
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  7  ฝั่งหม่ิน 

ที ่016/2559 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมศึกษำต่อระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
 

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จะจัดโครงการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 13  มีนาคม  2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม       โรงแรม
อินค า  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน     
ฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1. นางผ่องพรรณ ปินตาแสน   ประธานกรรมการ 
2. นายมงคล    ใบแสง      รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนงลักษณ์  วงค์ราษฎร์   กรรรมการ 
4. นางเครือวัลย์   อุตมะโน    กรรมการ 
5. นางจิรารักษ์    ตุลาชม    กรรมการ 
6. นางสาวอรนรินทร์ มุกดา    กรรมการ 
7. นายศิวาพร  เกษแก้ว    กรรมการ 
8. นายชาติชาย  เบญจวรรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวก ดูแล ในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  
 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
2.1  ฝ่ำยจัดเตรียมสถำนที่บนเวทีและตกแต่งสถำนที่ภำยใน 

1. นายศิวาพร   เกษแก้ว   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอรนรินทร์    มุกดา   รองประธานกรรมการ 
3. นางณัชชา      ธะนันวงค ์  กรรมการ 
4. นางทัศนีย์   แสงศรีจันทร์  กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว  กรรมการ 



6. นางสาวเฌนิศา  ครุฑเงิน   กรรมการ 
7. นาวสาวกฤติญา  กิติมา   กรรมการ 
8. นาวสาวน้ าฝน   อินสุวรรณ์  กรรมการ 
9. นาวสาววิไลวรรณ  ด่านสวัสดิ์  กรรมการ 
10. นางสาวธีรนาฎ  หมื่นทะ   กรรมการ 
11. นางสาวอาภิสรา  วงค์แก้ว   กรรมการ 
12. นางจตุพรรณ  กิจจานนท์  กรรมการ 
13. นายธนัตถ์นินทร์   แสนอาทิตย ์  กรรมการ 
14. นายธีรวัฒน์     แสนศิริ   กรรมการ 
15. นายยศกร      มีสุข   กรรมการ 
16. นายณัฐวัตร     เดินแปง   กรรมการ 
17. นายศราวุฒิ      ช่างแต่ง   กรรมการ 
18. นายประนอม     สันธิ   กรรมการ 
19. นายวิชัย   แก้วปวน กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่        จัดเตรียมสถานทีแ่ละตกแต่งสถานทีภ่ายในโรงแรม    จัดเตรียมความพร้อม 
สถานที่บริเวณเวที  จัดเตรียมโพลเดียมและเครื่องใช้ต่างๆที่ต้องเตรียมจากโรงเรียนเพ่ือไปใช้ในงาน           
เพ่ือให้สถานทีมี่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
2.2 ฝ่ำยจัดเตรียมซุ้มแสดงควำมยินดีและตกแต่งสถำนที่ภำยนอก 

1. นางชลภัสสรณ์    หมื่นอาจยิ้ม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเจนจิรา  ปวงค า   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวธีรนาฏ  หมื่นทะ   กรรมการ 
4. นางสาวผกาวรรณ  ค าปิว      กรรมการ 
5. นางศุภณัฐชญา    บุตรบุญ   กรรมการ 
4. นางสาววาสนา  มุกดาสวรรค์  กรรมการ 
5. นางสาวภัสสุรีย์  เพ็ญกุล   กรรมการ 
6. นางสาวนงลักษณ์  วงค์ราษฎร์  กรรมการ 
7. นางเครือวัลย์   อุตมะโน   กรรมการ 
8. นางสาวอรนรินทร์  มุกดา   กรรมการ 
9. นางสาวราตรี   สุนทร   กรรมการ 
10. นางสาวผกาวรรณ  ค าปิว   กรรมการ 
11. นางสาวมนัสนันท์  ค ายนต ์   กรรมการ 
12. นายวสันต์      นายด่าน   กรรมการ 



