
 

คำสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ที่    ๑๖๕    /๒๕๖๕ 

เรื่อง แต>งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษาเพื่อนักเรียน ทุนโรงเรียนราชวินิตบางเขน ปKการศึกษา ๒๕๖๕ 

............................................................ 

 ดMวย โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีนโยบายส>งเสริม สนับสนุน และใหMความช>วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุน

ทรัพยQ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี เพื่อสรMางโอกาสทางการศึกษาใหMกับนักเรียน 

 เพื่อใหMการปฏิบัติงานเปUนไปดMวยความเรียบรMอย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อาศัยความตาม

มาตรา ๓๙ (๑) แห>งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา 

๒๗ (๔) แห>งพระราชบัญญัติระเบียบขMาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แกMไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ แกMไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และแกMไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒  จึงแต>งตั้ง

คณะกรรมการปฏิบัติหนMาที ่ดังนี ้

คณะกรรมการอำนวยการ 

  ๑. นายธัญวิชญQ ไตรรัตนQ ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวรัศม ี วงวิลัย รองประธานกรรมการ 

  ๓. นายพลพีระ วงศQพรประทีป กรรมการ 

  ๔. นายชัชวาล พฤกษQพงศQพันธQ กรรมการ 

  ๕. นางศศิพิมพQ วรรณกูล กรรมการและเลขานุการ 

หน/าที ่ ใหMคำปรึกษา ส>งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกเพื่อใหMการดำเนินงานเปUนไป 

 ดMวยความเรียบรMอย 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

  ๑. นางศศิพิมพQ วรรณกูล ประธานกรรมการ 

  ๒. นายนิติกร ระดม รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ กรรมการ 

  ๔. นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ ์ กรรมการ 

  ๕. นางจิตติญา กล่อมเจ๊ก กรรมการ 

  ๖. นางสาวดวงดาว คุMมภัย กรรมการ 

  ๗. นายนพดล เชิงศิร ิ กรรมการ 

  ๘. นายจารุพงศQ กวางษ ี กรรมการ 

  ๙. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน กรรมการ 

  ๑๐. นางสาวศรัญญา โฮ>คุณ กรรมการ 

  ๑๑. นางสาวกานตQธีรา บางเขียว กรรมการ 

  ๑๒. นางอุไรวรรณ คงเกินทุน กรรมการ 
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  ๑๓. นางรพีพรรณ กรุณาพิทักษQ กรรมการ 

  ๑๔. นายสมชาย กรุณาพิทักษQ กรรมการ 

  ๑๕. นางขนิษฐา แปงมูล กรรมการ 

  ๑๖. นางสาวอมรรัตนQ กระดาษ กรรมการ 

  ๑๗. นางสาวกรรณิกา ใยมะเริง กรรมการ 

  ๑๘. นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ กรรมการ 

  ๑๙. นางสาวดวงพร ปราบคช กรรมการ 

  ๒๐. นางสุธาดา ศิริกุล กรรมการ 

  ๒๑. นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด กรรมการ 

  ๒๒. นางสาวรวิพร พรมไชย กรรมการ 

  ๒๓. นางสาวจันทรัตนQ เนืองนิตยQ กรรมการ 

  ๒๔  นางสาวรมยQรวินทQ อินทโชต ิ กรรมการและเลขานุการ 

หน/าที ่ ๑. วางแผนดำเนินงาน กำหนดแนวปฏิบัติ จัดทำคำสั่งแต>งตั้งและเอกสาร จัดตารางสัมภาษณQนักเรียนและ

ดำเนินการสัมภาษณQทุนการศึกษาระดับชั้น 

 ๒. ประชาสัมพันธQรายละเอียดของทุนโรงเรียนราชวินิตบางเขนใหMครูที่ปรึกษาเพื่อประชาสัมพันธQขMอมูล

แก>นักเรียน 

 ๓. กำหนดเกณฑQการพิจารณาสัมภาษณQนักเรียนทุนใหMเปUนไปดMวยความเรียบรMอยและยุติธรรม 

 ๔. สรุปรายชื่อและประวัตินักเรียนที่สมัครขอทุนการศึกษา ปKการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕. รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกและจัดเรียงลำดับนักเรียนทุนที่มีความตMองการช>วยเหลือเร>งด>วน

เพื่อเสนอผูMอำนวยการโรงเรียนและจดัสรรเงินทุนการศึกษาใหMแก>นักเรียนทุน 

 ๖. ปฏิบัติหนMาที่อื่น ๆ ตามทีไ่ดMรับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการสำรวจและคัดกรองนักเรียน 

 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปEที่ ๑ 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 

