คาสั่งโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
ที่ 004 / 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาระดับอนุบาลปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
*****************************************************************************
ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ได้ดาเนินการ
รั บ สมัค รนั กเรี ย น เพื่อเข้า ศึกษาระดับ อนุ บาลปี ที่ 1 และประถมศึ กษาปี ที่ 1 ปี การศึก ษา 2557 ระหว่า ง
วันที่ 2 – 15 มกราคม 2557 และทางโรงเรียนได้กาหนดวันสอบคัดเลือกนักเรียน ในวันที่ 25 มกราคม 2557
เพื่ อ ให้ ก ารสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเข้ า ศึ ก ษาระดั บ อนุ บ าลปี ที่ 1 และประถมศึ ก ษาปี ที่ 1
ปีการศึกษา 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการฯ ดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ
1. นางอนุรักษ์
บุตรสาร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภวรัญชน์
เงาแก้ว
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา พิจารณาและแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนฯ
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
2. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินการสอบ
มีหน้าที่ จัดเตรียมห้องสอบ, แบบทดสอบ, แบบประเมินพฤติกรรม สาหรับนักเรียน – ผู้ปกครอง ตลอดจน
ทาการควบคุมการสอบ ตรวจข้อสอบ สรุปผล เพื่อนาเสนอผู้บริหารจนแล้วเสร็จ ประกอบด้วย
ระดับอนุบาล
คณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียน
ห้องสอบที่ 1
1. นางสาวจุฑามาศ
เหรียญแก้ว
2. นางสาวณัชชา
ลาพิง
3. นางสาวณิชกานต์
แสงเมือง
ห้องสอบที่ 2
1. นางชลภัสสรณ์
หมื่นอาจยิ้ม
2. นางสาวภาวิณี
ผ่องใส
3. นางสาววาสนา
มุกดาสวรรค์
ห้องสอบที่ 3
1. นางงามตา
บุญปั๋น
2. นางสาวพัชรินทร์
เตชะ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
ห้องสอบที่ 1
1. นางลภัสรดา
2. นางสาววิจิตรา
ห้องสอบที่ 2
1. นางสาวเฌนิศา

ดินหม้อ
สมใจ
ครุฑเงิน

2. นางจิณณ์ณิชา
ห้องสอบที่ 3
1. นางสาวนงลักษณ์
2. นางสาวศุภณัฐชญา
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1. นางสาวราตรี
2. นางสาวนัฑพร
3. นางสาวภัทรติกานต์

สมุดความ
วงค์ราษฎร์
บุตรบุญ
สุนทร
ปิยะทัต
อางี่

ระดับประถมศึกษา
คณะกรรมการลงทะเบียนและคุมห้องสอบ
ห้องสอบที่ 1
1. นางสาวสุวิสาข์
จันทพิมพ์
2. นายภัทรภณ
ดวงภู
ห้องสอบที่ 2
1. นางจิรารักษ์
ตุลาชม
2. นางสาวเจนจิรา
ปวงคา
คณะกรรมการลงทะเบียน – ขานชื่อผู้ปกครอง
ห้องสอบที่ 1 นางสาวจิราภรณ์
สืบสาย
ห้องสอบที่ 2 นางสาวพรรณทิพา
มูลมวล
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
ห้องสอบที่ 1
1. นางเครือวัลย์
อุตมะโน
2. นายไพฑูรย์
แสนบัวหลวง
ห้องสอบที่ 2
1. นางวาสนา
หาญจริง
2. นายกิตติพัฒน์
พินิจสุวรรณ
คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
1. นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
2. นางสาววิไลวรรณ
ด่านสวัสดิ์
3. นางสาววชิราพร
ผารินทร์
คณะกรรมการฝ่ายกรอกคะแนน – สรุปผล
1. นายภัทรพล
โยนิจ
2. นายธีรวัฒน์
แสนศิริ
คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง
1. นายเอกชัย
ชัยธนานันท์
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1. นายศิวาพร
เกษแก้ว
2. นายศิวณัฐ
ศรเจียงคา
3. นายธนัตถ์นินทร์
แสนอาทิตย์
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
นายศิวาพร
คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1. นายศิวณัฐ
ศรเจียงคา

เกษแก้ว

2. นายธนัตถ์นินทร์
3. นายภัทรพล
4. นายธีรวัฒน์
5. นายประนอม
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1. นางสมนึก
2. นางสาวสุชาวดี

แสนอาทิตย์
โยนิจ
แสนศิริ
สันธิ
วงค์ทิพย์
ดูเจะ

ให้ผู้ที่ได้คาสั่งแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้การดาเนินการ
สอบคัดเลือกนักเรียนฯ คัดเลือกสาเร็จเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556

(นางอนุรักษ์ บุตรสาร)
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

