คำสั่งโรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหมิ่น
ที่ 031/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบโครงกำรอบรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำนักเรียน
ประจำภำคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๙
***************************************************************
ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จะได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการพัฒนา
นั กเรี ย นขึ้น เพื่อ ชี้แจงนโยบาย การจั ดการศึกษาของโรงเรียนและให้ ผู้ ป กครองได้ พบปะกั บครูป ระจาชั้ น
เพื่ อส่ งเสริมและพั ฒ นาคุณ ภาพของเด็ก นั กเรียน รวมถึงพิ ธีเปิดสระว่ายน้า ในวัน เสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น นั้น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
๑. ฝ่ำยอำนวยกำร
๑.๑ นางผ่องพรรณ
ปินตาแสน
ประธาน
๑.๒ นายมงคล
ใบแสง
รองประธาน
มีหน้ำที่ ให้คาปรึกษา พิจารณาและแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการประชุมดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย
๒. ฝ่ำยเตรียมเอกสำรกำรประชุม
๒.๑ นางสาวจุฑามาศ
เหรียญแก้ว
ประธาน
๒.๒ นางโสพิชญ์ชา
สมใจ
กรรมการ
๒.๓ นางขวัญชนก
คาแก้ว
กรรมการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่ใช้ในการประชุมผู้ปกครอง (รายชื่อลงทะเบียน /แบบสอบถาม/เอกสาร
ประชาสัมพันธ์)
๓. ฝ่ำยต้อนรับ
สระว่ำยน้ำ
๓.๑ นางสาวนงลักษณ์
๓.๒ นางสาวอรนรินทร์
๓.๓ นางสาวเฌนิศา
๓.๔ นางสาววาสนา
๓.๕ นางณัชชา
๓.๖ นางสาวสุภารัตน์
๓.๗ นางสาวพัชญ์วิสา
๓.๘ นางสาววิไลวรรณ
๓.๙ นางสาววรรณภา

วงค์ราษฎร์
มุกดา
ครุฑเงิน
มุกดาสวรรค์
ธะนันวงค์
อุทธิยา
จันทพิมพ์
ด่านสวัสดิ์
อวดคร่อง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อำคำรอเนกประสงค์
๓.๑ นางทัศนีย์
แสงศรีจันทร์
ประธาน
๓.๒ นางสาวศิริรัตน์
พรหมณี
กรรมการ
๓.๓ นางจิณณ์ณิชา
สมุดความ
กรรมการ
๓.๔ นางสาวกรรณิการ์
ทาคามา
กรรมการ
๓.๖ นางสาวมนัสนันท์
คายันต์
กรรมการ
๓.๗ นางสาวกนกพิชญ์
โนกุล
กรรมการ
๓.๘ นางสาวกฤติยา
กิติมา
กรรมการ
๓.๙ นางสาวศุภจิต
ศรีธิ
กรรมการ
๓.๑๐ นางสาวธิติมา
ไวยะกา
กรรมการ
มีหน้ำที่ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมการประชุม รับลงทะเบียน และแจก
เอกสารประกอบการประชุม
๔. ฝ่ำยบันทึกกำรประชุม
๔.๑ นางสาวจุฑามาศ
เหรียญแก้ว
มีหน้ำที่ บันทึกการประชุมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

ประธาน

๕. ฝ่ำยจัดอำคำรสถำนที่
สระว่ำยน้ำ
๕.๑ นายวิชัย
แก้วปวน
ประธาน
๕.๒ นางชลภัสสรณ์
หมื่นอาจยิ้ม
กรรมการ
๕.๓ นางจิรารักษ์
ตุลาชม
กรรมการ
๕.๔ นายภัทรภณ
ดวงภู
กรรมการ
๕.๕ นายธนทรัพย์
เฉียบแหลม
กรรมการ
อำคำรอนกประสงค์
๕.๑ นายศิวาพร
เกษแก้ว
ประธาน
๕.๒ นางเครือวัลย์
อุตมะโน
กรรมการ
๕.๓ นายศิริพงษ์
ลิ้มพรเสมานนท์
กรรมการ
๕.๔ นางสาวอาภิสรา
วงค์แก้ว
กรรมการ
๕.๕ นางสาวญาณกร
ศรีชาติ
กรรมการ
๕.๖ นางสาวภัสสุรีย์
เพ็ญกุล
กรรมการ
๕.๗ แม่บ้าน พี่ลี้ยง นักการภารโรงทุกคน
มีหน้ำที่ จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่สาหรับผู้เข้าร่วมประชุม และในพิธีเปิดสระว่ายน้า ดูแลความสะอาด
ควบคุมและดูแลระบบเครื่องเสียง ตลอดจนถึงจัดเก็บให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

