
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  7  ฝั่งหม่ิน 

ท่ี 028/2562 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมศึกษำต่อระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น จะจัดโครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันท่ี 26  มีนาคม  2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน
เทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงาน      
ฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1. นางผ่องพรรณ ปินตาแสน   ประธานกรรมการ 
2. นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนงลักษณ์  วงค์ราษฎร์   กรรรมการ 
4. นางเครือวัลย์   อตุมะโน    กรรมการ 
5. นางปรียาภัทร์  ตุลาชม    กรรมการ 
6. นางสาวอรนรินทร์ มุกดา    กรรมการ 
7. นายประชัน  หาญจริง   กรรมการ 
8. นางสาวพัชญ์วิสา  จันทพิมพ์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวก ดูแล ในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  
 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
2.1  ฝ่ำยจัดเตรียมสถำนที่บนเวทีและตกแต่งสถำนที่ 

1. นายภัทรภณ    ดวงภู    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเจนจิรา  ปวงค า  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปฏิญญา  ทองดี  กรรมการ 
4. นางสาวมนัสนันท์  ค ายันต์  กรรมการ 
5. นางสาวธัญกมล  นะใจ  กรรมการ 



6. นางสาวภัสสุรีย์  เพ็ญกุล  กรรมการ 
7. นางสาวพงศ์ผกา  พิลายนต์ กรรมการ 
8. นางสาวอารยา  สุขสบาย กรรมการ 
8. นางสาวลัลณ์ลลิน  สุนทร  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่        จัดตกแต่งสถานท่ีภายในอาคารอเนกประสงค์และบนเวที จัดเตรียม 
ความพร้อมสถานท่ีบริเวณเวที ตกแต่งสถานท่ี เพื่อให้สถานท่ีมีความเรียบร้อย 
 
  2.2 ฝ่ำยจัดสถำนที่ 
   1. นายประชัน   หาญจริง ประธานกรรมการ 

2. นายศิริพงษ์   ล้ิมพรเสมานนท์ รองประธานกรรมการ 
3.  นายวิชัย   แก้วปวน กรรมการ 

   4. นายธนัตถ์นินทร์   แสนอาทิตย์ กรรมการ 
   5. นายธนทรัพย์   เฉียบแหลม กรรมการ 
   6. นายนพฤทธิ์   ธิวรรณ์  กรรมการ 
   7.  นายกิตฏิพงษ์  กันทะวงศ์ กรรมการ 
   8.  นายเอกชัย   ชัยธนานันท์ กรรมการ 
   9. นายหิรัญ   ศรีวิชัย  กรรมการ 
   10. นายชาติชาย  เบญจวรรณ กรรมการ 
   10.  นายวสันต์   นายด่าน  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่        จัดเตรียมสถานท่ี จัดเตรียมโพลเดียม โซฟาส าหรับแขกผู้มีเกียรติ  ติดต้ังป้าย
ไวนิลโครงการ จัดเตรียมเก้าอี้ผู้ร่วมงานให้เพียงพอ จัดเตรียมเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สถานท่ีมี
ความเรียบร้อย 

 
2.3  ฝ่ำยดูแลซุ้มแสดงควำมยินดี 

1. นายภัทรภณ    ดวงภู    ประธานกรรมการ 
 2. นาวสาววิไลวรรณ  ด่านสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวเจนจิรา  ปวงค า  กรรมการ 

4. นายนันทการ   ศรีธิดง  กรรมการ 
5. นางสาวลัลณ์ลลิน  สุนทร  กรรมการ 
6. นายหิรัญ   วิชัย  กรรมการ 
7. นางสาวอาภิสรา  วงค์แก้ว  กรรมการ 
8. นางสาวอารยา  สุขสบาย กรรมการ 
9. นางสาวปฏิญญา  ทองดี  กรรมการ 



10. นางสาวนฤดี  อินสุวรรณ ์ กรรมการ 
11. นางปรียาภัทร์  ตุลาชม  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่    จัดตกแต่งซุ้มหน้างาน และตกแต่งสถานท่ีภายในและภายนอกอาคาร
อเนกประสงค์   เพื่อให้สถานท่ีมีความเรียบร้อย 

