
 
 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหม่ิน 

ท่ี  ๐๐๔/25๖3 
เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนเพือ่ศึกษำ 

ชั้นอนุบำลศึกษำปีที่ 1 และช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 25๖๓ 
******************************************************* 

ตามท่ีโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ได้ด าเนินการ
รับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษา ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 25๖๓ 
ระหว่างวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 – 9 มกราคม 2563 นั้น ได้มีการก าหนดการประเมินพัฒนาการฯ          
ในวันเสาร์ ท่ี 18 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขอแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

    1. นางผ่องพรรณ ปินตาแสน  ประธาน 
    2. นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ ์  รองประธาน 

มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา ก ากับดูแล การรับสมัครและคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  

2. คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน 
     1. นางเกื้อกุล  ค าแก้ว  
     2. นางสาววรรณรัตน์  อวดคร่อง 
     3. นางณิชารีย์  รัตนอมรวิสิทธิ์ 
     ๔. นางเนตรทราย  ต๊ะต้องใจ 
     ๕. นายธีนวัฒน์   แสงค า 
มีหน้ำที่ จัดท าเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ลงทะเบียนและแจกบัตรคิว 

  

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินพัฒนำกำรและควำมพร้อมนักเรียน  
 3.1 ระดับอนุบำล 

3.1.1 คณะกรรมกำรฝ่ำยพัฒนำกำรและควำมพร้อมนักเรียน 
ห้องสอบที่ 1  

1. นางสาวนงลักษณ์   วงค์ราษฎร์ 
2. นางสาวจิราพร    ปัญญาฟ ู
3. Miss Genevieve C.Taniongon 

ห้องสอบที่ ๒ 
1. นางชลภัสสรณ์    หมื่นอาจยิ้ม 
2. นางสาวจามจุรี    จักรสมศักดิ์ 
3. Ms.Meryl Joy Madriaga 

ห้องสอบที่ ๓ 
1. นางลภัสรดา    ดินหม้อ 
2. นางสาวปรียานุช    ทวีกุล 
3. Miss.Lovely Pear D.Gabriel 



ห้องสอบท่ี ๔ 
      1. นางสาวจุฑามาศ   เหรียญแก้ว 

       2. นางสาวสุภารัตน์   อุทธิยา 
       3. Miss.Lovely Pear D.Gabriel 

ห้องสอบที่ ๕ 
      1. นางสาวเฌนิศา    ครุฑเงิน 
      2. นางสาวอรสา    พรมโมคัก 
      3. Miss Hannah Grace Arribas Santos 
 มีหน้ำที่ ลงทะเบียน  แจกบัตรคิว ประเมินความพร้อมของนักเรียน สรุปข้อมูลจากการประเมินความ
พร้อมของนักเรียนก่อนจะประกาศรายช่ือผู้สอบผ่าน 

3.1.2 คณะกรรมกำรสรุปผลกำรประเมิน 
  1. นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว 
  2. นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม 
  3. นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์ 

 ๔. นางลภัสรดา   ดินหม้อ 
 ๕. นางสาวเฌนิศา   ครุฑเงิน 

มีหน้ำที่ สรุปข้อมูลจากการประเมินความพร้อมของนักเรียนและการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ก่อนจะประกาศ
รายช่ือผู้สอบผ่าน 

  

3.2 ระดับประถมศึกษำ 
3.2.1 คณะกรรมกำรประจ ำห้องสอบข้อเขียน 

 ห้องสอบที่ 1 (ห้อง ป.1/1) 
   สัมภำษณ์ภำษำไทย คณิตศำสตร์และเชำว์ปัญญำ 
   1. นางเครือวัลย์  อุตมะโน 

2. นางสาวสุภาลักษณ์   สืบสมบัติ 
สัมภำษณ์ภำษำอังกฤษ 

๑. นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์ 
๒. Teacher Richelle , Om , Jordan 

 ห้องสอบที่ 2 (ห้อง ป.๑/๒)  
   สัมภำษณ์ภำษำไทย คณิตศำสตร์และเชำว์ปัญญำ 
   1. นางปรียาภัทร์  ตุลาชม 