ม.๑/๑ นายพงศ์นท ี คงถาวร นางมัณฑนา ฟักขาว 

ม.๑/๒ นางสุธาดา ศิริกุล นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว 

ม.๑/๓ นางสาวธิดามาศ สิงหQธวัช นางสาวอุไรวรรณ ทองอร่าม 

ม.๑/๔ นางสาวอุบลวรรณ กาทุ่ง นางสาวฐิติพร            พูลสวัสดิ ์

ม.๑/๕ นางแก้วใจ เหมือนอินทร ์ นางสาวประภาพร กุลวงษ ์

ม.๑/๖ นางสาวภัทรสุดา หนองกก นายชัยวัฒน ์ ทองสอาด 

ม.๑/๗ นางจิตติญา กล่อมเจ๊ก นางสาววรรณศิา เสนาบุตร 
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 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปEที่ ๒ 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 

ม.๒/๑ นางรพีพรรณ กรุณาพิทักษQ นางสาวดวงดาว คุMมภัย 

ม.๒/๒ นางวรัญญา ยอดกระโหม นางสาวทัศนียQ ฝอยทอง 

ม.๒/๓ นายสมชาย กรุณาพิทักษQ นางสาวอารียา บุตรอุดร 

ม.๒/๔ นางสาววนาภรณQ มีโถ นางสาวพันทิพา หงษQใหญ> 

ม.๒/๕ นายณัฐพล วงศQฟ ู นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทรQ 

ม.๒/๖ นางสาวสมใจ ภัทรพงศานติ ์ นางสาวกนกวรรณ ทองด ี

ม.๒/๗ นางฝนทิพ สุขสุนทรีย ์ นางสาวนูรีดา มะล ี

ม.๒/๘ นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย นางศริิรัตนQ บุญสนอง 

 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปEที่ ๓ 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 

ม.๓/๑ นางรัญญา คำแพง นายวีระศักดิ ์ คำพามา 

ม.๓/๒ นางศิโรรัตนQ เรือนคง นางสาวรวิพร พรมไชย 

ม.๓/๓ นางสาวสุภาวด ี พุทธรัตนQ นายวรพันธQ สิทธิเสร ี

ม.๓/๔ ว>าที่รMอยตรีศุภกร พรสว>างกุล นางสาวรมยQรวินทQ อินทโชต ิ

ม.๓/๕ นางญาณิศา จันทะแจ>ม นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ>น 

ม.๓/๖ นางขนิษฐา แปงมูล นายพงศธร อารีพันธุQ 

ม.๓/๗ นายนพดล เชิงศิร ิ - 

 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปEที่ ๔ 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 

ม.๔/๑ นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุQ นายฐิติวัฒนQ ผาสุขเมือง 

ม.๔/๒ นางอุไรวรรณ คงเกินทุน นายอนุรักษQ สวัสด ี

ม.๔/๓ นางสาวจตุรพร มาลารัตนQ นางสาวศิริพร ชาวนาวัง 

ม.๔/๔ นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด นางสาวกาญจนา สืบเมืองซMาย 

ม.๔/๕ นางสาวพรปรีญา เที่ยงพูนวงศQ - 

ม.๔/๖ นางธนิดา กุรุพินทQพาณิชยQ นางสาวขวัญเรือน มุ>งผลกลาง 

ม.๔/๗ นางสาวเฉลิมสิร ิ หนูด ี - 

ม.๔/๘ นายอนุรักษQ ยั่งยืน นางสาวศิริรัตนQ ดีนอก 

ม.๔/๙ นายจารุพงศQ กวางษ ี - 
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 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปEที่ ๕ 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 

ม.๕/๑ นางสาวดวงพร ปราบคช นางสาวเปรมจิต จันนุช 

ม.๕/๒ นางสาวนันธิดา อัปมะโต T.Dean  

ม.๕/๓ นายณฐภณ สิริอิสรา ว>าที่รMอยตรีวันด ี สรMางนานอก 

ม.๕/๔ นางสาวอัจฉรา วงษQแกMว - 

ม.๕/๕ นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ นายบุญวัตร เมฆรัศมีธร 

ม.๕/๖ นางสาวสุภัสสร จันทรQกระจ>าง นางสาววนัฐชา จุMยจั่น 

ม.๕/๗ นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน นางสาววิลาวรรณ พรรณาภพ 

ม.๕/๘ นายมนระว ี ศักดิ์ธนากุล นายวิชิตพล จันทรQจงปราณ ี

ม.๕/๙ นายนคร ชูสอนสาย นางจุติพร เมฆบุตร 

 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปEที่ ๖ 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 

