คําสั่งโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
ที่ ๔๘/๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการออกแนะแนวการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
ดวยโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา อําเภอกาบเชิง จัง หวัดสุรินทร ไดดําเนินการเปดรับสมัครนักเรียน
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีความเสมอภาคในดานสิทธิและโอกาสที่จะไดรับการศึก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานเต็ ม ศั ก ยภาพ ตามความสนใจและความถนั ด สอดคล อ งกั บ เจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ นโยบายของรั ฐ บาลและ
ความตองการของประชาชน ในการนี้ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา จึงแตงตั้งคณะกรรมการออกแนะแนวนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและโรงเรียนใกลเคียง
ในวันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ กําหนดแนวทาง และนโยบายการดําเนินการเพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และอํานวยความสะดวกใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการทุกฝาย ประกอบดวย
๑. นายมนัด เทศทอง

ผูอํานวยการสถานศึกษา

ประธานกรรมการ

๒. นายเมธี เรืองเพ็ง

ครู

กรรมการ

๓. นางจุไรวรรณ หนุนชู

ครู

กรรมการ

๔. วาที่รอยตรีประเสริฐ ดาทอง

ครู

กรรมการ

๕. วาที่รอยตรีประวัติ บุตรกันหา

ครู

กรรมการ

๖. นางรุงนภา ไชยโม

ครู

กรรมการ

๗. นางสายรุง ดัชถุยาวัตร

ครู

กรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธศึกษาตอ มีหนาที่ ประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียน เผยแพร
ระเบียบการรับสมัคร ออกแนะแนวการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ เพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ เพื่อศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการและ
โรงเรียนใกลเคียง พรอมแจกประกาศและระเบียบการรับสมัครของทางโรงเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ประกอบดวย

๒.๑ คณะกรรมการสายที่ ๑ รั บ ผิ ด ชอบออกแนะแนวในโรงเรี ยนบ า นหนองใหญ และโรงเรียน
บานกระวัน
๑) นายเมธี เรืองเพ็ง

ครู

หัวหนา

๒) นางจุไรวรรณ หนุนชู

ครู

ผูชวย

๓) นางโชติกา ยั่งยืน

ครู

ผูชวย

๔) นางสาววิรากานต ไมจันทรดี

ครู

ผูชวย

๕) นางสาวปดิวรัดา เกิดสุข

ครูผูชวย

ผูชวย

๖) นายฉลอง พาโพพันธุ

พนักงานราชการ

ผูชวย

๗) นายอรรถพล จันทรเพ็ชร

ครูธุรการ

ผูชวย

๒.๒ คณะกรรมการสายที่ ๒ รั บ ผิ ด ชอบออกแนะแนวในโรงเรี ย นบ า นถนนชั ย และโรงเรี ย น
บานโคกตะเคียน
๑) วาที่รอยตรีประเสริฐ ดาทอง

ครู

หัวหนา

๒) นายธีระพล ประทุมโต

ครู

ผูชวย

๓) นางสาวจันทิมา มั่นคง

ครู

ผูชวย

๔) นางสาวทิพยฤดี รูปสม

ครู

ผูชวย

๕) นางสาวน้ําทิพย แกวละมุล

ครู

ผูชวย

๖) นางสาวรัตติกาล อาศนะ

พนักงานราชการ

ผูชวย

๗) นางสาวจันทิพา จันทรภักดี

นักศึกษาฝกประสบการณฯ

ผูชวย

๒.๓ คณะกรรมการสายที่ ๓ รับผิดชอบออกแนะแนวในโรงเรียนบานปลัด และโรงเรียนบานกู
๑) วาที่รอยตรีประวัติ บุตรกันหา ครู
หัวหนา
๒) นายวิสิทธิ์ มากะเต
ครู
ผูชวย
๓) นางสาวสุจินต จันดากุล
ครู
ผูชวย
๔) นายธีระวุฒ พุทธโค
ครู
ผูชวย
๕) นายกฤษกร สายมณี
ครู
ผูชวย
๖) นางสาวจริยา รังสูงเนิน
ครูผูชวย
ผูชวย
๗) นายถวิล อินทรษร
พนักงานราชการ
ผูชวย
๒.๔ คณะกรรมการสายที่ ๔ รั บ ผิ ด ชอบออกแนะแนวในโรงเรี ย นบ า นโนนทอง และโรงเรี ย น
บานโนนสวรรค
๑) นางรุงนภา ไชยโม
๒) นายปฏินันทน โคตรชัย
๓) นางสาววนิดา นิ่มนวล