๒. นางโสพิชชาญ์ สมใจ 
สัมภำษณ์ภำษำอังกฤษ 

๑. นางสาวกฤติญา    กิติมา 
๒. นางสาวธัญกมล นะใจ 
๓. Teacher Sherrly , Derek 

 
 
 
 



 ห้องสอบที่ ๓ (ห้อง ป.๑/๓) 
   สัมภำษณ์ภำษำไทย คณิตศำสตร์และเชำว์ปัญญำ 

๑. นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว  
๒. นางสาวเจนจิรา ปวงค า 

สัมภำษณ์ภำษำอังกฤษ 
1. นางกนกพิชญ์   แปงใจ 
2. นางสาวภิญญาดา ด่านบุญเรือน 
3. Teacher Roda , Tim 

ห้องสอบที่ ๔   (ห้อง วิทยำศำสตร์) 
   สัมภำษณ์ภำษำไทย คณิตศำสตร์และเชำว์ปัญญำ 

1. นางสาวอรนรินทร ์ มุกดา 
2. นางสาวปวิชญา ใจมาตุ่น 

สัมภำษณ์ภำษำอังกฤษ 
1. นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสด์ิ 
2. นางสาวกรรณิการ์ ทาค า 
3. Teacher Kwini , Stuart 

มีหน้ำที่ ประเมินความพร้อม ความรู้ความสามารถ และเป็นกรรมการคุมสอบ สัมภาษณ์ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  เชาว์ปัญญา และสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ  แล้วน าข้อสอบส่งให้ฝ่ายตรวจสอบและพิมพ์รายงาน
ผลการสอบสัมภาษณ์ และครูท่ีสอบสัมภาษณ์แต่ละห้องสอบส่งตัวแทนห้องละ 1 คน สรุปผลการประเมินและ
พฤติกรรมขณะสัมภาษณ์ 

3.2.2 คณะกรรมกำรลงทะเบียน ประสำนงำนหน้ำห้องสอบและดูแลนักเรียน 
ห้องสอบที่ ๑ 

กรรมกำรประสำนงำนหน้ำห้องสอบ  
1. นายนันทการ  ศรีธิดง 

 กรรมกำรดูแลนักเรียนหลังลงทะเบียนและขณะรอสอบสัมภำษณ์ 
1. นางสาวเยาวลักษณ์ หน่อค าหล้า 

ห้องสอบที่ ๒ 
กรรมกำรประสำนงำนหน้ำห้องสอบ  

1. นายกริช  เตชะธีรกุล 
 กรรมกำรดูแลนักเรียนหลังลงทะเบียนและขณะรอสอบสัมภำษณ์ 
  ๑. นางพัชรารัตน ์ แหล่งกาศ 

ห้องสอบที่ ๓ 
กรรมกำรประสำนงำนหน้ำห้องสอบ  

1. นายภัทรภณ  ดวงภู 
 กรรมกำรดูแลนักเรียนหลังลงทะเบียนและขณะรอสอบสัมภำษณ ์

๑. นางสาวปวันรัตน ์ สุยะแก้ว 
 
 
 
 



ห้องสอบที่ ๔ 
คณะกรรมกำรลงทะเบียนและประสำนงำนหนำ้ห้องสอบ  

1. นางสาวลัลณ์ลลิน สุนทร 
 คณะกรรมกำรดูแลนักเรียนหลังลงทะเบียนและขณะรอสอบสัมภำษณ์ 

1. นางประภาพร  อะทะยศ 
มีหน้ำที่ น านักเรียนนั่งตามล าดับท่ีลงทะเบียน ดูแลนักเรียนขณะรอสอบสัมภาษณ์ท่ีห้องสมุดหรือห้อง

มัลติมีเดีย และหน้าห้องสอบขณะรอสัมภาษณ์อีกหน้าห้องละ ๕ คน ขานรายช่ือนักเรียนเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ 
  

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำแบบประเมินควำมพร้อมและจัดท ำแบบสัมภำษณ ์
4.1 คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำแบบประเมินควำมพร้อมระดับอนุบำล 

