
  

 

 

 

 

     
              ค าสั่งโรงเรียนสามัคคีศึกษา 

ท่ี  005 /25๖4 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการออกแนะแนวการศึกษาต่อ  ปีการศึกษา 25๖4 

…………………………………………… 
 ด้วยโรง เรียนสามัคคีศึกษา อ า เภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ได้ก าหนดการออกแนะแนว
การศึกษาต่อของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ ระหว่างวันอังคาร      
ที่  9  กุมภาพันธ ์ พ .ศ .2564 ถึง วันพุธ ที่ 3  มีนาคม พ .ศ .  2๕๖4 เพื ่อ ให้การด า เนินการ          
อ อ ก แ น ะ แ น ว เ ป ็น ไ ป ด ้ว ย ค ว าม เ ร ีย บ ร ้อ ย เ ห ม า ะ ส ม แ ละ บ ร ร ล ุต า ม ว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ์ที ่ ตั ้ง ไ ว้            
อ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และ(ฉบับท่ี๓) พ.ศ.๒๕๕๓  แต่งต้ังคณะกรรมการออก
แนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาแนะน า และอ านวยความสะดวกใน                   
การออกแนะแนว ให้การด าเนินการปฏิบัติหน้าท่ีของทุกฝ่ายด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  1.1 นางสาวอุไรวรรณ    ทองเสน่ห์  ประธานกรรมการ 
  1.2 นางทัศนีย์    หนูจิตต์   รองประธานกรรมการ 
  1.3 นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  รองประธานกรรมการ 
  1.4 นางณภัทร  อ่อนช่ืนจิตร  กรรมการ 
  1.5 นางสาวอรรถยา ล่องต้ี   กรรมการ 
  ๑.6 นางสาวศวรรณ์รัตน์ เพิ่มพูน   กรรมการ 
  1.7 นางยุพิน    บุญมาก                     กรรมการ 
  1.8 นางพัชรี    แขกิ้มเส้ง  กรรมการและเลขานุการ   
  1.9 นางพิไลวรรณ เพชรคง   กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการจัดท าเอกสาร  มีหน้าที่ จัดท าประกาศการรับนักเรียน แผ่นพับ และเอกสารการ
รับสมัครนักเรียน  ประกอบด้วย 
  2.1 นางยุพิน   บุญมาก                     ประธานกรรมการ 
  2.2 นางณภัทร  อ่อนช่ืนจิตร  กรรมการ 
  2.๓ นางสาวศวรรณ์รัตน์ เพิ่มพูน   กรรมการ 
  ๒.๔ นางพิไลวรรณ  เพชรคง   กรรมการ 
  ๒.5 นางสาวอรรถยา ล่องต้ี   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.6 นางพัชรี  แขกิ้มเส้ง                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการด าเนินงานออกแนะแนว.../ 
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 ๓. คณะกรรมการด าเนินงานออกแนะแนวการศึกษาต่อ มีหน้าที่ แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2๕๖4 จ านวน 10 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียน
บ้านหนองหมอ โรงเรียนวัดนาวง โรงเรียนบ้านควนพญา โรงเรียนบ้านเหนือคลอง โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 
โรงเรียนบ้านป่ากอ โรงเรียนบ้านไสบ่อ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี โรงเรียนบ้านวังล า โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 
ประกอบด้วย 

3.1 นางณภัทร  อ่อนช่ืนจิตร  ประธานกรรมการ 
3.2 นางยุพิน  บุญมาก   รองประธานกรรมการ 

  3.3 นางสาวศวรรณ์รัตน์ เพิ่มพูน   กรรมการ   
  3.4 นายประวิทย์   ค าศรี   กรรมการ 
  3.5 นางพิไลวรรณ เพชรคง   กรรมการและเลขานุการ 
  3.6 นางพัชรี    แขกิ้มเส้ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าข้อสอบ มีหน้าที่ ออกข้อสอบ และจัดท าชุดข้อสอบเท่ากับจ านวน
นักเรียนท่ีเข้าสอบและรับข้อสอบไปตรวจในวันสอบหลังจากสอบเสร็จของแต่ละวัน และส่งคะแนนให้กับ
คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าประกาศและเกียรติบัตรต่อไป ประกอบด้วย 