ครู
ครู
ครู

หัวหนา
ผูชวย
ผูชวย

๔) นายวีรภัทร อินธิกาย
ครู
ผูชวย
๕) นายกิตติพงษ พวงสด
ครูผูชวย
ผูชวย
๖) นายฐิติจิตต เดื่อมขันมณี
ครูผูชวย
ผูชวย
๗) นางสาวรจนา ชูจิตร
ครูอัตราจาง
ผูชวย
๒.๕ คณะกรรมการสายที่ ๕ รั บ ผิ ด ชอบออกแนะแนวในโรงเรี ย นบ า นเกษตรอี ส านสามั ค คี
โรงเรียนบานจารย และโรงเรียนบานสระทอง
๑) นางสายรุง ดัชถุยาวัตร

ครู

หัวหนา

๒) นายประหยัด สายบุตร

ครู

ผูชวย

๓) นางบังอร สหัสชาติ

ครู

ผูชวย

๔) นางวีนัสรา สุนทรงาม

ครู

ผูชวย

๕) นางสาวกัญญจิรา ทองอม

ครู

ผูชวย

๖) นางสาวสุธินี โสตะวงศ

ครู

ผูชวย

๗) นายชัชชัย เชื้อสายดวง

ครูผูชวย

ผูชวย

๓. คณะกรรมการฝายจัดทําเอกสาร มีหนาที่ จัดทําเอกสารแผนพับประชาสัมพันธ ระเบียบการรับสมัคร
วารสารแนะนําโรงเรียน ใบสมัคร แบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
๑. นางจุไรวรรณ หนุนชู

ครู

หัวหนา

๒. นางสาวสุจินต จันดากุล

ครู

ผูชวย

๓. นางสายรุง ดัชถุยาวัตร

ครู

ผูชวย

๔. นางสาวจันทิมา มั่นคง

ครู

ผูชวย

๕. นายธีระวุฒ พุทธโค

ครู

ผูชวย

๖. นางสาววนิดา นิ่มนวล

ครู

ผูชวย

๗. นางสาวกัญญจิรา ทองอม

ครู

ผูชวย

๘. นางสาวทิพยฤดี รูปสม

ครู

ผูชวย

๙. นางสาวจริยา รังสูงเนิน

ครูผูชวย

ผูชวย

๑๐. นายอรรถพล จันทรเพ็ชร

ครูธุรการ

ผูชวย

๔. คณะกรรมการฝายการเงินและพัสดุ มีหนาที่ เบิก – จายเงิน และพัสดุ จัดทําบัญชีรับ – จาย ที่เปน
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการแนะแนว การศึกษา ประกอบดวย
๑. นางรุงนภา ไชยโม

ครู

หัวหนา

๒. นางบังอร สหัสชาติ

ครู

ผูชวย

๓. นายธีระพล ประทุมโต

ครู

ผูชวย

๔. นายวิสิทธิ์ มากะเต

ครู

ผูชวย

๕. นางโชติกา ยั่งยืน

ครู

ผูชวย

๖. นางวีนัสรา สุนทรงาม

ครู

ผูชวย

๗. นายวีรภัทร อินธิกาย

ครู

ผูชวย

๕. คณะกรรมการฝายประเมินผล มีหนาที่ รวบรวม สรุป วิเคราะห และรายงานผลการดําเนินงานการ
ออกแนะแนวการศึกษาตอ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ เสนอผูบริหารสถานศึกษา และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ประกอบดวย
๑. นางสายรุง ดัชถุยาวัตร

ครู

หัวหนา

๒. นางสาวทิพยฤดี รูปสม

ครู

ผูชวย

ทั้ง นี้ ใหคณะกรรมการดําเนินงานการออกแนะแนวการศึกษาตอ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ไ ดรับ
การแตงตั้งตามคําาสั่งนี้ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อประโยชนสูงสุดแกทางราชการตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมนัด เทศทอง)
ผูอํานวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

รายชื่อโรงเรียนในพื้นทีบ่ ริการ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

