
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหมิ่น 
ที่ 004/2560 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน(SBMLD) 
 

 

   

 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ ก ากับ ติดตาม ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา  และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนใน    
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงาน          
ของสถานศึกษาโดยจัดโครงการในวันเสาร์ที่  21  มกราคม  2560  ณ  โรงแรมแกรนด์ วิสต้า จังหวัดเชียงราย  

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1.1 นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน  ประธาน 
1.2 นายมงคล     ใบแสง   รองประธาน 
1.3 นางสาวอรนรินทร์  มุกดา   กรรมการ 
1.4 นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ให้ค าปรึกษา ดูแล การจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
2.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
      2.1  นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ์  ประธาน    
     2.2  นางสาวอรนรินทร์  มุกดา   รองประธาน 
      2.3  นางสาวพงศ์ผกา     พิลายนต์  กรรมการ 
 2.4  นางสาวกฤติญา     กิติมา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่จัดเตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม 
 

 3.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและพิธีกร 
3.1  นางสาวอรนรินทร์  มุกดา   ประธาน  
3.2  นางสาวกฤติญา     กิติมา   รองประธาน 
มีหน้ำที่  ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน  

 
 



4.  คณะกรรมกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
4.1  นางผ่องพรรณ     ปินตาแสน  ประธาน 
4.2  นายมงคล     ใบแสง   รองประธาน 
4.3  นายศิวาพร    เกษแก้ว   กรรมการ 
4.4  นางทัศนีย์     แสงศรีจันทร์  กรรมการ 
4.5  นางสาวนงลักษณ์    วงค์ราษฎร์  กรรมการ 
4.6  นางเครือวัลย์     อุตมะโน   กรรมการ 
4.7  นายศิริพงษ์     ลิ้มพรเสมานนท์  กรรมการ 
4.8  นางปรียาภัทร์     ตุลาชม   กรรมการ 
4.9  นางสาวศิริรัตน์    พรหมณี   กรรมการ 
4.10 นางสาวจุฑามาศ    เหรียญแก้ว  กรรมการ 
4.11 นางชลภัสสรณ์     หมื่นอาจยิ้ม  กรรมการ 
4.12 นางลภัสรดา     ดินหม้อ   กรรมการ 
4.13 นางสาวอรนรินทร์   มุกดา   กรรมการ 
4.14 นางสาวพัชญ์วิสา    จันทพิมพ์  กรรมการ 
4.15 นางสาวเฌนิศา     ครุฑเงิน   กรรมการ 
4.16 นางโสพิชชา      สมใจ   กรรมการ 
4.17 นางสาวกฤติญา     กิติมา   กรรมการ 
4.18 นางสาวกนกพิชญ์    โนกุล   กรรมการ 
4.19 นางสาวน้ าฝน    อินสุวรรณ  กรรมการ 
4.20 นายกฤษณะ     ปิกวงค์   กรรมการ 
4.21 นายวสันต์    นายด่าน   กรรมการ 
4.22 นายชาติชาย    เบญจวรรณ  กรรมการ 
4.23 นายวิชัย     แก้วปวน  กรรมการ 
4.24 นางณิชารีย์    รัตนอมรวิสิทธิ์  กรรมการ 
4.25 นางณัชชา     ธะนันวงค์  กรรมการ 
4.26 นางจิณณ์ณิชา    สมุดความ  กรรมการ 
4.27 นางสาวราตรี    สุนทร   กรรมการ 
4.28 นายภัทรภณ    ดวงภู   กรรมการ 
4.29 นายธนัตถ์นินทร์     แสนอาทิตย์  กรรมการ 
4.30 นางสาววาสนา    มุกดาสวรรค์  กรรมการ 
4.31 นางสาวณิชาภา   ผ่องใส   กรรมการ 
4.32 นายณัฐวัตร    เดินแปง   กรรมการ 
4.33 นางสาวมนัสนันท์   ค ายันต์   กรรมการ 
4.34 นางสาวอภิสรา     วงค์แก้ว   กรรมการ 
4.35 นางสาวภัสสุรีย์    เพ็ญกุล   กรรมการ 
4.36 นางสาวกรรณิการ์   ทาค ามา   กรรมการ 
4.37 นางสาวญาณกร     ศรีชาติ   กรรมการ 
4.38 นายพิเชษฐ์     ขันเชียง   กรรมการ 
4.39 นายธนทรัพย์    เฉียบแหลม  กรรมการ 



4.40 นายนพฤทธิ์    ธิวรรณ์   กรรมการ 
4.41 นางสาวสุวิมล    นะใจ   กรรมการ 
4.42 นางสาวสุภารัตน์    อุทธิยา   กรรมการ 
4.43 นายนันทการ     ศรีธิดง   กรรมการ 
4.44 นางสาวศุภจิต     ศรีธิ   กรรมการ 
4.45 นางสาวเสาวลักษณ์   คนบุญ   กรรมการ 
4.46 นางสาวพงศ์ผกา     พิลายนต์  กรรมการ 
4.47 นางสาวธวัลหทัย    ฟูฟ้ัน   กรรมการ 
4.48 นางสาวอรสา     พรมโมคัก  กรรมการ 
4.49 นายนพรัตน์     บุญเทพ   กรรมการ 
4.50 นางสาวเจนจิรา     ปวงค า   กรรมการ 
4.51 นางสาววิไลวรรณ    ด่านสวัสดิ์  กรรมการ 
4.52 นายเอกชัย     ชัยธนานันท์  กรรมการ 
4.53 นางสาวเนตรทราย  ต๊ะต้องใจ  กรรมการ 
4.54 นางสาววรรณภา     อวดคร่อง  กรรมการ 
4.55 นางณิชารีย์  รัตนอมรวิสิทธิ์  กรรมการ 
4.56 นางเกื้อกุล    ค าแก้ว   กรรมการ 
4.57 นางสาวสุปราณี    สงวนรัษฎ์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ เข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

(SBMLD) และร่วมกันวิพากษ์โครงการเข้าสู่แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
 

5.  คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน 
 5.1  นางสาวเนตรทราย   ต๊ะต้องใจ  ประธาน 

5.2  นางณิชารีย์   รัตนอมรวิสิทธิ์  รองประธาน 
5.3  นางเกื้อกุล    ค าแก้ว   กรรมการ 
5.4  นางสาววรรณภา     อวดคร่อง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จัดท าเอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และแจกเอกสารส าหรับการประชุม 

 
6.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 

6.1  นายกฤษณะ  ปิกวงค์   ประธาน 
6.2  นางสาวศุภจิต     ศรีธิ   รองประธาน   
มีหน้ำที ่ บันทึกภาพการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกิจกรรม 
 

7.  คณะกรรมกำรจัดท ำเกียรติบัตร 
 7.1   นางสาวอรนรินทร์  มุกดา   ประธาน 
 7.2   นางสาวกฤติญา     กิติมา   รองประธาน 

7.3   นางสาวพงศ์ผกา     พิลายนต์  กรรมการและเลขานุการ  
 

มีหน้ำที่  จัดท าเกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 



8. คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผล/ประเมินผล 
 8.1  นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ์  ประธาน   
 8.2  นางสาวอรนรินทร์  มุกดา   รองประธาน 
 8.3  นางสาวพงศ์ผกา     พิลายนต์  กรรมการและเลขานุการ  

 

มีหน้ำที่  วัดผล/ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม พร้อมทั้งสรุปกิจกรรมเพ่ือด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุงต่อไป 

 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้งานส าเร็จ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค ์
  
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่   17   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2560 
  
 
 
 

( นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน ) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 

  

 

 
 

 

 

 


