรรมการ 

๑.๒ นายนิทศั  อินทรฉ่ํา รองผูอํานวยการกลุมบริหาร

งบประมาณและสินทรัพย 

รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นางสาวจันทรแรม  แยบสูงเนิน        รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป กรรมการ 

๑.๔ นางสาวศรีภาวรรณ ไสยโสภา รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบคุคล กรรมการ 

๑.๕ นายธนดล  สุมงัคละ                             รองผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 

๑.๖ นางสมกมล  วรรณทอง                         รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

๑.๗ นางจันทรแรม  ตอสกุล หัวหนางานแนะแนว กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

   มีหนาที ่  ใหคําปรึกษา สนับสนุนใหการดําเนินการ พิจารณาทุนการศึกษาประเภทตางๆในปการศกึษา  

               ๒๕๕๗  มีประสิทธิภาพ เปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประสิทธภิาพและประสิทธิผลตาม 

               วตัถปุระสงค                   

๒. คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนนุปจจัยพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน     

    ประกอบดวย 

๒.๑ นายพันศักดิ ์ ศรีทอง ผูอํานวยการ ประธานกรรมการ 

๒.๒  นางสมกมล  วรรณทอง                         รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นายสมเกียรติ  ประภาชัยมงคล       ผูแทนองคกรชุมชน                                   กรรมการ 

๒.๔ นายธนดล  สุมงัคละ                             รองผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 

๒.๕ นางจันทรแรม  ตอสกุล หัวหนางานแนะแนว กรรมการ 

๒.๖ นายสมชาย  ฤทธิ์บํารุง หัวหนาระดับชั้น ม.๑                                 กรรมการ 

๒.๗ นางมาลยั  ตอนแกว หัวหนาระดับชั้น ม.๒                                 กรรมการ 

 



~ ๒ ~ 

 
๒.๘ นายธงชยั  ศรีคําขลบิ หัวหนาระดับชั้น ม.๓                                 กรรมการ 

๒.๙ ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม๑-๓ ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม๑-๓                                 กรรมการ 

๒.๑๐ นางอัญชล ี อัครวงษ เจาหนาที่งานแนะแนว              กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่ ๑. เสนอรายชือ่นักเรียนทีม่ีคุณสมบัตเิพ่ือรับทุนอดุหนุนปจจัยพ้ืนฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ๓  

           ๒. พิจารณานักเรียนที่มีคุณสมบตั ิเพ่ือรับทุนตามหลักเกณฑดวยความโปรงใส   

           ๓. จัดเก็บขอมูลนักเรียนที่ไดรับทุนอดุหนุนปจจัยพ้ืนฐาน และตดิตาม ดแูลการใชทุนใหเปนไปตาม 

              วตัถุประสงค 

           ๔. รายงานผูเกีย่วของทราบ 

๓. คณะกรรมการพิจารณาการกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)   ประกอบดวย 

๓.๑ นายพันศักดิ ์ ศรีทอง ผูอํานวยการ ประธานกรรมการ 

 ๓.๒  นางสมกมล  วรรณทอง                         รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 

 ๓.๓ นายสมเกียรติ  ประภาชัยมงคล       ผูแทนองคกรชุมชน                                   กรรมการ 

 ๓.๔ นายธนดล  สุมงัคละ                             รองผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 

 ๓.๕ นางจันทรแรม  ตอสกุล หัวหนางานแนะแนว กรรมการ 

 ๓.๖ นางสําเนยีง  เพ็ชรอินทร หัวหนาระดับชั้น ม.๔                                 กรรมการ 

 ๓.๗ นางลดัดา  อฒัพุธ หัวหนาระดับชั้น ม.๕                                 กรรมการ 

 ๓.๘ นายเกษม  สุขขํา หัวหนาระดับชั้น ม.๖                                 กรรมการ 

 ๓.๙ ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๔-๖ ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๔-๖                                 กรรมการ 

๓.๑๐ นางสลินณา ภูมิรัตนไพศาล เจาหนาที่งานแนะแนว              กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  ๑. เสนอรายชือ่นักเรียนทีม่ีคุณสมบัตเิพ่ือการกูยมืกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

           ๒. พิจารณานักเรียนที่มีคุณสมบตั ิเพ่ือรับทุนตามหลักเกณฑดวยความโปรงใส   

           ๓. จัดเก็บขอมูลนักเรียนดงักลาว และตดิตาม ดแูลการใชทุนใหเปนไปตามวตัถุประสงค 

           ๔. รายงานผูเกีย่วของทราบ 

๔.  คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนทีข่าดแคลนทุนทรัพยโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม  

     ประกอบดวย 

 ๔.๑ นายพันศักดิ ์ ศรีทอง ผูอํานวยการ ประธานกรรมการ 

 ๔.๒  นางสมกมล  วรรณทอง                         รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 

 ๔.๓ นายสมเกียรติ  ประภาชัยมงคล       ผูแทนองคกรชุมชน                                   กรรมการ 

 ๔.๔ นายธนดล  สุมงัคละ                             รองผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 