 
2.4  ฝ่ำยรับลงทะเบียน ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครอง  

1. นางลภัสรดา     ดินหม้อ  ประธานกรรมการ 
2. นางชลภัสสรณ์     หมื่นอาจยิ้ม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจุฑามาศ    เหรียญแก้ว กรรมการ 
4. นางสาวเฌนิศา     ครุฑเงิน  กรรมการ 
5. นางจิณณ์ณิชา    สมุดความ กรรมการ 
6. นางสาวณิชาภา    ผ่องใส  กรรมการ 
7. นางสาวสุภารัตน์    อุทธิยา  กรรมการ 
8. นางสาวณัฐธิยา  น้ าสา  กรรมการ 
9. นางสาวอรสา     พรมโมคัก กรรมการ 
10. นางสาวชฎาพร      เก่งการท า กรรมการ 
11. นางสาวกาญจนา  จินะ  กรรมการ 
12.  นางสาววรรณรัตน์    อวดคล่อง กรรมการ 
13.  นางณิชารีย์   รัตนอมรวิสิทธิ์ กรรมการ 
14.  นางสาวเนตรทราย  ต๊ะต้องใจ กรรมการ 
15. นางเกื้อกุล   ค าแก้ว  กรรมการ 
16นางสาวนงลักษณ์    วงค์ราษฎร์ กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่    ออกหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ, ผู้ปกครองมาร่วมงาน ประสานงานกับแขกผู้มี

เกียรติและผู้ปกครองในการด าเนินงาน ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองท่ีมาร่วมงาน   เตรียมรายช่ือ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  และรับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ แจกช่อดอกไม้ติดหน้าอก
ส าหรับนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ แจกรูปถ่ายนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 น าพาแขกผู้มีเกียรติและ
ผู้ปกครองเข้าไปนั่งประจ าท่ี 

 
  2.5  ฝ่ำยดูแลพิธีกรทำงศำสนำ 
   1.  นายชาติชาย   เบญจวรรณ์ ประธานกรรมการ 
   2.  นายวิชัย   แก้วปวน รองประธานกรรมการ 
   3.  นายธนทรัพย์   เฉียบแหลม กรรมการ 
   4.  นายศิวาพร   เกษแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 



  มีหน้ำที่    ประสานงานพิธีกรทางศาสนา เตรียมความพร้อมการประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ 
และจัดเตรียมสถานท่ีหลังจากท าพิธีบายศรีเสร็จ 
 
  2.6  ฝ่ำยเตรียมควำมพร้อมบนเวที 
   1. นายประชัน  หาญจริง  ประธานกรรมการ 
   2.  นายศิริพงษ์  ล้ิมพรเสมานนท์  รองประธานกรรมการ 
   3.  นายภัทรภณ  ดวงภู   กรรมการ 
   4.  นายวิชัย  แก้วปวน  กรรมการ 
   5.  นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์  กรรมการ 
   6.  นายหิรัญ  วิชัย   กรรมการ 
   7.  นายศุภวัทน์   ปาเปาอ้าย  กรรมการ 
   8.  นายธนทรัพย์  เฉียบแหลม  กรรมการ 
   9.  นายพิเชษฐ์  ขันเชียง   กรรมการ 
   10.  นายเอกชัย  ชัยธนานันท์  กรรมการ 
   11. นายชาติชาย เบญจวรรณ ์  กรรมการ 
   12.  นายวสันต์  นายด่าน   กรรมการและเลขานุการ  
 
  มีหน้ำที่   จัดเตรียมโพลเดียมบนเวที จัดเก้าอี้ให้ผู้มีเกียรตินั่งบนเวที และจัดโต๊ะส าหรับผูก
ข้อมือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
  

2.7   ฝ่ำยจัดท ำวุฒิบัตรนักเรียน ป.6 และเกียรติบัตร 
1.  นายกฤษณะ   ปิกวงค์  ประธานกรรมการ 
2.  นางโสพิชชาญ์     สมใจ  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวพัชญ์วิสา   จันทพิมพ์   กรรมการ 
4.  นางสาวสุปราณี    สงวนรัษฎร์ กรรมการ 
5.  นางสาวสุภาลักษณ์    สืบสมบัติ กรรมการ 
6. นางสาวอรนรินทร์  มุกดา  กรรมการ 
7. นางสาวปวิชญา  ใจมาตุ่น  กรรมการ 
8. นางประภาพร   อะทะยศ กรรมการ 
9.  นางสาวลัลณ์ลลิน    สุนทร     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่     ตรวจทานรายช่ือให้ถูกต้อง จัดท าวุฒิบัตรและเกียรติบัตร  พิมพ์วุฒิบัตรนักเรียน 
ป.6 เป็นภาษาอังกฤษและเกียรติบัตร และจัดเตรียมกรอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตร  
 
 



