คำสั่งโรงเรียนเทศบำล 7 ฝั่งหมิ่น
ที่ 036/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบโครงกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภำคเรียนที่ 1/2560
ด้วยโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ชี้ แ จงนโยบาย การจั ด การศึ ก ษ าของโรงเรี ย น และให้ ผู้ ป กครองได้
พบปะคณะผู้บ ริหารเทศบาลนครเชีย งราย ผู้ บริห ารสถานศึกษา และครูประจาชั้น โดยกาหนดการประชุม ใน
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล
7
ฝั่งหมิ่น
เพื่อให้การดาเนินการประชุมผู้ปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้ง
ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้รับผิดชอบดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. ฝ่ำยอำนวยกำร
1.1 นางผ่องพรรณ
ปินตาแสน
ประธาน
1.2 นางนงค์ลักษณ์
ดุริยพันธ์
รองประธาน
1.3 นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ให้คาปรึกษา พิจารณาและแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การจัดการประชุมดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย
2. ฝ่ำยเตรียมเอกสำรกำรประชุม
2.1 นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว
ประธาน
2.2 นางสาวสุภารัตน์ อุทธิยา
กรรมการ
2.3 นางเกื้อกุล
คาแก้ว
กรรมการ
มี ห น้ ำ ที่ จั ด เตรี ย มเอกสารต่ า งๆ ที่ ใช้ ในการประชุ ม ผู้ ป กครอง ประกอบด้ ว ยรายชื่ อ ลงทะเบี ย น
แบบสอบถาม และวาสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
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3. ฝ่ำยต้อนรับ
ตึกอำนวยกำร
3.1 นางปรียาภัทร์
ตุลาชม
ประธาน
3.2 นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ
กรรมการ
3.3 นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์
กรรมการ
3.4 นางสาววรรณภา อวดคร่อง
กรรมการ
3.5 นางสาวเนตรทราย ต๊ะต้องใจ
กรรมการ
อำคำรเอนกประสงค์
3.1 นางทัศนีย์
แสงศรีจันทร์
ประธาน
3.2 นางสาวศิริรัตน์
พรหมณี
กรรมการ
3.3 นางสาวอรนรินทร์ มุกดา
กรรมการ
3.4 นางสาวมนัสนันท์ คายันต์
กรรมการ
3.5 นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล
กรรมการ
3.6 นางสาววาสนา
มุกดาสวรรค์
กรรมการ
3.7 นางณัชชา
ธะนันวงค์
กรรมการ
3.8 นางจิณณ์ณิชา
สมุดความ
กรรมการ
3.9 นางสาวณิชาภา
ผ่องใส
กรรมการ
มีหน้ำที่ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม รับลงทะเบียน และแจก
เอกสารการประชุม
4. ฝ่ำยบันทึกกำรประชุม
4.1 นางสาวญาณกร
ศรีชาติ
ประธาน
4.2 นางสาวอภิสรา
วงศ์แก้ว
กรรมการ
มีหน้ำที่ บันทึกการประชุม และนาเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรับทราบต่อไป
5. ฝ่ำยจัดอำคำรสถำนที่
5.1 นายประชัน
5.2 นายศิวาพร