 ๔.๕ นางจันทรแรม  ตอสกุล หัวหนางานแนะแนว กรรมการ 

 ๔.๖ นายสมชาย  ฤทธิ์บํารุง หัวหนาระดับชั้น ม.๑                                 กรรมการ 

 ๔.๗ นางมาลยั  ตอนแกว หัวหนาระดับชั้น ม.๒                                 กรรมการ 

 ๔.๘ นายธงชยั  ศรีคําขลบิ หัวหนาระดับชั้น ม.๓                                 กรรมการ 

 ๔.๙ นางสําเนยีง  เพ็ชรอินทร หัวหนาระดับชั้น ม.๔                                 กรรมการ 

 ๔.๑๐ นางลดัดา  อฒัพุธ หัวหนาระดับชั้น ม.๕                        กรรมการ 



~ ๓ ~ 

 
 ๔.๑๑ นายเกษม  สุขขํา หัวหนาระดับชั้น ม.๖                                 กรรมการ 

 ๔.๑๒ ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๑-๖                                 ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๑-๖                                 กรรมการ 

 ๔.๑๓ นายสมหมาย  ภูมิรัตนไพศาล เจาหนาที่งานแนะแนว              กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  ๑. เสนอรายชือ่นักเรียนทีม่ีคุณสมบัตเิพ่ือรับทุนสําหรับนักเรียนทีข่าดแคลนทุนทรัพย  

           ๒. พิจารณาทุนการศึกษาใหกับนักเรียนตามคุณสมบัตแิละหลกัเกณฑของทุนดวยความโปรงใส                        

           ๓. จัดทําบัญชีรายชื่อนักเรียนทีข่อรับทุนเรียงลําดบัตามความจําเปน 

           ๔. จัดทําทะเบยีนนักเรียนที่ไดรับทุนดานตางๆตามที่ไดรับมอบหมายเพ่ือเปนขอมลู    

                สารสนเทศในการดําเนินการในคร้ังตอไป 

           ๕. ตดิตาม ดแูลการใชจายทุนของนักเรียนเพ่ือประโยชนตอผูเรียน 

           ๖. รายงานผลการพิจารณาทุนการศึกษาและสรุปการมอบทุนการศึกษาใหผูเก่ียวของทราบ   

          

๕.  คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนทีมี่ผลการเรียนยอดเยีย่ม  ประกอบดวย 

๕.๑ นายพันศกัดิ ์ ศรีทอง ผูอํานวยการ ประธานกรรมการ 

 ๕.๒  นางสมกมล  วรรณทอง                         รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 

 ๕.๓ นายสมเกียรติ  ประภาชัยมงคล       ผูแทนองคกรชุมชน                                   กรรมการ 

 ๕.๔ นายธนดล  สุมงัคละ                             รองผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 

 ๕.๕ นางจันทรแรม  ตอสกุล หัวหนางานแนะแนว กรรมการ 

 ๕.๖ นายสมชาย  ฤทธิ์บํารุง หัวหนาระดับชั้น ม.๑                                 กรรมการ 

 ๕.๗ นางมาลยั  ตอนแกว หัวหนาระดับชั้น ม.๒                                 กรรมการ 

 ๕.๘ นายธงชยั  ศรีคําขลบิ หัวหนาระดับชั้น ม.๓                                 กรรมการ 

 ๕.๙ นางสําเนยีง  เพ็ชรอินทร หัวหนาระดับชั้น ม.๔                                 กรรมการ 

 ๕.๑๐ นางลดัดา  อฒัพุธ หัวหนาระดับชั้น ม.๕                                 กรรมการ 

 ๕.๑๑ นายเกษม  สุขขํา หัวหนาระดับชั้น ม.๖                                 กรรมการ 

 ๕.๑๒ ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๑-๖                                 ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๑-๖                                 กรรมการ 

 ๕.๑๓ นางสุทธลิักษณ  ผูภักด ี ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่   ๑. พิจารณาทุนการศึกษาใหกับนักเรียนตามคุณสมบตัแิละหลักเกณฑของทุนดวยความโปรงใส                        

             ๒. จัดทําบัญชีรายชื่อนกัเรียนทีข่อรับทุนเรียงลําดับตามความจําเปน 

             ๓. จัดทําทะเบยีนนักเรียนที่ไดรับทุนดานตางๆตามที่ไดรับมอบหมายเพ่ือเปนขอมูล    

                 สารสนเทศในการดําเนินการในคร้ังตอไป 

             ๔. ตดิตาม ดแูลการใชจายทุนของนกัเรียนเพ่ือประโยชนตอผูเรียน 

             ๕. รายงานผลการพิจารณาทุนการศึกษาและสรุปการมอบทุนการศึกษาใหผูเกีย่วของทราบ             
              

            ขอใหผูที่ไดรับมอบหมายหนาทีด่ังกลาวขางตน  ปฏิบตัหินาทีด่วยความรับผดิชอบ เตม็ความสามารถ  

เพ่ือบงัเกิดผลดีแกราชการสืบไป 

  ทั้งนี ้ ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป 



~ ๔ ~ 

 
  สั่ง   ณ   วันที ่  ๒๖   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗  

   

 

               (นายพันศักดิ ์ ศรีทอง) 

              ผูอํานวยการโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม  