13. นายเอกชัย   ชัยธนานันท์  กรรมการ 
14. นายหิรัญ   ศรีวิชัย   กรรมการ 
15. นายศิริพงษ ์   ลิ้มพรเสมานนท์  กรรมการ 
16. นายเอกชัย   ชัยธนานันท์  กรรมการ 
17. นายภัทรภณ    ดวงภู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถานที่ภายนอก  เตรียมความพร้อมสถานที่ภายนอกโรงแรม ตกแต่ง
สถานที่ ติดตั้งป้ายไวนิลโครงการบริเวณด้านนอก และจัดซุ้มหน้างาน จัดเตรียมเครื่องใช้ต่างๆที่ต้องเตรียมจาก
โรงเรียน เพ่ือให้สถานทีมี่ความเรียบร้อย 

 
  2.3 ฝ่ำยประสำนงำนโรงแรม 
   1.  นายมงคล   ใบแสง  ประธานกรรมการ 
   2.  นายไพฑูรย์   แสนบัวหลวง รองประธานกรรมการ 
   3.  นางศิริรัตน์   พรหมมณ ี กรรมการ 
   4.  นายเอกชัย   ชัยธนานันท์ กรรมการ 
   5.  นายชาติชาย   เบญจวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
  มีหน้ำที่  ประสานงานเตรียมความพร้อมก าหนดวันในการด าเนินโครงการ ประสานงานการ
จัดตกแต่งสถานที ่ประสานฝ่ายเทคนิคโรงแรม  
  2.4  ฝ่ำยดูแลพิธีกรทำงศำสนำ 
   1.  นายศิวาพร   เกษแก้ว  ประธานกรรมการ 
   2.  นายวิชัย   แก้วปวน รองประธานกรรมการ 
   3.  นายยศกร   มีสุข  กรรมการ 
   4.  นายชาติชาย   เบญจวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
  มีหน้ำที่    ประสานงานพิธีกรทางศาสนา เตรียมความพร้อมการประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ 
และจัดเตรียมสถานที่หลังจากท าพิธีบายศรีเสร็จ 
 
  2.5  ฝ่ำยเตรียมควำมพร้อมบนเวที 
   1.  นายศิริพงษ ์  ลิ้มพรเสมานนท์  ประธานกรรมการ 
   2.  นายหิรัญ  ศรีวิชัย   รองประธานกรรมการ 
   3.  นายยศกร  มีสุข   กรรมการ 
   4.  นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย ์  กรรมการ 
   5.  นายธีรวัฒน์  แสนศิริ   กรรมการ 



   6.  นายวิชัย  แก้วปวน  กรรมการ 
   7.  นายภัทรภณ  ดวงภู   กรรมการ 
   8.  นายเอกชัย  ชัยธนานันท์  กรรมการ 
   9.  นายวสันต์  นายด่าน   กรรมการและเลขานุการ  
 
  มีหน้ำที่   จัดเตรียมโพลเดียมบนเวที จัดเก้าอ้ีให้ผู้มีเกียรตินั่งบนเวที และจัดโต๊ะส าหรับผูก
ข้อมือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
  

2.6  ฝ่ำยรับลงทะเบียน ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครอง  
1.  นางลภัสรดา   ดินหม้อ   ประธานกรรมการ 
2.  นางชลภัสสรณ์  หมื่นอาจยิ้ม  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวกนกพิชญ์  โนกุล   กรรมการ 
4.  นางสาวญาณกร  ศรีชาติ   กรรมการ 
5.  นางสาวมนัสนันท์  ค ายนต ์   กรรมการ 
6.  นางสาวธีรนาฏ  หมื่นทะ   กรรมการ 
7.  นางสาววรรณภา    อวดคล่อง  กรรมการ 
8.  นางณิชารีย์   รัตนอมรวิสิทธิ์  กรรมการ 
9.  นางสาวเนตรทราย  ต๊ะต้องใจ  กรรมการ 
10. นางขวัญชนก  ค าแก้ว   กรรมการ 

มีหน้ำที ่   ออกหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ, ผู้ปกครองมาร่วมงาน ประสานงานกับแขกผู้มี
เกียรติและผู้ปกครองในการด าเนินงาน ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน  เตรียมรายชื่อ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และรับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ แจกช่อดอกไม้ติดหน้าอก
ส าหรับนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ แจกรูปถ่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 น าพาแขกผู้มีเกียรติและ
ผู้ปกครองเข้าไปนั่งประจ าที่ 

