
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝั่งหมิ่น 
ที่  007 / 2556 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ “ชบาเกมส”์ 
******************************************************* 

 การกีฬามีความส าคัญมากที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เพราะการเล่นกีฬาจะท าให้
นักเรียนไดม้ีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคมและสติปัญญา ดังนั้นโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 
จึงจัดท าโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ “ชบาเกมส์” การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนครั้งนี้ จะเน้นให้นักเรียน
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน เพ่ือที่จะให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองทางด้านทักษะกีฬา   
การมีส่วนร่วม 

 เพ่ือให้การด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1.  นางอนุรักษ์   บุตรสาร    

 2.  ว่าที่ ร.ต หญิงภวรัญชน์   เงาแก้ว    
มีหน้าที ่  ให้ค าปรึกษา ดูแล การจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

2.  คณะกรรมการด าเนินการ 
 2.1.  คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ , เตรียมสนามส าหรับแข่งกีฬาสีและด าเนินการแข่งขันกีฬา 
  1.  นายธนันถ์นินทร์ แสนอาทิตย์ 
  2.  นายภัทรพล  ดวงภู 
  3.  นายธีรวัฒน์  แสนศิริ 
  4.  ครูชายทุกคน 
  5.  นักการภารโรง , คนสวน 
 2.2  คณะกรรมการปล่อยตัวนักสินกีฬา 
  1.  นายกิตติพัฒน์ พินิจสุวรรณ 
  2.  นายภัทรพล  ดวงภู 
 2.3  คณะกรรมการเส้นชัย 

1. Miss Janice B. Lunzaga    
2. Mrs. Marilou  M. Manalang    

2.4  คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน 
1. นางสาวราตรี  สุนทร 
2. นางสาวพรรณทิพา  มูลมวล 

 

 
 2.5  คณะกรรมการควบคุมขบวนสีและดุริยางค์  
  1.  นางวาสนา   หาญจริง 
  2.  นางสาวนงลักษณ์     วงค์ราษฎร์ 
  3.  นางสาวจุฑามาศ       เหรียญแก้ว 
  4.  นางชลภัสสรณ์    หมื่นอาจยิ้ม 
  5.  นางงามตา     บุญปั๋น 



  6.  นางจิรารักษ์   ตุลาชม 
  7.  นางสาวเฌนิศา         ครุฑเงิน 
  8.  นางสาวสุวิสาข ์  จันทพิมพ์ 
  9.  นางลภัสรดา    ดินหม้อ 
  10.  นายเอกชัย   ชัยธนานันท์ 
  11.  นางสาวเจนจิรา  ปวงค า 
  12.  นางสาวณิชกานต์    แสงเมือง 
  13.  นางสาวณัชชา    ลาพิง 
  14.  นางจิณณ์ณิชา    สมุดความ 
  15.  นางสาวพัชรินทร์    เตชะ 
  16.  นางสาวภาวิณี    ผ่องใส 
  17.  นางสาววาสนา    มุกดาสวรรค์ 

หน้าที ่  จัดเตรียมสถานที่จัดงานและแข่งขันกีฬา เตรียมอุปกรณ์ส าหรับฝึกซ้อม แข่งขัน และตัดสิน
กีฬา ตลอดจนควบคุมสี ดูแลนักเรียนในขบวน 

 

3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ 
1. นายไพฑูรย์   แสนบัวหลวง 
2. นายภัทรพล   โยนิจ 
3. นายธีรวัฒน ์   แสนศิริ 

มีหน้าที ่  ด าเนินการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ดูแลเครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์งานและบันทึกภาพตลอด
การแข่งขันกีฬา 

 

4.  คณะกรรมการเชิญของรางวัล 
1.  นางสาวนัฑพร  ปิยะฑัต    
2.  นางสาวภัทรธิกานต ์  อางี่    

มีหน้าที ่ จัดหา , เชิญของรางวัลส าหรับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬา 
 

5.  คณะกรรมการจัดท าเอกสาร 
 1.  นางสาวจิราภรณ์  สืบสาย    
   2.  นางสาวนัฑพร  ปิยะฑัต 
 3.  นางสาวราตรี   สุนทร 

มีหน้าที ่  จัดท าเอกสารสูติบัตร เกียรติบัตรให้ส าหรับนักกีฬา 
6.  คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

1. นายศิวณัฐ   ศรเจียงค า   
2. นายยศกร   มีสุข 

มีหน้าที ่ ดูแลความเรียบร้อยการจราจรของโรงเรียนจนกว่าจะเสร็จสิ้นการเดินขบวน  
 
7.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

1. นางสาวปรียพร  มุกดา    
2. นางสาววชิราพร  ผารินทร์ 
3. นางสาววิไลวรรณ  ด่านสวัสดิ์ 
4. แม่บ้านอาคารประถม 

มีหน้าที ่  ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของการแข่งขันกีฬา 



 
8.  สรุปและประเมินผล 

1. นางศุภณัฐชญา  บุตรบุญ 
2. นายธนันถ์นินทร์  แสนอาทิตย์   
3. นางสาวราตรี  สุนทร  

มีหน้าที ่  จัดท าเอกสารประเมินผล สรุปผลการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงในการจัดกิจกรรม    
ในครั้งต่อไป 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ  หากพบปัญหาหรืออุปสรรค 
ให้ แจ้งฝ่ายอ านวยการ เพ่ือแก้ไขต่อไป 

 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
       สั่ง ณ วันที่  23  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2557 

 
 
 
                     (นางอนุรักษ์  บุตรสาร) 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล ๖  นครเชียงราย รักษาราชการแทน 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝั่งหมิ่น 

 
 


