คำสั่ งโรงเรียนนำน้ อย
ที่ 61 /2561
เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนเพื่อรั บทุนกำรศึกษำพระรำชทำนฯ
…………………………………….
ตามคาสั่งโรงเรี ยนนาน้อย ที่ 281/2561 เรื่ อง แก้ไขคาสั่งแต่งตั้งครู และบุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่บริ หาร
ราชการโรงเรี ยน ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ประจาปี การศึกษา 2561 ความละเอียดแจ้งให้ทราบตามคาสั่ง
แล้วนั้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบราชการครู และบุ คลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 เรื่ อง ให้ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนนาน้อยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกนักเรี ยนเพื่อขอรับทุนในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร(ม.ท.ศ.)ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
รุ่ นที่ 10 ปี การศึกษา 2561 ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร มีหน้าที่วางแผน สั่งการ อานวยความสะดวกในการดาเนิ นงาน และ
แก้ไขอุปสรรคปั ญหาที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
1. ว่าที่ร้อยตรี อดุลย์
อะทะยศ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ประธานกรรมการ
2. นายเวธิต
ยะติ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน รองประธานกรรมการ
3.นางสาวณัฎฐ์ชยา
ธรรมชัย
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน รองประธานกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์
ชาเตียม
ครู ฝ่ายงานกิจกรรมนักเรี ยน กรรมการ
5. นางประภัสสร
อัทธยศ
ครู ฝ่ายงานปกครอง
กรรมการ
6. นางสาวจุฑารัตน์ สุ รัตน์ตะนันทกุล ครู ฝ่ายงานปกครอง
กรรมการ
7. นางแสงดาว
ปั ญญาวงศ์
ครู ฝ่ายงานทุนการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวพรชนก ขัติวงษ์
ครู ฝ่ายงานทุนการศึกษา กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมกำรฝ่ ำยประสำนงำน ดำเนินงำนและประเมินผล มีหน้าที่ ในการดูแลประสานงาน
ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกนักเรี ยนเพื่อขอรับทุนโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี การศึกษา 2561
จัดเตรี ยมเอกสาร ดาเนิ น การจัดเตรี ยมสถานที่ประชุม รายงานผลการดาเนิ นงาน ประเมินผล ตลอดจน
ทารายงานเป็ นรู ปเล่มเสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ประกอบด้วย...

1. นางแสงดาว
ปัญญาวงศ์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรชนก ขัติวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
3. นางสาวยุพิน
แซ่โซ้ง
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมกำรฝ่ ำยพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนกำรศึกษำโครงกำรทุนกำรศึกษำฯ
ม.ท.ศ. ปี กำรศึกษำ 2561 มีหน้าที่ พิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือกนักเรี ยนตามเกณฑ์ ประกอบด้วย
3.1 นางสาวสุ พตั รา
ลังกาใจ
รองหัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1
3.2 นายธวัช
พรมี
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2
3.3 นายสัจจะ
รุ ณวุฒิ
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3
3.4 นางสาววรรณิ ศา จินนะ
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4
3.5 นายณรงค์
สมศักดิ์
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5
3.6 นางสาวน้ าเพชร สิ งหราไชย
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6
3.7 นางสาวสุ กานดา ไชยตีฆะ
เลขานุการระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3
3.8 นายศุภณัฐ
วงศ์สกุล
ครู ฝ่ายงานแนะแนวการศึกษา
3.9 นายกฤษนัส
วังสาร
ครู ฝ่ายงานบริ หารทัว่ ไปงานปกครอง
3.10 นางอมรรัตน์
กอชาลี
ครู หวั หน้างานฝ่ ายทะเบียนและวัดผล
3.11 นางสาวอาริ สา
วิชยั ต๊ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล
3.12 นางสาวพรชนก ขัติวงษ์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
3.13 นางแสงดาว
ปัญญาวงศ์
ครู ฝ่ายงานทุนการศึกษากรรมการและเลขานุการ
ให้ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่ งครัด จนบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการและให้เข้าประชุมโดยพร้อมเพรี ยงกันใน วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลำ 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมเล็ก อาคารเรี ยน 2
สั่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561

ลงชื่อ
ว่าที่ร้อยตรี
(อดุลย์ อะทะยศ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนนาน้อย

