
 
ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

ท่ี    165/2563        
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อให้กับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ปีกำรศึกษำ  2563 
************************** 

  ด้วยโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ก ำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อให้กับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  6  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลข่ำวสำร สำรสนเทศของแต่ละสถำบัน
เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจศึกษำต่อ  ในวันท่ี  3  พฤศจิกำยน  2563  เวลำ 08.30 - 16.10  น.  ณ  ห้องประชุม
อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ  เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  
39  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2553 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.
2547 และอ ำนำจท่ีได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ท่ี 1/2546 ส่ัง ณ     
วันท่ี 7 กรกฎำคม 2546 เรื่องกำรบังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงประจ ำในสถำนศึกษำ  จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อ  ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  6           
ปีกำรศึกษำ  2563  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
  นำยมนตรี  คงเจริญ    ประธำนกรรมกำร 
  นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวอัมพวัน  ด่วนเดิน    กรรมกำร 
  นำยฉลวย  ล้ินจ่ี     กรรมกำร 

นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวนฤมล  สุดเงิน    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  อ ำนวยควำมสะดวกและแก้ปัญหำในกำรด ำเนินกิจกรรม 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 2.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย 
  นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน   หัวหน้ำคณะท ำงำน 
  นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง    คณะท ำงำน 
  นำยฉลวย  ล้ินจ่ี     คณะท ำงำน 
  นำงชุลี  ครุธแก้ว     คณะท ำงำน 
  นำยประจวบ  ชูเชิด    คณะท ำงำน 
  นำงสำวนฤมล  สุดเงิน    คณะท ำงำน 

นำงสำวนิฐำพรรณ  ช่ำงนำวำ   คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที่  วำงแผน  ติดต่อประสำนงำนกับสถำบันต่ำง ๆ  ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย 
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3.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่  ประกอบด้วย 
  นำยวัชรกฤษณ์  อินมี    หัวหน้ำคณะท ำงำน 
  นักกำรภำรโรง       คณะท ำงำน 
 มีหน้ำที่  จัดโต๊ะหมู่บูชำ  ชุดรับแขก  โต๊ะพับ  5  ตัว  , เก้ำอี้  จ ำนวน  20  ตัว  ส ำหรับผู้ร่วมงำน 
 

4.  คณะกรรมกำรตกแต่งสถำนที่ด้วยตัวอักษร ประกอบด้วย 
  นำยธรรมรัตน์  เขำเหิน    หัวหน้ำคณะท ำงำน 
  นำยอ ำนวย  มีพยัคฆ์    คณะท ำงำน 
 มีหน้ำที่  จัดฉำก  เขียนข้อควำม   
 

กิจกรรมแนะแนวเพือ่กำรศึกษำต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6   
โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
  3  พฤศจิกำยน  2563 

 

 5.  คณะกรรมกำรแสง – เสียง  ประกอบด้วย 
  นำยมำนพ  จันทร์หอม    หัวหน้ำคณะท ำงำน 
  นำงสำวสุภำพร  ปัญญำ    คณะท ำงำน 
  นำยศรำวุฒิ  ทับใจ    คณะท ำงำน 
 มีหน้ำที่  ตรวจสอบอุปกรณ์  ติดต้ังเครื่องเสียง ไมโครโฟน จอโปรเจคเตอร์และ ทีวีใหญ่ 4 เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ให้ใช้งำนได้ดี 

 6.  คณะกรรมกำรถ่ำยภำพและจัดเก็บภำพ  ประกอบด้วย 
  นำงกัณฐ์ลดำ  แสงศิลป์    หัวหน้ำคณะท ำงำน 
  นำงสำวรัตมณี  อุ่มโอรำญ    คณะท ำงำน 

นำงสำวนิฐำพรรณ  ช่ำงนำวำ   คณะท ำงำน 
 มีหน้ำที่  ถ่ำยภำพและจัดเก็บภำพตำมควำมเหมำะสม 

7.  คณะกรรมกำรพิธีกำร  ประกอบด้วย 
  นำงสำวนฤมล  สุดเงิน    หัวหน้ำคณะท ำงำน 
  นำยฉลวย  ล้ินจ่ี     คณะท ำงำน 
 มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรและเป็นพิธีกรในกำรจัดกิจกรรม 

