คำสั่งโรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหมิ่น
ที่ 003/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2559
*******************************************************
ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ได้มีกาหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 15 มกราคม 2559 และจะดาเนินการ
คัดเลือกโดยการประเมินความพร้อมนักเรียนและผู้ปกครองในวันที่ 23 มกราคม 2559
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อต่อไปนี้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1. นางผ่องพรรณ
ปินตาแสน
ประธาน
2. นายมงคล
ใบแสง
รองประธาน
มีหน้ำที่ ให้คาปรึกษา กากับดูแล การรับสมัครและการคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยระเบียบกำรและกำรรับสมัคร
1. นางสาวจุฑามาศ
เหรียญแก้ว
2. นางเครือวัลย์
อุตมะโน
3. นางขวัญชนก
คาแก้ว
4. นางสาววรรณภา
อวดคร่อง
5. นางณิชารีย์
รัตนอมรวิสิทธิ์
มีหน้ำที่ จัดทาเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การรับสมัคร และบันทึกข้อมูลของ
นักเรียนที่มาสมัครเรียนน ปีการศึกษา 2559
ระดับอนุบำล
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินควำมพร้อมนักเรียน และสัมภำษณ์ผู้ปกครอง
ห้องสอบที่ 1
1. นางสาวจุฑามาศ
เหรียญแก้ว
2. นางสาวณิชาภา
ผ่องใส
คณะกรรมกำรประสำนงำนหน้ำห้องสอบ
1. นางสาวลัดดาพร
จันทาพูน

ห้องสอบที่ 2
1. นางชลภัสสรณ์
หมื่นอาจยิ้ม
2. นางณัชชา
ธะนันวงค์
คณะกรรมกำรประสำนงำนหน้ำห้องสอบ
1. นางสาวญาณกร
ศรีชาติ
ห้องสอบที่ 3
1. นางสาววาสนา
มุกดาสวรรค์
2. นางจตุพรรณ
กิจจานนท์
คณะกรรมกำรประสำนงำนหน้ำห้องสอบ
1. นางสาวธีรนาฎ
หมื่นทะ
ห้องสอบที่ 4
1. นางลภัสรดา
ดินหม้อ
2. นางจิณณ์ณิชา สมุดความ
คณะกรรมกำรประสำนงำนหน้ำห้องสอบ
1. นางสาวมนัสนันท์ คายันต์
ห้องสอบที่ 5
1. Mrs.Rochelle R. Orata
2. Miss.Merle Joy Malanes
3. Mrs.Marichel Srimakut
คณะกรรมกำรประสำนงำนหน้ำห้องสอบ
1. นางโสพิชชาญ์
สมใจ
4. คณะกรรมกำรสรุปผลกำรประเมิน
1. นางสาวจุฑามาศ
เหรียญแก้ว
2. นางชลภัสสรณ์
หมื่นอาจยิ้ม
3. นางลภัสรดา
ดินหม้อ
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดทำข้อสอบ
1. นางชลภัสสรณ์
หมื่นอาจยิ้ม
2. นางสาวนงลักษณ์ วงศ์ราษฎร์
3. นางสาวเฌนิศา
ครุฑเงิน

ระดับประถมศึกษำ
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินควำมพร้อมนักเรียน
ห้องสอบที่ 1
1. นางสาวอรนรินทร์ มุกดา
2. นางสาวเจนจิรา
ปวงคา
ห้องสอบที่ 2
1. นางสาวอภิสรา
วงค์แก้ว
2. นายภัทรภณ
ดวงภู
มีหน้ำที่ ประเมินความพร้อม ความรู้ความสามารถ และเป็นกรรมการคุมสอบ
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยสัมภำษณ์ผู้ปกครอง
ห้องสัมภำษณ์ที่ 1
1. นายไพฑูรย์
แสนบัวหลวง
2. นางเครือวัลย์
อุตมะโน
คณะกรรมกำรประสำนงำนหน้ำห้องสอบ
1. นางสาวผกาวรรณ คาปิว
ห้องสัมภำษณ์ที่ 2
1. นางจิรารักษ์
ตุลาชม
2. นางสาวพัชญ์วิสา
จันทพิมพ์
คณะกรรมกำรประสำนงำนหน้ำห้องสอบ
1. นางสาวราตรี
สุนทร
ห้องสัมภำษณ์ที่ 3
1. นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล
2. นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์
3. Mr.Derek
Mokman
4. Mr.Karl
Pederick
มีหน้ำที่ อธิบายหลักสูตรและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแก่ผู้ปกครอง และสร้างทัศนคติที่ดี