โรงเรียน
โรงเรียนบานปลัด
โรงเรียนบานกระวัน
โรงเรียนบานถนนชัย
โรงเรียนบานหนองใหญ
โรงเรียนบานสระทอง
โรงเรียนบานจารย
โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี
โรงเรียนบานกู
โรงเรียนบานโนนทอง
โรงเรียนบานโนนสวรรค
โรงเรียนบานโคกตะเคียน

ผูประสานงาน
094 – 5348686 (ครูสุวรรณี)
083 – 3831009 (ครูแอน)
087 – 2472705 (ครูธานี) 097 – 3325310 (ครูออย)
091 – 8308666 (ครูสุทัศน)
061 – 0610841 (ครูสรัญญา)
084 – 8275746 (ครูสุกัญญา)
081 – 0752147 (ครูทองจันทร)
091 - 8354662 (ครูพรรณวรท)
090 – 3409632 (ผอ.คําพอง)
083 – 3658714 (ครูพักตรพิมล)
063 – 2497545 (ครูบังอร)
รายชื่อโรงเรียนในพื้นทีบ่ ริการ

ที่

โรงเรียน

ผูประสานงาน

เบอรโทรศัพท

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

โรงเรียนบานปลัด
โรงเรียนบานกระวัน
โรงเรียนบานถนนชัย
โรงเรียนบานหนองใหญ
โรงเรียนบานสระทอง
โรงเรียนบานจารย

ครูสุวรรณี
ครูแอน
ครูออย
ครูสุทัศน
ครูสรัญญา
ครูสุกัญญา
ครูทองจันทร
ครูพรรณวรท
ผอ.คําพอง
ครูพักตรพิมล
ครูบังอร

094 – 5348686
083 – 3831009
097 – 3325310
091 – 8308666
061 – 0610841
084 – 8275746
081 – 0752147
091 - 8354662
090 – 3409632
083 – 3658714
063 – 2497545

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี

โรงเรียนบานกู
โรงเรียนบานโนนทอง
โรงเรียนบานโนนสวรรค
โรงเรียนบานโคกตะเคียน

วัน/เดือน/ป
เขาแนะแนว
24 กุมภาพันธ 2563
28 กุมภาพันธ 2563
24 กุมภาพันธ 2563
24 กุมภาพันธ 2563
25 กุมภาพันธ 2563
25 กุมภาพันธ 2563
25 กุมภาพันธ 2563
24 กุมภาพันธ 2563
26 กุมภาพันธ 2563
25 กุมภาพันธ 2563
24 กุมภาพันธ 2563

เวลา
10.00 น.
13.00 น.
13.00 น.
09.00 น.
11.00 น.
10.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.

รายชื่อโรงเรียนออกแนะแนวสัญจรแตละสาย
ที่

โรงเรียน

๑ โรงเรียนบานหนองใหญ
๒ โรงเรียนบานกระวัน
๑ โรงเรียนบานถนนชัย
๒ โรงเรียนบานโคกตะเคียน
๑ โรงเรียนบานปลัด
๒ โรงเรียนบานกู
๑ โรงเรียนบานโนนทอง
๒ โรงเรียนบานโนนสวรรค
๑ โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี
๒ โรงเรียนบานจารย
๓ โรงเรียนบานสระทอง

ผูประสานงาน

เบอรโทรศัพท

สายที่ ๑
ครูสุทัศน
091 – 8308666
ครูแอน
083 – 3831009
สายที่ ๒
ครูออย
097 – 3325310
ครูบังอร
063 – 2497545
สายที่ ๓
ครูสุวรรณี
094 – 5348686
ครูพรรณวรท
091 - 8354662
สายที่ ๔
ผอ.คําพอง
090 – 3409632
ครูพักตรพิมล
083 – 3658714
สายที่ ๕
ครูทองจันทร
081 – 0752147
ครูสุกัญญา
084 – 8275746
ครูสรัญญา
061 – 0610841

วัน/เดือน/ป
เขาแนะแนว

เวลา

24 กุมภาพันธ 2563
28 กุมภาพันธ 2563

09.00 น.
13.00 น.

24 กุมภาพันธ 2563
24 กุมภาพันธ 2563

13.00 น.
09.00 น.

24 กุมภาพันธ 2563
24 กุมภาพันธ 2563

10.00 น.
09.00 น.

26 กุมภาพันธ 2563
25 กุมภาพันธ 2563

09.00 น.
09.00 น.

25 กุมภาพันธ 2563
25 กุมภาพันธ 2563
25 กุมภาพันธ 2563

09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.

