
 
ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

ที่ ๐๓๑/ ๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการแนะแนวการศึกษาต่อ 

**************************************** 

  ด้วยโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จะด าเนินการออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
โรงเรียนในสังกัดอ าเภอท่าหลวง และอ าเภอใกล้เคียง ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง
ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ    ประกอบด้วย 
๑. นางกาญจนา  บุญคง   ประธานกรรมการ 
๒. นายสุนทร  จิตต์สว่าง  รองประธานกรรมการ 
๓. นางชญาภา  พ่ึงสุข   กรรมการ 
๔. นางเบญจางค์  เจริญสุข   กรรมการ   
๕. นางพยอม  ไชยสงโท  กรรมการ 
๖. นางสุภาพ  มงคล   กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางประไพ  อ่อนสลุง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ วางแผน ด าเนินงาน ก ากับติดตาม อ านวยความสะดวกตลอดจนแก้ไขปัญหาและสร้างขวัญ

ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ฝ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และประสานงานทั่วไปให้เป็นที่เรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน   
๒.๑ คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน กลุ่มที่ ๑    ประกอบด้วย 

๑. นางประไพ  อ่อนสลุง  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววันดี   แววสว่าง  รองประธานกรรมการ 
๓. นายชลเทพ  สมัครการ  กรรมการ 
๔. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา  กรรมการ 
๕. นางสาวทักษญา เจริญเวช  กรรมการ 
๖. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่ ออกแนะแนวการศึกษาต่อและรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ โรงเรียนบ้านซับ
โศก โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม และโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 

 



๒.๒ คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน กลุ่มที่ ๒    ประกอบด้วย 

๑. นางสุภาพ  มงคล   ประธานกรรมการ 
๒. นายสุนทร  จิตต์สว่าง  รองประธานกรรมการ 
๓. นางอาจารี  จิตต์สว่าง  กรรมการ 
๔. นางสาวสุธามาศ หวังถ้ ากลาง  กรรมการ 
๕. นางสาวยุพา  สุวรรณศรี  กรรมการ 
๖. นายฤทธินันท์  ห่อคนดี   กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่ ออกแนะแนวการศึกษาต่อและรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองประดู่ โรงเรียนบ้านหนองหัว
ช้าง และโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 

 

๒.๓ คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน กลุ่มที่ ๓    ประกอบด้วย 

๑. นางพยอม  ไชยสงโท  ประธานกรรมการ 
๒. นายอุทัย  ไชยสงโท  รองประธานกรรมการ 
๓. จ.ส.ต.ธนพงษ์  วรรณมาตย์  กรรมการ 
๔. นางสาวบุณยหนุน ประสมมุข  กรรมการ 
๕. นายจตุชัย  นันทวิชิต  กรรมการ 
๖. นางสุรีรัตน ์  แววสว่าง  กรรมการ 
๗. นางพรทิพย์   ทาสี   กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่ ออกแนะแนวการศึกษาต่อและรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านซับเค้าแมว โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 
และโรงเรียนบ้านเขาตะแคง 

 

๒.๔ คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน กลุ่มที่ ๔    ประกอบด้วย 

๑. นางรัตนาวล ี  ชูเมือง   ประธานกรรมการ 
๒. นางเบญจางค์  เจริญสุข   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน   กรรมการ 
๔. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ  กรรมการ 
๕. นางสาวภัทิรา  สอาด   กรรมการ 
๖. นายอรรถกร  จันทร์เทวี  กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่ ออกแนะแนวการศึกษาต่อและรับสมัครนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บ ารุง โรงเรียนบ้านหนองจาน 
โรงเรียนบ้านหัวล า และโรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง   

 

๒.๕ คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน กลุ่มที่ ๕    ประกอบด้วย 

๑. นางบุญเรือน  หาลาภ   ประธานกรรมการ 
๒. นางชญาภา  พ่ึงสุข   รองประธานกรรมการ 
๓. นางนิตยา  วงศ์จันทร  กรรมการ 
๔. นางศิริพร  รอดกสิกรรม  กรรมการ 



๕. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์ กรรมการ 
๖. นางเทพสุดา  เมฆวิลัย   กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่ ออกแนะแนวการศึกษาต่อและรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อคู่ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 
โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด และโรงเรียนบ้านซับจ าปา 

 

๒.๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร 
 ๑. นางประไพ  อ่อนสลุง  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนิตยา  วงศ์จันทร  กรรมการ 
 ๓. นายจตุชัย  นันทวิชิต  กรรมการ 
 ๔. นางสุรีรัตน ์  แววสว่าง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารในการออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ือเข้าศึกษา

ต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ด าเนินการเตรียมข้อมูลเพ่ือจัดเตรียมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ และแนะแนวการศึกษาต่อ 

 

๒.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    ประกอบด้วย 
  ๑. นางพยอม   ไชยสงโท  ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาวสุธามาศ หวังถ้ ากลาง  กรรมการ 
  ๓. นางอาจารี    จิตต์สว่าง  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่  เบิก-จ่ายเงินในการด าเนินกิจกรรมการออกรับสมัครนักเรียน ตามระเบียบการเงิน        
 

๒.๘ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    ประกอบด้วย 
๑. นางเทพสุดา     เมฆวิลัย   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวทักษญา เจริญเวช  กรรมการ 
๓. นางสุรีรัตน์  แววสว่าง  กรรมการและเลขานุการ              

มีหน้าที่    ประเมินผล และสรุปผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือเสนอฝ่ายบริหาร   
 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป  

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่   ๔   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
     ลงชื่อ  
           ( นางกาญจนา  บุญคง ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 