หาญจริง
เกษแก้ว

ประธาน
กรรมการ
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5.3 นางชลภัสสรณ์
หมื่นอาจยิ้ม
กรรมการ
5.4 นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์
กรรมการ
5.5 นางสาวเฌนิศา
ครุฑเงิน
กรรมการ
5.6 นายภัทรภณ ดวงภู
กรรมการ
5.7 นายธนทรัพย์
เฉียบแหลม
กรรมการ
5.8 นายศิริพงษ์
ลิ้มพรเสมานนท์
กรรมการ
5.9 นายวรัญญู
บุญเทพ
กรรมการ
5.10 นางสาวภัสสุรีย์ เพ็ญกุล
กรรมการ
5.11 นางสาวเสาวลักษณ์ คนบุญ
กรรมการ
5.12 นางสาวอรสา
พรหมโมคัก
กรรมการ
5.13 แม่บ้าน พี่เลี้ยง นักการภารโรง ทุกคน
มีหน้ำที่ จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่สาหรับผู้เข้าร่วมประชุม ดูแลความสะอาด ควบคุม และดูแลระบบ
เครือ่ งเสียง ตลอดจนถึงจัดเก็บให้เรียบร้อย เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
6. ฝ่ำยดูแลอำหำรและเครื่องดื่ม
6.1 นางลภัสรดา ดินหม้อ
ประธาน
6.2 นางณิชารีย์
รัตนอมรวิสิทธิ์
กรรมการ
6.3 นางสาวพงศ์ผกา พิลายนต์
กรรมการ
6.4 แม่บ้าน แม่ครัว และพี่เลี้ยง ทุกคน
มีหน้ำที่ จัดเตรียมและดูแลอาหารว่าง และน้าดื่มให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน ดูแลแขกผู้มีเกียรติบนเวทีให้
เป็นไปด้วยความเรียบ้อย
7. ฝ่ำยฝึกซ้อมนักเรียนรับมอบเกียรติบัตรและเหรียญรำงวัล
7.1 นางเครือวัลย์
อุตมะโน
ประธาน
7.2 นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์
กรรมการ
7.3 นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
กรรมการ
7.4 นางสาวน้าฝน
อินสุวรรณ์
กรรมการ
7.5 นางสาวเจนจิรา
ปวงคา
กรรมการ
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7.6 นางสาวราตรี
สุนทร
กรรมการ
7.7 นางสาวสุวิมล
นะใจ
กรรมการ
มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมและควบคุม ดูแล นักเรียนทาการรับมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
8. ฝ่ำยบันทึกภำพ
8.1 นายกฤษณะ
ปิกวงศ์
ประธาน
8.2 นางสาวศุภจิต
ศรีธิ
กรรมการ
มีหน้ำที่ บันทึกภาพการประชุม ทั้งในห้องประชุมและห้องเรียนต่าง ๆ พร้อมนาเสนอผู้บริหารต่อไป
9. ฝ่ำยพิธีกำร/พิธีกร
9.1 นายวิชัย
แก้วปวน
ประธาน
9.2 นางสาวกฤติญา
กิติมา
กรรมการ
9.3 นายเอกชัย
ชัยธนานันท์
กรรมการ
9.4 นายพิเชษฐ์
ขันเชียง
กรรมการ
มีหน้ำที่ เตรียมเครื่องเสียง ลาดับขั้นพิธีการ และดาเนินรายการประชุมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้น
กาประชุม
10. ระบบจรำจร
10.1 นายวสันต์
นายด่าน
ประธาน
10.2 นายชาติชาย
เบญจวรรณ์
กรรมการ
10.3 นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์
กรรมการ
10.4 นายณัฐวัตร
เดินแปง
กรรมการ
10.5 นายนพฤทธิ์
ธิวรรณ์
กรรมการ
10.6 นายศราวุฒิ ช่างแต่ง
กรรมการ
10.7 นายอนันต์
มีลาภ
กรรมการ
10.8 นายธวัชชัย จิตรหนา
กรรมการ
มีหน้ำที่ อานวยความสะดวก ดูแลการเข้า – ออก พร้อมทั้งที่จอดรถของผู้ที่มาประชุมผู้ปกครอง
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11. ฝ่ำยประเมินผลและประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
11.1 นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว
ประธาน
11.2 นางเครือวัลย์
อุตมะโน
กรรมการ
11.3 นายศิวาพร เกษแก้ว
กรรมการ
11.4 นางปรียาภัทร์
ตุลาชม
กรรมการ
11.5 นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์
กรรมการ
11.2 นางสาวสุภารัตน์ อุทธิยา
กรรรการ
มีหน้ำที่ จัดเตรียมแบบสอบถามความพึงพอใจ และเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลการดาเนินงาน และ
จัดทารายงานสรุปโครงการเสนอผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป
ให้ ผู้ ที่ รั บ การแต่ งตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ที่ ได้ รับ มอบหมายอย่างเต็ ม กาลั งความสามารถ เพื่ อ ให้ งานส าเร็จ
เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
สั่ง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560

(นางผ่องพรรณ ปินตาแสน)
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

