
 

คำส่ังโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ท่ี ๑๐๑ /๒๕๖๔ 

เร่ือง แต@งต้ังคณะกรรมการสัมภาษณHนักเรียนเพ่ือรับทุนการศึกษา ปNการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

 ดQวย โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีนโยบายส@งเสริม สนับสนุน และใหQความช@วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน

ทุนทรัพยH ท่ีมีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี เพ่ือสรQางโอกาสทางการศึกษาใหQมีความเท@าเทียม 

 เพื่อใหQการดำเนินการเปWนไปดQวยความเรียบรQอย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อาศัยอำนาจ

ตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห@งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ประกอบกับมาตรา ๒๗ (๔) แห@งพระราชบัญญัติระเบียบขQาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และท่ีแกQไขเพ่ิมเติม จึงแต@งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติหนQาท่ี ดังน้ี 

 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

  ๑. นายธัญวิชญH ไตรรัตนH ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวรัศมี วงวิลัย รองประธานกรรมการ 

  ๓. นายพลพีระ วงศHพรประทีป กรรมการ 

  ๔. นางศศิพิมพH วรรณกูล กรรมการและเลขานุการ 

 หน1าท่ี ใหQคำปรึกษา ขQอเสนอแนะ อำนวยความสะดวก กำกับ ติดตามการดำเนินงานใหQเปWนไปดQวย

ความเรียบรQอย 

 ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน  

  ๑. นางศศิพิมพH วรรณกูล ประธานกรรมการ 

  ๒. นายนิติกร ระดม รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุH กรรมการ 

  ๔. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ กรรมการ 

  ๕. นางจิตติญา กล@อมเจdก กรรมการ 

  ๖. นางสาวดวงดาว คุQมภัย กรรมการ 

  ๗. นายนพดล เชิงศิริ กรรมการ 

  ๘. นายจารุพงศH กวางษี กรรมการ 

  ๙. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน กรรมการ 

  ๑๐. นางสาวศรัญญา โฮ@คุณ กรรมการ 

  ๑๑. นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด กรรมการ 
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  ๑๒. นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย กรรมการ  

  ๑๓. นางสาวธิดามาศ สิงหHธวัช กรรมการ 

  ๑๔. นางสาวดวงพร ปราบคช กรรมการ 

  ๑๕. นางถิรญา มิตรมงคลยศ กรรมการ 

  ๑๖. นางแกQวใจ เหมือนอินทรH กรรมการ 

  ๑๗. นางรพีพรรณ กรุณาพิทักษH กรรมการ 

  ๑๘. นางขนิษฐา แปงมูล กรรมการ 

  ๑๙. นายสมชาย กรุณาพิทักษH กรรมการ 

  ๒๐. นางอุไรวรรณ คงเกินทุน กรรมการ 

  ๒๑. นางสาวอมรรัตนH กระดาษ กรรมการ 

  ๒๒. นางสาวจันทรัตนH เนืองนิตยH กรรมการ 

  ๒๓. นางสาวรมยHรวินทH อินทโชติ กรรมการและเลขานุการ 

 หน1าท่ี ๑. วางแผนดำเนินงาน กำหนดแนวปฏิบัติและเกณฑHการพิจารณาสัมภาษณHนักเรียนทุน 

     ๒. จัดสรรเงินทุนการศึกษาใหQแก@นักเรียนทุนตามลำดับ 

     ๓. สรุปรายช่ือและประวัตินักเรียนท่ีสมัครขอทุนการศึกษา ปNการศึกษา ๒๕๖๔ 

     ๔. ปฏิบัติหนQาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดQรับมอบหมาย 

 ๓. คณะกรรมการสัมภาษณ?นักเรียนประจำระดับช้ัน 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี ๑ 

  ๑. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ ประธานกรรมการ 

  ๒. นางจิตติญา กล@อมเจdก รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด กรรมการ 

  ๔. นางแกQวใจ เหมือนอินทรH กรรมการ 

  ๕. นางสาวรมยHรวินทH อินทโชติ กรรมการและเลขานุการ 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี ๒ 

  ๑. นายนิติกร ระดม ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวดวงดาว คุQมภัย รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย กรรมการ 

  ๔. นางรพีพรรณ กรุณาพิทักษH กรรมการ 

  ๕. นางสาวจันทรัตนH เนืองนิตยH กรรมการและเลขานุการ 
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 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี ๓ 

  ๑. นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุH ประธานกรรมการ 

  ๒. นายนพดล เชิงศิริ รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางสาวธิดามาศ สิงหHธวัช กรรมการ 

  ๔. นางขนิษฐา แปงมูล กรรมการ 

  ๕. นางสาวรมยHรวินทH อินทโชติ กรรมการและเลขานุการ 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี ๔ 

  ๑. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ ประธานกรรมการ 

  ๒. นายจารุพงศH กวางษี รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางสาวดวงพร ปราบคช กรรมการ 

  ๔. นายสมชาย กรุณาพิทักษH กรรมการ 

  ๕. นางสาวจันทรัตนH เนืองนิตยH กรรมการและเลขานุการ 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี ๕ 

  ๑. นายนิติกร ระดม ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางถิรญา มิตรมงคลยศ กรรมการ 

  ๔. นางอุไรวรรณ คงเกินทุน กรรมการ 

  ๕. นางสาวรมยHรวินทH อินทโชติ กรรมการและเลขานุการ 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี ๖ 

  ๑. นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุH ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวศรัญญา โฮ@คุณ รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางสาวกรรณิกา ใยมะเริง กรรมการ 

  ๔. นางสาวอมรรัตนH กระดาษ กรรมการ 

  ๕. นางสาวจันทรัตนH เนืองนิตยH กรรมการและเลขานุการ 

 หน1าท่ี  ๑. สัมภาษณHนักเรียนท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษา ผ@านระบบ Video Conference  

   ตามเกณฑHการพิจารณาการคัดเลือกนักเรียนรับทุน  

    ๒. จัดตารางสัมภาษณHนักเรียนและนัดหมายนักเรียนเขQาสัมภาษณHตามวันและเวลาท่ีกำหนด 

    ๓. เรียงลำดับนักเรียนทุนท่ีมีความตQองการช@วยเหลือเร@งด@วนตามลำดับ 

    ๔. รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกและจัดเรียงลำดับนักเรียนเสนอผูQอำนวยการโรงเรียน

    ราชวินิตบางเขน 
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 ๔. คณะกรรมการประเมินผล 

  ๑. นางสาวจันทรัตนH เนืองนิตยH ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวรมยHรวินทH อินทโชติ กรรมการและเลขานุการ 

 หน1าท่ี ๑. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอผูQอำนวยการโรงเรียน 

   ๒. ปฏิบัติหนQาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดQรับมอบหมาย 

 ทั้งนี้ ใหQคณะกรรมการที่ไดQรับการแต@งตั้ง ปฏิบัติหนQาที่ใหQเปWนไปดQวยความเรียบรQอยและบังเกิดผลดี

แก@ทางราชการ 

 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๗   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 
 

 

 

 
(นายธัญวิชญH ไตรรัตนH) 

ผูQอำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 