๖.ฝ่ายดูแลอาหารและเครื่องดื่ม
๖.๑ นางลภัสรดา
ดินหม้อ
ประธาน
๖.๒ นางสาวเนตรทราย
ต๊ะต้องใจ
กรรมการ
๖.๓ นางณิชารีย์
รัตนอมรวิสิทธิ์
กรรมการ
๖.๔ แม่บ้าน แม่ครัว และพี่เลี้ยงทุกคน
กรรมการ
มีหน้ำที่ จัดเตรียมและดูแลอาหารว่างและน้าดื่มให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๗. ฝ่ำยกำรแสดงพิธีเปิด
๗.๑ นางสาวน้าฝน
อินสุวรรณ์
ประธาน
๗.๒ นางศุภณัฐชญา
บุตรบุญ
กรรมการ
๗.๓ นางสาวเจนจิรา
ปวงคา
กรรมการ
๗.๔ นางสาวราตรี
สุนทร
กรรมการ
๗.๕ นายธีรวัฒน์
แสนศิริ
กรรมการ
๗.๖ นายณัฐวัตร
เดินแปง
กรรมการ
๗.๗ นายนพฤทธิ์
ธิวรรณ์
กรรมการ
มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมและควบคุมดูแลนักเรียนทาการแสดงในพิธีเปิดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๘. ฝ่ำยบันทึกภำพ
๘.๑ นายกฤษณะ
ปิกวงศ์
ประธาน
๘.๒ นางสาวจตุพรรณ
แสนพิช
กรรมการ
มีหน้ำที่ บันทึกภาพการประชุม ทั้งในห้องประชุมและห้องเรียนต่าง ๆ พร้อมนาเสนอผู้บริหารต่อไป
๙. ฝ่ำยพิธีกำร/พิธีกร/พิธีสงฆ์
๙.๑ นายไพฑูรย์
แสนบัวหลวง
ประธาน
๙.๒ นายชาติชาย
เบญจวรรณ์
กรรมการ
๙.๓ นายเอกชัย
ชัยธนานันท์
กรรมการ
๙.๔ นางสาวจุฑามาศ
เหรียญแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ เตรียมเครื่องเสียง ลาดับขั้นพิธีการ และดาเนินรายการประชุมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้น
การประชุม
๑๐. ระบบจรำจร
๑๐.๑ นายหิรัญ
ศรีวิชัย
ประธาน
๑๐.๒ นายธนัตถ์นินทร์
แสนอาทิตย์
กรรมการ
๑๑.๓ นายวสันต์
นายด่าน
กรรมการ
๑๑.๔ นายวิชัย
แก้วปวน
กรรมการ
๑๑.๕ นายพิเชษฐ์
ขันเชียง
กรรมการ
มีหน้ำที่ อานวยความสะดวก ดูแลการเข้า – ออก พร้อมทั้งที่จอดรถของผู้ที่มาประชุมผู้ปกครอง

๑๐. ฝ่ำยประเมินผล
๑๒.๑ นางสาวจุฑามาศ
เหรียญแก้ว
ประธาน
๑๒.๒ นางสาวสุปราณี
สวงนรัษฎ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ออกแบบแสดงความคิดเห็น เก็บข้อมูล ประมวลผลการดาเนินงาน ตลอดจนถึงรายงานให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้งานสาเร็จ
เรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

(นางผ่องพรรณ ปินตาแสน)
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