คำสั่ งโรงเรียนนำน้ อย
ที่ 210/2561
เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ ก้ ูยืมเพื่อกำรศึกษำ(กยศ.)
ปี กำรศึกษำ 2561
…………………………………….
จากมติคณะกรรมการรับผิดชอบ กากับ ดู แลการดาเนิ นงานกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1 ได้จดั สรรเงินกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา สาหรับ
ผูก้ ูร้ ายใหม่โรงเรี ยนนาน้อย ประจาปี การศึกษา 2561 จานวน 20ราย(จานวนเงินจัดสรร 288,000.00 บาท)
และจัดสรรเพิม่ เติมรอบที่ 2 จานวน 33 ราย รวมทั้งหมด 53 ราย เป็ นเงิน 763,200.00 บาท นั้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 เรื่ อง ให้ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนนาน้อยจึงแต่งตั้งครู และบุคลากรทาหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร มีหน้าที่วางแผน สั่งการ อานวยความสะดวกในการดาเนิ นงาน ให้
คาปรึ กษา และแก้ไขอุปสรรคปั ญหาที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
1. ว่าที่ร้อยตรี อดุลย์ อะทะยศ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐ์ชยา ธรรมชัย
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน รองประธานกรรมการ
3. นางประภัสสร
อัทธยศ
กรรมการที่ปรึ กษา
4. นางสาวจุฑารัตน์ สุ รัตน์ตะนันทกุล กรรมการที่ปรึ กษา
5. นางจันธิรา
วรศรี
กรรมการที่ปรึ กษา
6. นางแสงดาว
ปัญญาวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวยุพิน
แซ่โซ้ง
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมกำรฝ่ ำยประสำนงำน ดำเนินงำนและประเมินผล มีหน้าที่ ในการดูแลประสานงาน
ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกนักเรี ยนกูย้ มื เงินเพื่อการศึกษา(กยศ.) จัดเตรี ยมเอกสาร ดาเนินงาน
จัดทาสัญญาติดต่อธนาคาร จัดส่ งเอกสาร รายงานผลการดาเนินงาน ประเมินผล ตลอดจนทา
รายงานเป็ นรู ปเล่มเสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ประกอบด้วย
1) นางแสงดาว
ปัญญาวงศ์
ประธานกรรมการ

2) นางสาวยุพิน
แซ่โซ้ง
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมกำรฝ่ ำยพิจำรณำคัดเลือกนักเรี ยนกู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำ(กยศ.) ปี กำรศึกษำ 2561 มี
หน้าที่ ออกเยีย่ มบ้านนักเรี ยน พิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือกนักเรี ยนตามเกณฑ์ ให้คาปรึ กษา ประกาศ
รายชื่อนักเรี ยนที่ได้รับจัดสรรตามความจาเป็ นเร่ งด่วน และสอดส่ องดูแลพฤติกรรมนักเรี ยน กยศ.
ในความดูแลรับผิดชอบทั้งรายเก่า, รายใหม่ ประกอบด้วย
3.1 ครู ในระดับมัธยมศึกษำปี ที่ 6
1) นายบุญฤทธิ์
ชาเตียม
2) นางสาวปัทมา
ปิ ยศทิพย์
3) นางสุ วภา
เหมภัทรสุ วรรณ
4) นางวิจิตรตา
ตาดี
5) นายสิ ทธิชยั
ศศิทตั ต์
6) ว่าที่ร.ต.มงคล
หนูสา
7) นางสาวยุวเรศ
วุธนู
8) นายธวัช
พรมี
9) นางสาวอรอนงค์ จบแล้ว
10) นายปริ วชั ร
งามเชย
11) นายศุภณัฐ
วงศ์สกุล
3.2 ครู ในระดับมัธยมศึกษำปี ที่ 5
1) นางปริ ยากร
คาส่ าง
2) นางสาวจุฑารัตน์ สุ รัตน์ตะนันทกุล
3) นางจันธิรา
วรศรี
4) นางสุ พฒั ตา
โนทะนะ
5) นางสาวกนิษฐา รัตน์น้ าหิ น
6) นายเรื องเดช
ปั นอ้าย
7) นายจันทรชัย
เกษรชื่น
8) นางสาวนิ่มนภา หลวงปัน
9) นางสาวบุญญารัตน์ ข่มอาวุธ
10) นายชาติชาย
ทองแดง
11) นางสาวยุพิน
แซ่โซ้ง
3.3 ครู ในระดับมัธยมศึกษำปี ที่ 4
1) นางสาวน้ าเพชร สิ งหราไชย
2) นางสาววรรณิ ศา จินนะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

3)
4)
5)
6)

นายมงคล
นายชูชาติ
นางจิรัชญา
นางสาวพรชนก

แดงฟู
ใจบุญ
น้อยทรง
ขัติวงษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4.)...

ให้ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่ งครัด จนบังเกิดผลดีตอ่ ทาง
ราชการตลอดจนสอดส่ องดูแลพฤติกรรมนักเรี ยนในปกครองตามเกณฑ์อย่างใกล้ชิด(ไม่ให้ยงุ่ เกี่ยว
กับยาเสพติด ,ชูส้ าว...)
สัง่ ณ วันที่ 11 กันยายน 2561

ลงชื่อ
ว่าที่ร้อยตรี
(อดุลย์ อะทะยศ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนนาน้อย