  1. นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว 
  2. นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์ 
  3. นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม 

4.2 คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำแบบสัมภำษณ์ระดับประถมศึกษำ 
  1. นางเครือวัลย์   อุตมะโน 
  2. นางปรียาภัทร์  ตุลาชม 
  3. นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว 
  4. นางสาวกฤติญา กิติมา 
มีหน้ำที่ จัดท าแบบประเมินความพร้อมในระดับอนุบาลและจัดท าสัมภาษณ์ในระดับประถม และจัดท า

ส าเนาข้อสอบให้เรียบร้อย 
  

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจสอบและกรอกคะแนน 
 1. นายศิริพงษ์  ล้ิมพรเสมานนท์ 
 2. นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ ์

  ๓. นางสาวภัสสุรีย์ เพ็ญกุล  
      มีหน้ำที่ เก็บรวบรวมคะแนนสัมภาษณ์ และ บันทึกคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์ รวมคะแนน และสรุปผล
การสอบเรียงล าดับตามคะแนนรวมในส่วนของนักเรียนให้เรียบร้อย  
  
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 
  1. นายประชัน  หาญจริง  ประธาน 
  2. ครูชายทุกคน     กรรมการ 
  3. นักการภารโรง,แม่บ้าน,แม่ครัว,คนสวน ทุกคน กรรมการ 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถานท่ี  โต๊ะเก้าอี้ส าหรับฝ่ายลงทะเบียน และเก้าอี้ส าหรับผู้ปกครองประมาณ 
450 ท่ีนั่งและจัดป้ายประกาศรายช่ือตามห้องสอบ 
 
๗.คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจร 
  1. นายประชัน  หาญจริง 
  ๒. นายศิวาพร  เกษแก้ว 
  ๓. นายธนัตถ์นินทร ์ แสนอาทิตย์ 

 ๔. นายวสันต์  นายด่าน 
 ๕. นายชาติชาย  เบญจวรรณ์ 



 ๖. นายธนทรัพย ์ เฉียบแหลม 
 ๗. นายกิตฎิพงษ์  กันทะวงค์ 
 ๘. นายศราวุฒิ  ช่างแต่ง 
 ๙. นายอนันต์  มีลาภ 
 ๑๐. นายวาทศิลป์    คล่องดี 
 ๑๑. นายวีรพงษ ์  ชนะชัย 
มีหน้ำที่ อ านวยความสะดวกด้านจราจรให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  
๘. คณะกรรมกำรควบคุมเคร่ืองเสียงและกำรน ำเสนอวีดิทัศน์ 
  ๑. นายเอกชัย  ชัยธนานันท์ 
 มีหน้ำที่ จัดเตรียมเครื่องเสียงท่ีอาคารอเนกประสงค์ให้พร้อม  และเครื่องฉายวิดีทัศน์ให้พร้อมส าหรับ
การใช้งาน 
  
๙.คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 

  ๑. นายธีนวัฒน์   แสงค า 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมบันทึกภาพเพื่อเป็นหลักฐาน 

  
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 

 ๑. นางสาวกฤติญา กิติมา 
มีหน้ำที่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก าหนดการ  สถานท่ี  และระเบียบต่างๆ แก่ผู้ปกครอง ตลอดจนแจ้ง

ก าหนดการประกาศผลการสอบและรายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์ 
  
1๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 

 แม่บ้านประจ าอาคารอเนกประสงค์  อาคารอนุบาลและประถม 
มีหน้ำที่ ดูแลจัดเตรียมอาหารว่างส าหรับครูและน้ าด่ืมส าหรับผู้ปกครอง พร้อมท าความสะอาด  ตลอดจน

ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารเรียน 
 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ หากพบปัญหาหรืออุปสรรค       

ให้แจ้งฝ่ายอ านวยการ เพื่อแก้ไขต่อไป 
  
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๗    เดือน  มกราคม  พ.ศ.25๖๓ 
 

 
 

  ( นางผ่องพรรณ    ปินตาแสน ) 
                          ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล ๗  ฝ่ังหมิ่น 


