
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหมิ่น 
ที่ 066/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบโครงกำรประชุมผู้ปกครอง ประจ ำภำคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๘ 
*************************************************************** 

  ตามที่โรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝั่งหมิ่น  จะได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือชี้แจง
นโยบาย  การจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูประจ าชั้น เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพของเด็กนักเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 28  มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น นั้น   

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้ 

๑.  ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
     ๑.๑  นายพิชิต  พันธุ์พิทยแพทย์   ประธาน 

๑.๒  นางผ่องพรรณ ปินตาแสน   รองประธาน  
มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา พิจารณาและแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดการประชุมด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 
๒.  ฝ่ายเตรียมเอกสารการประชุม และจัดท าเกียรติบัตร 
 ๒.๑  นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว  ประธาน 

         2.2  นางโสพิชชาญ ์  สมใจ   กรรมการ 
 2.3  นางสาวราตรี    สุนทร   กรรมการ 
 ๒.4  นางสาวภาวิณ ี  ผ่องใส   กรรมการ 
 ๒.5  นางสาววาสนา  มุกดาสวรรค์  กรรมการ 
มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่ใช้ในการประชุมผู้ปกครอง (รายชื่อลงทะเบียน  /แบบสอบถาม/ชบาสาร) 
รวบรวมรายชื่อและจัดท าเกียรติบัตรเพ่ือมอบให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ 

๓.  ฝ่ำยต้อนรับ 
            อำคำรอ ำนวยกำร 
  ๓.๑  นางจิรารักษ์  ตุลาชม   ประธาน 

๓.๒  นางสาววิไลวรรณ  ด่านสวัสดิ์  กรรมการ 
๓.3  นางสาววรรณภา  อวดคร่อง  กรรมการ 
๓.4  นางขวัญชนก  ค าแก้ว   กรรมการ 
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            อำคำรอเนกประสงค์  
๓.๑  นางสาวปรียพร  มุกดา   ประธาน   
๓.๒  นางศิริรัตน์   อินต๊ะชัย  กรรมการ 
๓.๓  นางณัชชา   ธะนันวงค์  กรรมการ 
๓.๔  นางจิณณ์ณิชา  สมุดความ  กรรมการ 
๓.๕  นางสาวผกาวรรณ  ค าปิว   กรรมการ 
๓.๖  นางสาวณิชกานต์    แสงเมือง  กรรมการ 
๓.๗  นางสาวมนัสนันท ์  ค ายันต์   กรรมการ 
๓.๘  นางสาวลัดดาพร  จันทาพูน  กรรมการ 
๓.๙  นางสาวภาวิดา  วงค์แก้ว   กรรมการ 
๓.๑๐  นางสาวธีรนาฎ  หมื่นทะ   กรรมการ 
  

มีหน้ำที ่  ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมการประชุม  รับลงทะเบียน  และแจก
เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครอง 

 
๔.  ฝ่ำยอำหำรว่ำง 
  ๔.๑  นางลภัสรดา  ดินหม้อ    ประธาน  
  ๔.๒  นางณิชารีย ์  รัตนอมรวิสิทธิ์  รองประธาน 

๔.๓  พ่ีเลี้ยงเด็กทุกคน     กรรมการ 
มีหน้ำที ่  จัดเตรียมอาหารว่าง น้ าดื่ม  ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม 

๕.  ฝ่ำยจัดสถำนที่ 
๕.๑  นายศิวาพร   เกษแก้ว   ประธาน  

  ๕.๒  นางลภัสรดา  ดินหม้อ   รองประธาน 
  ๕.๓  นางชลภัสสรณ ์  หมื่นอาจยิ้ม  กรรมการ 

