
 
ค าสั่งโรงเรียนนาจะหลวย 

ที ่๙๑ /๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักเรียนทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา รายใหม่  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

------------------------------------------------------ 
ด้วยโรงเรียนนาจะหลวย ได้รับการจัดสรรวงเงินกู้  ทุนกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษา  

( รายใหม่ )  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  นั้น  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสใน
การศึกษาต่อในระดับสูง  มีความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องและสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที ่๖/๒๕๔๖ (ข้อ ๒) ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖   เรื่องการมอบอ านาจการบังคับบัญชาข้าราชการ
และลูกจ้าง  จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเพ่ือขอรับเงินทุน กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการคัดกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับทุน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายสุรชัย   พันโสร ี  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานที่ปรึกษา 
  ๑.๒ นายจ าลอง   ทุ่นทอง  รองผู้อ านวยการ  รองประธานที่ปรึกษา 
  ๑.๓ นายวินิจ บุญลือ  รองผู้อ านวยการ  รองประธานที่ปรึกษา 
  ๑.๔ นางนิธิวดี  วรเดช  รองผู้อ านวยการ  รองประธานที่ปรึกษา 
  ๑.๕ นายวรินทร  ภวังค์วัฒน ์ คร ู   กรรมการ 
  ๑.๖ นางวิไลลักษณ์  ภวังค์วัฒน์    คร ู   กรรมการ 
  ๑.๗ นางสาวบุษณยี์   บุญสุขเกษม คร ู   กรรมการ 
  ๑.๘ นายอ านาจ   ประสมทอง คร ู   กรรมการ 
  ๑.๙ นางเพ็ญพร  นามวงค์          คร ู   กรรมการ 
  ๑.๑๐ นายวีระพันธ์   บุญผง คร ู   กรรมการ 
  ๑.๑๑ นางสาวล าดวน   บุญไชย คร ู   กรรมการ 
  ๑.๑๒ นายเฉลิมศักดิ์   เชยจันทา คร ู   กรรมการ 
    ๑.๑๓ นายสัมฤทธิ์   นาค า คร ู   กรรมการ/เลขานุการ 

๑.๑๔ นางสาวสธุางศ์รัตน์ โพธิ์งาม ครผูู้ช่วย  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๕ นางสาวปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ พนักงานราชการ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา ดูแล  ประสานงาน ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์  
ยุติธรรม  

/๒. คณะกรรมการคัดกรอง............. 
 



๒. คณะกรรมการคัดกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติเพื่อขอรับทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
    ชุดที่  ๑  ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นางประภัสสร  หวังด ี  คร ู   ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางเพ็ญพร  นามวงษ์  คร ู   กรรมการ 
๒.๓ นายพงษ์ศักดิ์  เกษทอง  คร ู   กรรมการ 

  ๒.๔ นายเด่นชัย  ไวยวรรณ  คร ู   กรรมการ 
๒.๕ นางทองสวย  บัวใหญ่  คร ู   กรรมการ 
๒.๖ นางวิริยะดา  จิตพรมมา  คร ู   กรรมการ 

 ๒.๗ นายปัญญา  สัมพะวงศ์  คร ู   กรรมการ 
  ๒.๘ นางสาวแจ่มละมัย  โจระสา  คร ู   กรรมการ 

๒.๙ นางสาวดวงกมล  แซ่ตั้ง  คร ู   กรรมการ 
๒.๑๐ นายเอกชัย  โด่งวิริยะกุล  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวฐิติพรรณ  ค่ าคูณ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๒.๑๒ นายอนุวัฒน์  สุรวิทย์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๒.๑๓ นายธีระศักดิ์  กัญจนา  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาววชิุดา   หวังดี  ครูอัตราจ้าง  กรรกมาร 
๒.๑๕ นางสาวปรียาภรณ์   ผวิจันทร์ พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   พิจารณาคัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุน 
๓. คณะกรรมการคัดคัดกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติเพื่อขอรับทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชุด 
    ที่  ๒  ประกอบด้วย 