คำสั่ งโรงเรียนนำน้ อย
ที่ 264 /2561
เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมกำรดูแลนักเรียนทุนกำรศึกษำโครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำนฯปี กำรศึกษำ 2561
…………………………………….
ตามค าสั่ งโรงเรี ยนนาน้อย ที่ 94/2561 เรื่ อง แต่งตั้งครู และบุคลากรปฏิ บตั ิหน้าที่บริ หารราชการ
โรงเรี ยน ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ประจาปี การศึกษา 2561 ความละเอียดแจ้งให้ทราบตามคาสั่งแล้วนั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 และมาตรา 27 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 เรื่ อง ให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนนาน้อยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรี ยนทุนการศึกษา
มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.เดิม) รุ่ นที่8/2559
2 คน คือ 1.นายนคริ นทร์ วงศ์นนั ตา 2.นางสาวสุ ธาทิพย์ เจริ ญฉิ ม นักเรี ยนชั้น ม.6/1 รุ่ นที่ 9/2560 นางสาวสุ ดารัตน์ ปั ญญาแก้ว นักเรี ยนชั้น ม.5/1 และรุ่ นที่ 10/2561 นายจารุ วทิ ย์ เสาร์ สูง นักเรี ยนชั้น ม.4/1 ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร มีหน้าที่วางแผน สั่งการ อานวยความสะดวกในการดาเนินงาน และ
แก้ไขอุปสรรคปั ญหาที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
1. ว่าที่ร้อยตรี อดุลย์ อะทะยศ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ประธานกรรมการ
2. นางจันธิรา
วรศรี
ครู ฝ่ายบริ หารงานงบประมาณ รองประธานกรรมการ
3. นางประภัสสร
อัทธยศ
ครู ฝ่ายงานปกครอง
กรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ สุ รัตน์ตะนันทกุล ครู ฝ่ายงานปกครอง
กรรมการ
5. นางนันทวัน
แดงฟู
ครู ฝ่ายงานบริ หารงานวิชาการ กรรมการ
6. นางแสงดาว
ปัญญาวงศ์
ครู ผดู ้ ูแลนักเรี ยนทุนม.ท.ศ. กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมกำรฝ่ ำยประสำนงำน ดำเนินงำนและประเมินผล มีหน้าที่ ในการดูแลประสานงาน
รายงานความประพฤติ รายงานผลการเรี ยน ให้คาปรึ กษา ตลอดจนรายงานผลการดาเนินงาน ประเมินผล ทา
รายงานเป็ นรู ปเล่มเสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดของนักเรี ยนในโครงการ
ทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ประจาปี การศึกษา 2561 ทั้ง 2 ภาคเรี ยน ดังนี้
1. นางแสงดาว
ปัญญาวงศ์
ครู ฝ่ายงานทุนการศึกษา ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ ร.ต.มงคล หนูสา
ครู ที่ปรึ กษา ม.6/1
กรรมการ

3. นางสาวอรอนงค์
4. นางสุ พฒั ตา
5. นางสาวกนิษฐา
6.นายมงคล
7. นางสาววรรณิ ศา

จบแล้ว
โนทะนะ
รัตน์น้ าหิ น
แดงฟู
จินนะ

ครู ที่ปรึ กษา ม.6/1
ครู ที่ปรึ กษา ม.5/1
ครู ที่ปรึ กษา ม.5/1
ครู ที่ปรึ กษา ม.4/1
ครู ที่ปรึ กษา ม.4/1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

3. คณะกรรมกำรฝ่ ำยดูแลนักเรียน ทุนกำรศึกษำโครงกำรทุนกำรศึกษำฯ ม.ท.ศ. รุ่ นที่ 8/2559 รุ่ นที่
9/2560 และ รุ่ นที่ 10/2561ประจำปี กำรศึกษำ 2561 มีหน้าที่ ดูแลความประพฤติ การเรี ยน ประชาสัมพันธ์
ตลอดจนการเข้าร่ วมกิจกรรมของทางโรงเรี ยน หมู่บา้ น ชุมชน ฯลฯ ประกอบด้วย
3.1 นางสาวสุ พตั รา
ลังกาใจ
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
3.2 ว่าที่ ร.ต.นพดล
พรมอ้น
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
3.3 นายสัจจะ
รุ ณวุฒิ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
3.4 นางสาวน้ าเพชร สิ งหราไชย
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
3.5 นางปริ ยากร
คาส่ าง
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
3.6 นายบุญฤทธิ์
ชาเตียม
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
3.7 นายธวัช
พรมี
ครู ฝ่ายงานข้อมูลสารสนเทศ
3.8 นายศุภณัฐ
วงศ์สกุล
ครู ฝ่ายงานแนะแนวการศึกษา
3.9 นายณัฐวิทย์
วงค์เวียน
ครู ฝ่ายงานข้อมูลสารสนเทศ
3.10 นางอมรรัตน์
กอชาลี
ครู หวั หน้างานฝ่ ายทะเบียนและวัดผล
3.11 นางสาวอาริ สา
วิชยั ต๊ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล
3.12 นางแสงดาว
ปัญญาวงศ์
ครู ฝ่ายงานทุนการศึกษากรรมการและเลขานุการ
3.13 นางสาวยุพิน
แซ่โซ้ง
ผูช้ ่วยกรรมการและเลขานุการ
ให้ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่ งครัด จนบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการและเมื่อพบเจออุปสรรค ปั ญหาให้รายงานต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทันที
สั่ง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ลงชื่อ
ว่าที่ร้อยตรี
(อดุลย์ อะทะยศ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนนาน้อย