๕.๔  นางสาวนงลักษณ์  วงค์ราษฎร์  กรรมการ 
๕.๕  นางสาววาสนา  มุกดาสวรรค์  กรรมการ 
๕.๖  นายธีรวัฒน ์  แสนศิริ   กรรมการ 
๕.๗  นายณัฐวัตร   เดินแปง   กรรมการ 
๕.๘  นางสาวกนกพิชญ์  โนกุล   กรรมการ 
๕.๙  นางสาวกรรณิการ์  ทาค ามา   กรรมการ 
๕.๑๐  นางสาวณานกร  ศรีชาติ   กรรมการ 
๕.๑๑  แม่บ้าน พี่ลี้ยงเด็ก นักการภารโรงทุกคน 
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มีหน้ำที่   จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ดูแลความสะอาด  ควบคุมและดูแลระบบ
เครื่องเสียง ตลอดจนถึงจัดเก็บให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม 
 
6. ฝ่ายพิธีการบนเวที 
  6.๓  นางสาวน้ าฝน  อินสุวรรณ์  ประธาน 
  6.๒  นางสาวเจนจิรา  ปวงค า   กรรมการ 
  6.๓  นางสาวกนกพิชญ์  โนกุล   กรรมการ 
มีหน้าที ่ จัดเรียงเกียรติบัตรบนเวที  พร้อมให้ประธานในพิธีมอบแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล 
 
๘. ฝ่ายควบคุมและดูแลนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร 
 ระดับอนุบาล 
  ๘.๑  นางสาวเฌนิศา  ครุฑเงิน  
  ๘.๒  นางสาวณิชกานต์  แสงเมือง 
 ระดับประถมศึกษา   
  ๘.๒  นางสาวพัญช์วิสา  จันทพิมพ์ 
  ๘.๒  นางสาวกฤติญา  กิติมา 
มีหน้าที ่ ดูแลและควบคุมนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรลงทะเบียน  และเตรียมพร้อมส าหรับการขึ้นรับเกียรติบัตร 

๙.  ฝ่ำยบันทึกภำพ / บันทึกกำรประชุม 
  ๙.๑  นายกฤษณะ  ปิกวงศ์   ประธาน 
  ๙.๒  นางสาวจตุพรรณ  แสนพิช   กรรมการ 

๙.๓  นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว  กรรมการ 
มีหน้ำที ่ บันทึกภาพการประชุม / บันทึกการประชุม ทั้งในห้องประชุมและห้องเรียนต่าง ๆ พร้อมน าเสนอ

ผู้บริหารต่อไป 

๑๐.  ฝ่ำยพิธีกำร/พิธีกร 
  ๑๐.๑  นายไพฑรูย์  แสนบัวหลวง  ประธาน 
  ๑๐.๒  นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว  รองประธาน 

๑๐.๒  นายเอกชัย  ชัยธนานันท์  กรรมการ  
มีหน้ำที ่ เตรียมเครื่องเสียง  ล าดับขั้นพิธีการ  และด าเนินรายการประชุมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้น
การประชุม 
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๑๑.  ระบบจรำจร 
  ๑๑.๑  นายวสันต์  นายด่าน   ประธาน 
  ๑๑.๒  นายชาติชาย  เบญจวรรณ์  กรรมการ 
  ๑๑.๓  นายหิรัญ   ศรีวิชัย   กรรมการ 
  ๑๑.๔  นายธนัตถ์นินทร ์  แสนอาทิตย์  กรรมการ 
  ๑๑.๕  นายภัทรภณ  ดวงภู   กรรมการ 
  ๑๑.๖  นายยศกร  มีสุข   กรรมการ 
  ๑๑.๗  นายศราวุฒ ิ  ช่างแต่ง   กรรมการ 
มีหน้ำที ่ อ านวยความสะดวก ดูแลการเข้า – ออก พร้อมทั้งที่จอดรถของผู้ที่มาประชุมผู้ปกครอง  

 ให้ผู้ที่ไดร้ับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้งานส าเร็จ
เรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑6  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 
 

(นายพิชิต  พันธุ์พิทยแพทย์) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝั่งหมิ่น 