ม.๖/๑ นายนิติกร ระดม นางสาวณัฐชยา จิตมาศ 

ม.๖/๒ นางสาวอมรรัตนQ กระดาษ - 

ม.๖/๓ นางสาวศรัญญา โฮ>คุณ นายไตรภพ สุทธกุล 

ม.๖/๔ นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ นายรชฏ เจริญวิริยะภาพ 

ม.๖/๕ นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮ ี
นางพนิดา                  สาระรักษQ 

นายรังสรรคQ เติมประโคน 

ม.๖/๖ นางสาวกรรณิกา ใยมะเริง นางสาวกนกวรรณ เชื้อวงษQ 

ม.๖/๗ นางสาวแพรวา สูตรมงคล นางสาววาสนา ศรีวิริยานุภาพ 

ม.๖/๘ นายณัฐพร จันทรQประนต นางสาววิลาวัณยQ รัตนคช 

ม.๖/๙ นางสาวจันทรัตนQ เนืองนิตยQ 
นางนิตยา ปwญจากุล 

นายชาญณรงคQ โสภางาม 

 หน/าที่  ๑. สำรวจและคัดกรองขMอมูลนักเรียนดMวยการสอบถาม สัมภาษณQ และเยี ่ยมบMานเพื่อ

คัดเลือกนักเรียนที่ควรไดMรับทุนการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ ไดMแก> 

    ๑.๑ มีความขัดสนและความยากลำบากในชีวิต เช>น นักเรียนอยู>กับบิดาหรือมารดาคนใด

คนหนึ่ง อยู>ในการอุปการะของผูMอื่นที่ไม>ใช>บิดา/มารดา ,ครอบครัวมีรายไดMนMอยแต>มีสมาชิก

ในครอบครัวหลายคน ,มีค>าใชMจ>ายสูง ,สภาพที่อยู>อาศัยทรุดโทรม ตลอดจนสมาชิกใน

ครอบครัวป่วยมีโรคประจําตัว หรือทุพพลภาพเป็นเหตุให้ไม่สามารถทํางานได้ หรือ ไดMรับ

ผลกระทบจากสถานการณQการระบาดของโรคโควิด-๑๙ เปUนตMน 

   ๑.๒ มคีวามรับผิดชอบต่อการเรียน ไม่ติด ศูนย,์ ร, มส หรือ มผ ในวันที่ประสงค์ขอสมัคร 

๑.๓ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎโรงเรียน แต่งกายเรียบร้อย กริยา มารยาทดี ไม่ทําผิด

วินัยร้ายแรงของโรงเรียน 
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๒. กำกับดูแลและแนะนำนักเรียนที่ไดMรับการพิจารณา กรอกใบสมัครขอรับทุนฯ รวบรวมและ

ส>งใบสมัครทุนของนักเรียนใหMหัวหนMาระดับ ภายในวันที ่๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕  

คณะกรรมการกำกับติดตามการเบิกจQายทุนการศึกษา 

  ๑. นางสาวรมยQรวินทQ อินทโชต ิ ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวขวัญเรือน มุ>งผลกลาง รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางศิริรัตนQ บุญสนอง กรรมการ 

  ๔. นางสาวจันทรัตนQ เนืองนิตยQ กรรมการและเลขานุการ  

 หน/าที ่ ๑. กำกับติดตามการเบิกจ>ายเงินทุนการศึกษาของนักเรียนใหMเปUนไปตามวัตถุประสงคQของผูMมอบทุน 

   ๒. อำนวยความสะดวกดMานเอกสาร ติดตามการเขียนใบสมัคร การลงนามในสัญญานักเรียนทุน

และการเบิกจ>ายเงินทุนใหMเปUนไปตามเงื่อนไขในสัญญานักเรียนทุน 

    ๓. ปฏิบัติหนMาที่อื่น ๆ ตามที่ไดMรับมอบหมาย 

คณะกรรมการประเมินผล 

  ๑. นางสาวจันทรัตนQ เนืองนิตยQ ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวรมยQรวินทQ อินทโชต ิ กรรมการและเลขานุการ 

 หน/าที ่ ๑. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอผูMอำนวยการโรงเรียน 

   ๒. ปฏิบัติหนMาที่อื่น ๆ ตามที่ไดMรับมอบหมาย 

 

 ทั้งนี้ ใหMคณะกรรมการที่ไดMรับการแต>งตั้ง ปฏิบัติหนMาที่ใหMเปUนไปดMวยความเรียบรMอยและบังเกิดผลดี

แก>ทางราชการ 

 

    สั่ง  ณ  วันที่   ๓๑    สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

 

 

(นายธัญวิชญQ ไตรรัตนQ) 

ผูMอำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 