  ๓.๑ นายชัยรัตน์  จบศร ี     คร ู   ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นายวีระพันธ์   บุญผง  คร ู   กรรมการ 
  ๓.๓ นางปรียา   บุญผง   คร ู   กรรมการ 

๓.๔ นายเฉลิมศักดิ์   เชยจันทา  คร ู   กรรมการ 
๓.๕ นางพิมพ์เพ็ญ  ไมล์โพธิ์  คร ู   กรรมการ 

  ๓.๖ นางสาวอ าพร  วงศ์ศรีแก้ว  คร ู   กรรมการ 
๓.๗ นางสาววรรณภา  สายมาตย ์  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 

 ๓.๘ นายอากาศ  ราชรินทร์  พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๓.๙ นายสัมฤทธิ์  นาค า   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   พิจารณาคัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุน 
๔. คณะกรรมการคัดคัดกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติเพื่อขอรับทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชุด 
    ที่  ๓  ประกอบด้วย 

  ๔.๑ นายวรินทร  ภวังค์วัฒน ์  คร ู   ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นางรินทร์ชิสา ทองพันธ์สกุล    คร ู   กรรมการ 
 

/ ๔.๓ นางสุภาพร.......... 



 
  ๔.๓ นางสุภาพร  เรือนแก้ว  คร ู           กรรมการ  
  ๔.๔ นางสาวค าสอน  สีเพ็ง  คร ู           กรรมการ 

๔.๕ นายสรายุทธ์  นนทะดี  คร ู           กรรมการ 
  ๔.๖ นายศรชัย   สโุพธิ ์   คร ู           กรรมการ 

๔.๗ นางสาวล าดวน บุญไชย  คร ู           กรรมการ 
๒.๘ นายสมพร   ทองใบ   ครูผู้ช่วย           กรรมการ 

  ๒.๙ นายบุญเสริม  เสาว์ปา  พนักงานราชการ          กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวสธุางศ์รัตน์ โพธิ์งาม  ครผูู้ช่วย           กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   พิจารณาคัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุน 
 ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ถูกต้อง บริสุทธิ์  ยุติธรรมให้
เกิดผลดีแก่ทางราชการ  
 

 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   ๑    เดือน กรกฎาคม     พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
 
สั่ง  ณ  วันที่  ๑    เดือน กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 
            (นายสุรชัย  พันโสรี) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค าสั่งโรงเรียนนาจะหลวย 

ที่  ๙๐  / ๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา รายใหม่  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

------------------------------------------------------ 
ด้วยโรงเรียนนาจะหลวย ได้รับการจัดสรรวงเงินกู้  ทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

( รายใหม่ )  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  นั้น  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสใน
การศึกษาต่อในระดับสูง มีความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องและสนองนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่ ๖/๒๕๔๖ (ข้อ ๒) ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖   เรื่องการมอบอ านาจการบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง  
จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเพ่ือขอรับเงินทุน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖  ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายสุรชัย   พันโสร ี  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธาน 
  ๑.๒ นายปัญญา  แสนโสม ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
  ๑ ๓ นายเผด็จศักดิ์ ธนงค์  ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
  ๑.๔ นายสมบูรณ์  ค าผาลา ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
  ๑.๕ นายสัมฤทธิ์   นาค า  ครูแนะแนว  กรรมการ 
    ๑.๖ นางสาวปรียาภรณ์ ผิวจนัทร์ ครแูนะแนว  กรรมการ 
  ๑.๗ นางสาวสุธางรัตน์  โพธิ์งาม ครูแนะแนว  กรรมการ 

๑.๗ นายวินิจ     บุญลือ     รองผู้อ านวยการ  กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าที่  พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุน 
  ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ถูกต้อง บริสุทธิ์  ยุติธรรม
ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ   

 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑    เดือน กรกฎาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
 
สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 
                  (นายสุรชัย  พันโสรี) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย 



 