 8. คณะกรรมกำรอำหำรว่ำงและน้ ำด่ืม ประกอบด้วย 
  นำงสำวสมสมร  ทีภูเวียง    หัวหน้ำคณะท ำงำน 
  นำงสำววิจติรำ  ฉลวย    คณะท ำงำน 
  นำงสำวชำรดำ  บริสุทธิ์    คณะท ำงำน 
  นำงสำวนิฐำพรรณ  ช่ำงนำวำ   คณะท ำงำน 

นำงสำวนฤมล  สุดเงิน    คณะท ำงำน 
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 มีหน้ำที่  จัดเตรียมอำหำรว่ำงและน้ ำด่ืม ส ำหรับวิทยำกรแต่ละสถำบัน 
 
 9.  คณะกรรมกำรจุดคัดกรองตรำมำตรกำรกำรป้องกัน Covid-19   ประกอบด้วย 
  นำยวันโชค  ขวัญเมือง    ประธำนกรรมกำร 
  นำงวิไลพร  ฝ้ันสกุล    กรรมกำร 
  นำยรณวรรธน์  ทรัพย์ประเสริฐ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำท่ี  จัดเตรียมอุปกรณ์  เจลแอลกอฮอล์  แมสปิดจมูก  และตรวจวัดอุณหภูมิคณะครู  นักเรียน  
วิทยำกรตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส  Covid-19    

10.  คณะกรรมกำรควบคุมนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
ระดับชั้น  ม. 6    
 นำงสำวเรวดี  เพ็ญศรี             หัวหน้ำคณะท ำงำน               

นำยชวลิต  ร ำขวัญ    คณะท ำงำน 
นำยประจวบ  ชูเชิด    คณะท ำงำน 
นำงมัลลิกำ  อรัญศรี    คณะท ำงำน  
นำงสุพิชฌำย์  นวรัตนำรมย ์   คณะท ำงำน 
นำงจินตนำ  อิ่มพิทักษ์    คณะท ำงำน 
นำงสำวสิริอมร  หวลหอม    คณะท ำงำน 
นำงสำวปิญำณี  บูรณะชำต   คณะท ำงำน 
นำงมำรศรี  ล้ินจ่ี     คณะท ำงำน 
นำงวิไลพร  ฝ้ันสกุล    คณะท ำงำน 
นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน   คณะท ำงำน 
นำยฉลวย  ล้ินจ่ี     คณะท ำงำน 
นำยสมบัติ  ประจุ    คณะท ำงำน 
คณะครูประจ ำวิชำของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  6 ในวันท่ี  3 พฤศจิกำยน 2563   

มีหน้ำที่  ควบคุมดูแลนักเรียนให้เข้ำร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อย 

11.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินกำรจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
 นำงชุติมำ  สวนปลิก    หัวหน้ำคณะท ำงำน 
 นำงสำวนฤมล  สุดเงิน    คณะท ำงำน 
 นำงสำวนิฐำพรรณ  ช่ำงนำวำ   คณะท ำงำน 
มีหน้ำที่ -  ออกแบบส ำรวจตำมควำมคิดเห็นในกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

-  ส ำรวจควำมคิดเห็นในกำรจัดกิจกรรม 
-  สรุปค่ำสถิติ  ให้ข้อมูลคณะท ำงำนจัดกิจกรรมนักเรียนเพื่อจัดท ำรำยงำน 
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ให้คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ   
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  27 ตุลำคม  พ.ศ.  2563 
 

 
 

( นำยมนตรี  คงเจริญ ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 
ปีกำรศึกษำ  2563 

วันศุกร์  ที่  3  พฤศจิกำยน  2563 
 

เวลำ สถำบันกำรศึกษำ 
08.30 – 09.30 น. มหำวิทยำลัยนเรศวร 
09.35 – 11.00 น. มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
11.05 – 12.00 น. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ พิษณุโลก 
12.00 – 12.50 น.  
12.50 – 14.15 น. มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
14.20 – 15.20 น. มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
15.25 – 16.10 น. มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 
 