2.8  ฝ่ำยพิธีกร 
1.  นายวิชัย      แก้วปวน    
2.  นางสาวกฤติญา  กิติมา   
3. นางาสาวอารยา  สุขสบาย    

มีหน้ำที่  จัดท าก าหนดการ / ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ อ่านรายช่ือนักเรียนท่ีเข้ารับวุฒิบัตร  
โดยประสานกับฝ่ายจัดเตรียมวุฒิบัตรและฝ่ายฝึกซ้อม 
 

2.9 ฝ่ำยฝึกซ้อมนักเรียนเข้ำรับวุฒิบัตร 
1.  นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฏ์ ประธานกรรมการ 
2.  นายกฤษณะ   ปิกวงศ์  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวพัชญ์วิสา     จันทพิมพ์ กรรมการ 
4. นางเครือวัลย์   อุตะมะโน กรรมการ   
5. นางสาวกนกพิชญ์  โนกุล  กรรมการ 
6. นางสาวกฤติยา  กิติมา  กรรมการ 
7.  นางสาวอาภิสรา  วงค์แก้ว  กรรมการ 
8.  นางสาวภัสสุรีย์  เพ็ญกุล  กรรมการ 
9.  นางสาวธัญกมล  นะใจ  กรรมการ 
10.  นางสาวมนัสนันท์  ค ายันต์  กรรมการ 
11.  นางสาวพงศ์ผกา  พิลายนต์  กรรมการ 
12. นางสาวอารยา  สุขสบาย กรรมการ 
13.  นายนันทการ  ศรีธิดง  กรรมการ 
14. นางสาวสุภาลักษณ์  สืบสมบัติ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่   จัดเตรียมรายช่ือนักเรียน ป.6 และจัดเรียงวุฒิบัตรตามล าดับเลขท่ี  ช่ือ  ช้ัน  
ก าหนดวันเวลาในการฝึกซ้อมพิธีการอย่างน้อย  1  ครั้ง และ วันซ้อมใหญ่ ฝึกซ้อมพิธีการกับนักเรียนให้เกิด
ความเข้าใจ  ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสวยงาม  ประสานกับฝ่ายรับลงทะเบียนในวันรับวุฒิบัตร และจัดเรียง
วุฒิบัตร ส่งมอบให้ประธานตามรายช่ือ เชิญวุฒิบัตรให้ประธานในวันมอบวุฒิบัตร 
 
  2.10 ฝ่ำยฝึกซ้อมกำรแสดงกำรร้องเพลงประสำนเสียง 

1.  นายกิตฏิพงษ์  กันทะวงศ์ ประธานกรรมการ 
2.  นายกฤษณะ   ปิกวงศ์  รองประธานกรรมการ 
3.  นายเอกชัย   ชัยธนานันท์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมการแสดงการร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียน และด าเนินแสดงในพิธีจนแล้วส้ิน 



 2.11 ฝ่ำยจัดเตรียมวีดีทัศน์ 
 1. นายกฤษณะ   ปิกวงศ์  ประธานกรรมการ 
 2. นายชาติชาย   เบญจวรรณ์ รองประธานกรรมการ 

 มีหน้ำที่ จัดท าวีดีทัศน์ประมวลภาพนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และด าเนินแสดงในพิธีจนแล้วส้ิน 
 
2.12  ฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภำพ 

   1.  นายกฤษณะ   ปิกวงค์  ประธานกรรมการ 
2.  นายเอกชัย     ชัยธนานันท์  รองประธานกรรมการ 
3.  นายกิตฏิพงษ์  กันทะวงศ์ กรรมการ 
4.  นางสาวภัสสุรีย์  เพ็ญกุล  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ บันทึกภาพนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6ระหว่างการด าเนินพิธีจนเสร็จส้ิน 
 

2.13 ฝ่ำยวัดและประเมินผล 
 1.  นายกฤษณะ   ปิกวงศ์  ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวพัชญ์วิสา  จันทพิมพ์ รองประธานกรรมการ 
 3.  นางสาวสุภาลักษณ์  สืบสมบัติ กรรมการ 
 4.  นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฏ์ กรรมการและเลขานุการ 

  
 มีหน้ำที่ วัดและประเมินผลกิจกรรม จัดท าเอกสารประเมินผล สรุปรายงานผลการจัด

กิจกรรม เพื่อพัฒนาและปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ  หากพบปัญหาหรือ

อุปสรรค ให้ แจ้งฝ่ายอ านวยการ เพื่อแก้ไขต่อไป 
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 
ส่ัง  ณ  วันท่ี  19  เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 

 
 
 

                ( นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน ) 
              ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น 