๔.1 วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน ๑๐ ข้อ ประกอบด้วย  
  ๔.1.1 นางสาวศวรรณ์รัตน์ เพิ่มพูน   
  ๔.1.2 นางสาวจันทรา  ช านาญดง 

 ๔.2 วิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๐ ข้อ ประกอบด้วย   
   ๔.2.1 นางยุพิน บุญมาก 
    ๔.2.2 นางสาวอนิษา ยาชะรัด 

  ๔.3 วิชาภาษาไทย จ านวน ๑๐ ข้อ ประกอบด้วย   
    ๔.3.1 นางสาวออมทอง สุกรอดรู้  
     ๔.3.2 นางกษมน   พลเดช 

 ๔.๔ วิชาภาษาอังกฤษ จ านวน ๑๐ ข้อ ประกอบด้วย  
   ๔.๔.1 นางจิรพันธ์  สินไชย   

   ๔.๔.2 นางสาวณิชกานต์ วงเวียน 

๕. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล  มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล นักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 25๖4  ท้ังประเภทโควตา ประเภทสอบท่ัวไปพร้อมจัดท ารายช่ือ และเป็นข้อมูล                     
ในการบริหารต่อไป ประกอบด้วย 

 ๕.1 นางยุพิน  บุญมาก   ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางณภัทร   อ่อนช่ืนจิตร  กรรมการ 
 ๕.๓ นางสาวศวรรณ์รัตน์ เพิ่มพูน   กรรมการ 
 5.4 นางพิไลวรรณ เพชรคง   กรรมการ 

๕.5 นางสาวอรรถยา.../ 
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 ๕.5 นางสาวอรรถยา ล่องต้ี   กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.6 นางพัชรี    แขกิ้มเส้ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖. คณะกรรมการประเมินผล  มีหน้าที่ ประเมินผลการออกแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา  2๕๖4 
ประกอบด้วย 

 ๖.1 นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพิ่มพูน   ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นางยุพิน   บุญมาก   กรรมการ 
 ๖.๓ นางณภัทร   อ่อนช่ืนจิตร  กรรมการ 
 6.4 นางพิไลวรรณ เพชรคง   กรรมการ 
 ๖.5 นางสาวอรรถยา  ล่องต้ี   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.6 นางพัชรี  แขกิ้มเส้ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ท้ังนี้ให้ผู้ได้รับค าส่ังแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เต็มความสามารถ  เพื่อบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
      

ส่ัง ณ วันท่ี  5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 25๖4 
 
 
 

         (นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
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ตารางเวลาการออกแนะแนวการศึกษา ปกีารศกึษา 2564 
โรงเรียนสามคัคศีึกษา อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

 
วัน เดือน ป ี เวลา โรงเรียน หมายเหตุ 

9 กุมภาพันธ์ 2564 13.00 – 15.00 น. บ้านหนองหมอ ทดสอบวัดความรู้ 

10 กุมภาพันธ์ 2564 
09.00 – 11.30 น. วัดนาวง ทดสอบวัดความรู้ 
13.00 – 15.00 น. บ้านป่ากอ ทดสอบวัดความรู้ 

15 กุมภาพันธ์ 2564 
08.30 – 11.30 น. บ้านเหนือคลอง ทดสอบวัดความรู้ 
13.00 – 15.00 น. บ้านควนพญา ทดสอบวัดความรู้ 

16 กุมภาพันธ์ 2564 
09.00 – 12.00 น. บ้านไสบ่อ ทดสอบวัดความรู้ 
12.30 – 15.30 น. บ้านเขาพรุเสม็ด ทดสอบวัดความรู้ 

17 กุมภาพันธ์ 2564 
10.00 – 12.30 น. บ้านทุ่งศาลา ไม่ทดสอบวัดความรู้ 
13.00 – 15.00 น. บ้านวังล า ทดสอบวัดความรู้ 

3  มีนาคม  2564 12.30 – 14.30 น. วัดไตรสามัคคี ทดสอบวัดความรู้ 
 