 
2.7   ฝ่ำยจัดท ำวุฒิบัตรนักเรียน ป.6 และเกียรติบัตร 

1.  นางโสพิชชาญ์     สมใจ  ประธานกรรมการ 
2.  นายกฤษณะ   ปิกวงค ์  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวพัชญ์วิสาข์    จันทพิมพ์   กรรมการ 
4.  นางสาวสุปราณี    สงวนรัษฎร์ กรรมการ 
5.  นางสาวกฤติยา     กิติมา  กรรมการ 
6.  นางสาวราตรี    สุนทร     กรรมการและเลขานุการ 
 



มีหน้ำที่     ตรวจทานรายชื่อให้ถูกต้อง จัดท าวุฒิบัตรและเกียรติบัตร  พิมพ์วุฒิบัตรนักเรียน 
ป.6 เป็นภาษาอังกฤษและเกียรติบัตร และจัดเตรียมกรอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตร พร้อมทั้งน าไปโรงแรม 
 

2.8  ฝ่ำยพิธีกร 
1.  นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว    
2.  นายไพฑูรย ์   แสนบัวหลวง     
 

มีหน้ำที ่ จัดท าก าหนดการ / ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ อ่านรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับวุฒิบัตร  
โดยประสานกับฝ่ายจัดเตรียมวุฒิบัตรและฝ่ายฝึกซ้อม 
 

2.9 ฝ่ำยฝึกซ้อมนักเรียนเข้ำรับวุฒิบัตร 
1.  นางพัชญ์วิสาข์     จันทพิมพ์ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฏ์ รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวผกาวรรณ  ค าปิว  กรรมการ 
4.  นางณัชชา   ธะนันวงค์ กรรมการ 
5.  นางสาวภัสสุรีย์  เพ็ญกุล  กรรมการ 
6.  นางสาวอภิสรา  วงศ์แก้ว  กรรมการ 
7.  นายไพฑูรย ์   แสนบัวหลวง กรรมการ 
8.  นายชาติชาย   เบญจวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่  จัดเตรียมรายชื่อนักเรียน ป.6 และจัดเรียงวุฒิบัตรตามล าดับเลขที่  ชื่อ  ชั้น  
ก าหนดวันเวลาในการฝึกซ้อมพิธีการอย่างน้อย  1  ครั้ง และ วันซ้อมใหญ่ ฝึกซ้อมพิธีการกับนักเรียนให้เกิด
ความเข้าใจ  ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสวยงาม  ประสานกับฝ่ายรับลงทะเบียนในวันรับวุฒิบัตร และจัดเรียง
วุฒิบัตร ส่งมอบให้ประธานตามรายชื่อ เชิญวุฒิบัตรให้ประธานในวันมอบวุฒิบัตร 
 

2.10  ฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ และจัดเตรียมวีดีทัศน์ 
   1.  นางสาวศิริรัตน์  พรหมมณ ี ประธานกรรมการ 

2.  นายเอกชัย     ชัยธนานันท์  รองประธานกรรมการ 
3.  นายณัฐวัตร   เดินแปง  กรรมการ 
4.  นายกฤษณะ   ปิกวงค ์  กรรมการและเลขานุการ 
   

  มีหน้ำที่ บันทึกภาพ และเตรียมภาพและจัดท าวีดีทัศน์ประมวลภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 



 
2.11 ฝ่ำยวัดและประเมินผล 
 1.  นายชาติชาย  เบญจวรรณ์ ประธานกรรมการ 
 2.  นายกฤษณะ  ปิกวงศ ์  รองประธานกรรมการ 
 3.  นายยศกร  มีสุข  กรรมการ 
 4.  นางโสพิชชาญ์    สมใจ  กรรมการและเลขานุการ 

  
 มีหน้ำที่ วัดและประเมินผลกิจกรรม จัดท าเอกสารประเมินผล สรุปรายงานผลการจัด

กิจกรรม เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 

 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ  หากพบปัญหาหรือ

อุปสรรค ให้ แจ้งฝ่ายอ านวยการ เพ่ือแก้ไขต่อไป 
 
 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 
สั่ง  ณ  วันที่  3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 

 
 

 
( นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน ) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 


