
   
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่ ๑๒๑ /๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนทุนกำรศึกษำ  โรงเรยีนวชิรธรรมสำธิต  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๘ 

…………………………………….. 

 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ด้ำนเงินทุนกำรศึกษำ  ด ำเนินไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ  บังเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน  โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พุทธศักรำช ๒๕๔๗ (๑)  จึงแต่งตั้งครูและบุคลำกร  ด ำเนินงำนทุนกำรศึกษำ    

โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๘  ดังนี้    

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

  นำงวรรณี บุญประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 

นำงนภัสสรณ์   เกียรติอภิพงษ์    รองประธำนกรรมกำร 

นำงปำนทิพย์     สุขเกษม   กรรมกำร 

นำงทองกรำว  เสนำขันธ์  กรรมกำร 

  นำยสมชัย   ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    หน้าท่ี  ให้ค ำปรึกษำ  แก้ไขปัญหำต่ำงๆ  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนทุนกำรศึกษำเป็นไปด้วย 

ควำมเรียบร้อยเหมำะสม 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุนการศึกษา 

  นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 

  นำงปำนทิพย์     สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 

  นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู หัวหน้ำระดบัช้ัน ม. ๑ กรรมกำร 

  ครูที่ปรึกษำระดบัช้ัน ม. ๑  ทุกคน 

  นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ หัวหน้ำระดบัช้ัน ม. ๒ กรรมกำร 

ครูที่ปรึกษำระดบัช้ัน ม. ๒  ทุกคน 

นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ หัวหน้ำระดบัช้ัน ม. ๓ กรรมกำร 

ครูที่ปรึกษำระดบัช้ัน ม. ๓  ทุกคน 

นำงสำววชิรำภรณ์  สันตวงษ์ หัวหน้ำระดบัช้ัน ม. ๔ กรรมกำร 

ครูที่ปรึกษำระดบัช้ัน ม. ๔  ทุกคน 
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นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  หัวหน้ำระดบัช้ัน ม. ๕ กรรมกำร 

ครูที่ปรึกษำระดบัช้ัน ม. ๕  ทุกคน 

 นำงสุภำภรณ์     ภู่ระหงษ์ หัวหน้ำระดบัช้ัน ม. ๖ กรรมกำร 

ครูที่ปรึกษำระดบัช้ัน ม. ๖  ทุกคน 

  น.ส.จุฬำลักษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าท่ี   ๑.  เลขำนุกำรประสำน  ขอควำมร่วมมือครูที่ปรึกษำทุกห้อง  ส ำรวจและรวบรวมข้อมูล/

เยี่ยมบ้ำน  นักเรียนที่จ ำเป็นต้องสงเครำะห์ทุนกำรศึกษำ 

  ๒.  หัวหน้ำระดับ  รวบรวมใบสมัครขอทุนกำรศึกษำ และแบบบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำน  

นักเรียนที่จ ำเป็นต้องสงเครำะห์ทุนกำรศึกษำส่งเลขำนุกำร  เพื่อรำยงำนกำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียน   

  ๓.  คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ  สมควรได้รับทุนกำรศึกษำไว้และจัดเรียงล ำดับนักเรียน

ทุนส ำรอง  ส ำหรับจัดสรรให้ได้รับกำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำนภำยนอกต่อไป และรำยงำนกำรพิจำรณำเสนอ

ต่อประธำนกรรมกำรต่อไป  

๓.  คณะกรรมการด าเนินงานด้านเงินทุนการศึกษาของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

  นำงนภัสสรณ์   เกียรติอภิพงษ์    ประธำนกรรมกำร 

  นำงปำนทิพย์     สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 

นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู  กรรมกำร 

นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ  กรรมกำร 

นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ  กรรมกำร 

นำงสำววชิรำภรณ์   สันตวงษ์  กรรมกำร 

นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน   กรรมกำร 

นำงสุภำภรณ์    ภู่ระหงษ์  กรรมกำร 

นำงทัศนีย ์ วงค์เขียว  กรรมกำร 

นำงสำวสุกญัญำ   ชำซิโย   กรรมกำร 

นำงสำวจุฬำลกัษณ์   วงศ์ค ำจันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงสำวอินทริำ   จั่นโต   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  ๑.  เลขำนุกำรเสนอข้อมูลนักเรียนที่จ ำเป็นต้องสงเครำะห์ทุนกำรศึกษำให้ 

คณะกรรมกำรทรำบ 

๒.  คณะกรรมกำรให้ข้อมูลด้ำนจ ำนวนทุนกำรศึกษำที่โรงเรียนจัดให้ 

      ๒.๑  จ ำนวนทุนกำรศึกษำที่โรงเรียนจัดให้ 

      ๒.๒  คัดเลือกนักเรียนตำมหลักเกณฑ์ที่ตกลงในที่ประชุม  เพื่อให้ได้นักเรียน 
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ตำมจ ำนวนทุนกำรศึกษำที่โรงเรียนจัดให้ 

     ๒.๓  ประชำสัมพันธ์และรวบรวมทุนกำรศึกษำทีม่ีผู้บรจิำคจำกบุคคลทั้งภำยใน 

และภำยนอก 

     ๒.๔  ด ำเนินกำรเตรียมเงินทุนกำรศึกษำ และจัดพิธีมอบเงินทุนกำรศึกษำตำม 

วันเวลำที่ก ำหนด 

๔.  คณะกรรมการงานทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก  

 นำยสมชัย    ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 

 หัวหน้ำระดบัช้ัน  ม. ๑ – ม. ๖  กรรมกำร 

 ครูที่ปรึกษำ  ม. ๑ – ม. ๖   กรรมกำร 

 นำงทัศนีย ์ วงค์เขียว  กรรมกำร 

 นำงสำวสุกญัญำ  ซำซิโย   กรรมกำร 

 นำงสำวจุฬำลกัษณ์   วงศ์ค ำจันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงสำวอินทริำ จั่นโต   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

หน้าท่ี   ๑.  ประธำนประสำนครูหัวหน้ำระดับ ครูที่ปรึกษำ ร่วมพิจำรณำนักเรียนตำมเกณฑ์

คุณสมบัติกำรขอรับทุนกำรศึกษำ  ตำมที่หน่วยงำนภำยนอกก ำหนด 

 ๒.  รวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐำนอื่น  ตำมที่หน่วยงำนที่ให้ทุนกำรศึกษำก ำหนด และ        

ส่งเอกสำรขอทุนกำรศึกษำตำมก ำหนด 

 ๓.  จัดท ำหนังสือแจ้งผู้ปกครองทรำบและน ำนักเรียนไปรับเงินทุนกำรศึกษำตำมที่

หน่วยงำนนัดวันเวลำ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๘  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  สั่ง ณ วันที่  ๑๘  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                                                                                          
    (นำงวรรณี   บุญประเสริฐ) 

        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 

 

 


