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คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ท่ี 286/2564 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ฐานสำหรับนักเรียนยากจน  
และเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ปีการศึกษา 2564 

…………………………………….. 
   เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประโยชน์แก่
ผู้เรียน  โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 
2547 (1) จึงแต่งตั้งครูและบุคลากร ดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงิน
อุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2564 ดังนี้    

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ 

นางปานทิพย์      สุขเกษม   กรรมการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด  กรรมการ 
นายสมชัย    ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานดำเนินงานเงนิอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม 

2. คณะกรรมการดำเนินงานเงินอุดหนนุปัจจัยพืน้ฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ
กสศ. 

นายสมชัย    ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางอาภาภรณ์    อริวัน   กรรมการ 
นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 

  นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่   1. ประสาน ขอความร่วมมือครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.1-ม.3 สำรวจ รวบรวมข้อมูล และเย่ียมบ้าน 
  นักเรียนท่ีต้องคัดกรองและได้รับเงนิอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุน 
  ยากจนพิเศษ กสศ. 
 2. ประสาน รายช่ือนักเรียนท่ีต้องดำเนินการคัดกรองให้คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  

Data Management Center (DMC) ทราบข้อมูล 
 3. ดำเนินงานต่างๆ ในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

3. คณะกรรมการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  
   และเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. 

นายสมชัย    ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นายศราวุธ  คารมหวาน  รองประธานกรรมการ  

 นางสาวธนาภา  แซ่เล้า   กรรมการ  
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์    กรรมการ 
นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการ 
นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ์  กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางอาภาภรณ์    อริวัน   กรรมการ 
นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 
นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา ชื่อครูที่ปรึกษา 
ม.1/1 นางสาวพิกุลทา     หงษ์ทอง - 
ม.1/2 นางสาวเกวลี        เงินศรีสุข - 
ม.1/3 นางสาวสมฤดี      จันทะคร - 

ม.1/4 นางสาวจีระภา     ชินภักดี - 
ม.1/5 นายชัยวัฒน์      ผ่องสังข ์ นางนวรัตน์   นาคะเสนีย์กุล 
ม.1/6 นางสาวธนาภา    แซ่เล้า นางอาภาภรณ์    อริวัน 
ม.1/7 นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ นางสาวศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา 

ม.1/8 นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์ นางทัศนีย์   วงค์เขียว 

ม.1/9 นางสาวอริสา แช่มช่ืน นางสาวปริยากร   งามตรง 

ม.1/10 นางสาวชื่นกมล   คงหอม นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด 
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ม.1/11 นางสาวอลิษา ไชยรินทร ์ นางสาวศิริมา   บุญสวัสด์ิ 

ม.1/12 นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวฒัน ์ นางสาวศิราภร   นาบุญ 

ม.1/13 นางสาวปรัชญา   การรักษา นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์ 

ม.1/14 นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ นางสาวภัทรนุช  คำดี 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่  2 
ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  

ม.2/1 นางสาวรัตยา   ร่างกายดี -  

ม.2/2 นางสาวพิทธิดา   ปราโมทย์ -  
ม.2/3 นางสาวเกศินี   จันทร์ครบ นางทิพย์จันทร์ หงษา 
ม.2/4 นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ์ นางสุมิตรา   สุขอร่าม 
ม.2/5 นางสาวณัฐวดี   โพธิจักร นางสาวรุ่งตะวนั ทาโสต 
ม.2/6 นางสาวพรทิวา   สมเนตร์ นายภาคภูมิ แก้วเย็น 
ม.2/7 นายอติวรรตน ์ พันธุวงศ์ -  
ม.2/8 ว่าท่ี ร.ต.หญิงสุทธิดา   แซ่หล่อ ว่าท่ี ร.ต. ประจักษ์   จอมทอง 

ม.2/9 นางสาววิไลพรรณ   คงดี -  
ม.2/10 นายเกรียงศักดิ์   มะละกา -  

ม.2/11 ว่าท่ี ร.ต.หญิงธมลวรรณ  สีทอง นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ 

ม.2/12 นายวรธรรม   หนูประดิษฐ์ -  

ม.2/13 นางสาวลาวัลย์   คงแก้ว นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 

ม.2/14 นางสาวจิราพร   เวียงชนก นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  

ม.3/1 นางสาวเยาวรัตนา พรรษา -  

ม.3/2 นางสาวอรวรรยา ภาคคำ -  

ม.3/3 นางสาวศศิตา   อยู่ยืน -  

ม.3/4 นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล -  

ม.3/5 นางสาวอโนชา   โปซิว นายณรงค์ หนูนาร ี

ม.3/6 นางสาวณัฏฐณิชา โมสันเทียะ นายสุชาติ รัตนเมธากูร 

ม.3/7 นางธัญญา สติภา  นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐศิริ 

ม.3/8 นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ  นางอรอนงค์   ชาญรอบ 
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ม.3/9 นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ 

ม.3/10 นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร ์ ว่าท่ี ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์
ม.3/11 นางสาวกุลยา บูรพางกูร นายเพชร   สาระจันทร์ 
ม.3/12 นางสาวพรวลี   สุขสอาด -  

ม.3/13 นายทศพร โอภาโส นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล 

ม.3/14 นายสุริยา ทรัพย์เฮง นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย 
 
หน้าที่ 1. ดำเนินการ สำรวจ รวบรวมข้อมูล และเย่ียมบ้านนักเรียน รวมถงึคัดกรองนักเรียนเพื่อขอรับ 
  เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ในระบบ 

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
2. ติดตามผลการพิจารณาเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุน 
ยากจนพิเศษ กสศ. และแจ้งการผลให้กับนักเรียนทราบ  

4. ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 

  พล.อ.ต.หม่อมหลวงเฉกฉันท์   เกษมสันต์ ประธานกรรมการสถานศึกษา 
  นายอำนวย  ศรีตระกูลทรัพย์  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
  นายธนวัฒน ์  ปัญญาสกุลวงศ์  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
  นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการผู้แทนครู 
  นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ประชุมพิจารณาและรับรองรายช่ือนักเรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ.  

5. คณะกรรมการดำเนินงานด้านเงินอุดหนนุปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนยากจน
พิเศษ กสศ. 
  นายสมชัย    ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 

นายศราวุธ  คารมหวาน  รองประธานกรรมการ   
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางอาภาภรณ์    อริวัน   กรรมการ 
นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  จัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ให้กับ
นักเรียน และรายงานผลการได้รับการจัดสรรเงินในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
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 ขอให้ครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เพื่อบังเกิดผลดีกับทางราชการ 

  ส่ัง ณ วันท่ี 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

   
       (นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 


