
 
 

 
 
                                                

ค ำสั่งโรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคม 
ที่  ๐๑๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรแนะแนวศึกษำต่อ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
....................................................................................... 

 

ด้วยโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ได้จัดแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ให้กับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   
 เพ่ือให้การแนะแนวด าเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๓๙  วรรค ๑  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงแต่ตั้งคณะกรรมการ              
แนะแนวการศึกษาต่อ  ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวกกับคณะกรรมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

๑.๑  นายกัมพล  ภิมาลย์   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นางวีณารัตน์ พรมมา   รองประธานกรรมการ 

๑.๓  นางนิภาพร  กันยะมี   กรรมการ 
 ๑.๔  นางอมรพรรณ สุชนก   กรรมการ 

  ๑.๕  นางนริศรา           หงษ์หนึ่ง   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๖  นางสาวจีราวัจน ์ แสงค า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ  มีหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในเขตพ้ืนที่บริการ  เพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประกอบด้วย 

๒.๑  นายกัมพล  ภิมาลย์   ประธานกรรมการ 
๒.๒  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  รองประธานกรรมการ 
๒.๓  นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา  กรรมการ 
๒.๔  นายเชาวรินทร ์ สีใหม่   กรรมการ 
๒.๕  นายณัฐพล  บุญชุม   กรรมการ 
๒.๖  นางวีณารัตน์ พรมมา   กรรมการ 
๒.๗  นางสาวจีราวัจน์ แสงค า   กรรมการและเลขานุการ 
 
 



วัน/เดือน/ปี ๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๔๐ – ๑๑.๓๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑๔.๔๐ – ๑๖.๐๐ น. 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

ร.ร.บ้านน้ าช า             
(วิชัยชนานุเคราะห์)   
(ป.๖) 
๑. ผอ.กัมพล ภิมาลย์   
๒. นางวีณารัตน์ พรมมา 
๓. นางนริศรา หงษ์หนึ่ง 
๔. นายวินัย  ค าเหมือง 

ร.ร.วัดทุ่งล้อม               
(ทองประชานุเคราะห์) 
(ป.๖) 
๑. ผอ.กัมพล ภิมาลย์   
๒. นางวีณารัตน์ พรมมา 
๓. นายเชาวรินทร์ สีใหม ่
๔. นายวินัย  ค าเหมือง 

ร.ร.บ้านห้วยม้า           
(สุนทรนิวาส) (ป.๖) 
 
๑. ผอ.กัมพล ภิมาลย์   
๒. นางวีณารัตน์ พรมมา 
๓. นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา 
๔. น.ส.จีราวัจน์ แสงค า 
๕. นายวินัย  ค าเหมือง 

ร.ร.บ้านปง                
(ป้อมประชานุกูล)   
(ป.๖) 
๑. ผอ.กัมพล ภิมาลย์   
๒. นางวีณารัตน์ พรมมา 
๓. นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา 
๔. น.ส.จีราวัจน์ แสงค า 
๕. นายวินัย  ค าเหมือง 

วันศุกร์ ที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

ร.ร.องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ 
บ้านไผ่ย้อย (ม.๓) 
๑. ผอ.กัมพล ภิมาลย์   
๒. นางนริศรา หงษ์หนึ่ง 
๓. นายณัฐพล บุญชุม 
๔. นายวินัย  ค าเหมือง 

ร.ร.บ้านอ้อย (ม.๓) 
 
 
๑. ผอ.กัมพล ภิมาลย์   
๒. นางนริศรา หงษ์หนึ่ง 
๓. นายวินัย  ค าเหมือง 

ร.ร.บ้านน้ าเลาเหนือ 
(เหรียญราษฎร์
อนุสรณ์)  (ป.๖) 
๑. ผอ.กัมพล ภิมาลย์   
๒. นางนริศรา หงษ์หนึ่ง 
๓. นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา 
๔. น.ส.จีราวัจน์ แสงค า 
๕. นายวินัย  ค าเหมือง 

ร.ร.บ้านห้วยฮ่อม  
(ม.๓) 
 
๑. ผอ.กัมพล ภิมาลย์   
๒. นางนริศรา หงษ์หนึ่ง 
๓. นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา 
๔. น.ส.จีราวัจน์ แสงค า 
๕. นายวินัย  ค าเหมือง 

 

 ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเอกสำรกำรรับสมัคร  มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารแนะแนว  แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  และเอกสารการสมัครนักเรียน  ประกอบด้วย 
      ๓.๑  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  ประธานกรรมการ 

    ๓.๒  นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา  รองประธานกรรมการ 
     ๓.๓  นางสาวจีราวัจน ์ แสงค า   กรรมการ 
 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  มีหน้าทีบ่ันทึกภาพ และสรุปประเมินผลการจัดด าเนินงาน     
แนะแนวศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 
      ๔.๑  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  ประธานกรรมการ 

    ๔.๒  นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา  รองประธานกรรมการ 
     ๔.๓  นางสาวจีราวัจน ์ แสงค า   กรรมการ 

 
ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                               
                                                                       (นายกัมพล  ภิมาลย์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 