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดทำแบบประเมินควำมพร้อมและจัดทำแบบทดสอบระดับประถมศึกษำ
1. นางเครือวัลย์
อุตมะโน
2. นางจิรารักษ์
ตุลาชม
3. นางสาวกฤติญา
กิติมา
4. นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
5. นางสาวน้าฝน
อินสุวรรณ์
6. นายกฤษณะ
ปิกวงศ์
7. นายณัฐวัตร
เดินแปง
มีหน้ำที่ จัดทาแบบประเมินความพร้อมและจัดทาแบบทดสอบในระดับประถมให้เรียบร้อย
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจข้อสอบและกรอกคะแนน
1. นายศิริพงษ์
ลิ้มพรเสมานนท์
2. นางศุภณัฐชญา
บุตรบุญ
3. นายณัฐวัตร
เดินแปง
4. นายธีรวัฒน์
แสนศิริ
5. นายวิชัย
แก้วปวน
6. นางทัศนีย์
แสงศรีจันทร์
มีหน้ำที่ ตรวจข้อสอบ บันทึกคะแนน รวมคะแนน และสรุปผลการสอบให้เรียบร้อย
10. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่
1. นายศิวาพร
เกษแก้ว
2. นายธนัตถนินทร์
แสนอาทิตย์
3. นายยศกร
มีสุข
4. นายณัฐวัตร
เดินแปง
5. นายธีรวัฒน์
แสนศิริ
6. นายวสันต์
นายด่าน
7. นายชาติชาย
เบญจวรรณ์
8. นายหิรัญ
ศรีวิชัย
9. นายศราวุฒิ
ช่างแต่ง
มีหน้ำที่ จัดห้องสอบ จัดป้ายประกาศต่างๆ

11.คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจร
1. นายศิวาพร
เกษแก้ว
2. นายเอกชัย
ชัยธนานันท์
3. นายยศกร
มีสุข
4. นายณัฐวัตร
เดินแปง
5. นายวสันต์
นายด่าน
6. นายหิรัญ
ศรีวิชัย
7. นายธนัตถนินทร์
แสนอาทิตย์
8. นายประนอม
สันธิ
มีหน้ำที่ ให้ความสะดวกด้านจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
12.คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ
1. นายชาติชาย
เบญจวรรณ์
2. นายธีรวัฒน์
แสนศิริ
มีหน้ำที่ จัดเตรียมบันทึกภาพบรรยากาศการสอบของระดับอนุบาลและประถมศึกษา
13. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์
ระดับอนุบำล
1. นางสาววาสนา
มุกดาสวรรค์
ระดับประถม
1. นายหิรัญ
ศรีวิชัย
มีหน้ำที่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกาหนดการ สถานที่ และระเบียบต่างๆ แก่ผู้ปกครอง
14. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ และปฏิคม
1. นางศิริรัตน์
อินต๊ะชัย
2. นางขวัญชนก
คาแก้ว
3. นางสาววรรณภา
อวดคร่อง
4. นางสาวเนตรทราย ต๊ะต้องใจ
5. นางณิชารีย์
รัตนอมรวิสิทธิ์
6. แม่บ้านทุกคน
มีหน้ำที่ ดูแลความเรียบร้อย ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ หากพบปัญหา
หรืออุปสรรคให้แจ้งฝ่ายอานวยการ เพื่อแก้ไขต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

(นางผ่องพรรณ ปินตาแสน)
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

