คาสั่งโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
ที่ 031 / 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
*********************************************************************
เนื่องในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เพื่อ เป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูเทิดทูน บูชา ยกย่อง นับถือต่อครูบาอาจารย์ รู้จักสัมมาคารวะ
ตลอดจนเป็น การรักษาวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยที่ลูกศิษย์ควรแสดงต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์
ประสาทวิชา
เพื่อให้กิจกรรมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งหน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1. น.ส.พรพิศ
เทพปัญญา
2. ว่าที่ร.ต.หญิงภวรัญชน์ เงาแก้ว
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา ดูแล การจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์

ประธานอานวยการ
รองประธาน

2. คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและดาเนินการ
1. นางชลภัสสรณ์
หมื่นอาจยิ้ม
ประธาน
2. นางนงลักษณ์
วงค์ราษฎร์
รองประธาน
3. นางวาสนา
หาญจริง
กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ
เหรียญแก้ว
กรรมการ
5. นางสาวสุวิสาข์
จันทพิมพ์
กรรมการ
6. นางเครือวัลย์
อุตมะโน
กรรมการ
7. นางสาวพัชรินทร์ เตชะ
กรรมการ
8. ครูประจาชั้นทุกคน
กรรมการ
มีหน้าที่ ฝึกซ้อมนักเรียนที่เป็นตัวแทนห้องในการถือพาน ฝึกซ้อมคากล่าวสวดมนต์ คาไหว้ครูและ
เพลงพระคุณที่สาม ในกิจกรรมวันไหว้ครู
3. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1. นางลภัสรดา
2. นางงามตา
3. นายศิวพร
4. นางโสพิชชาญ์
5. นายณัฐวัตร
6. นายภัทรภณ

ดินหม้อ
บุญปั๋น
เกษแก้ว
สมใจ
เดินแปง
ดวงภู

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/7.นาย....

-27. นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์
กรรมการ
8. นายธีรวัฒน์
แสนศิริ
กรรมการ
9. คณะครูทุกคน
กรรมการ
10. พี่เลี้ยงเด็ก , นักการภารโรง , แม่บ้าน
กรรมการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ ในบริเวณอาคารเอนกประสงค์ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา
เขียนป้ายกิจกรรม และจัดเก็บให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
1. นางสาวจุฑามาศ
เหรียญแก้ว
ประธาน
2. นายไพฑูรย์
แสนบัวหลวง
รองประธาน
3. นางชลภัสสรณ์
หมื่นอาจยิ้ม
กรรมการ
มีหน้าที่ เป็นพิธีกร จัดเตรียมคากล่าวและดาเนินกิจกรรมวันไหว้ครูให้ลุล่วงไปด้วยดี
5. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง
1. นายเอกชัย
ชัยธนานันท์
ประธาน
2. นางโสพิชชาญ์
สมใจ
รองประธาน
3. นายยศกร
มีสุข
กรรมการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง เพลงประกอบกิจกรรม พร้อมจัดเก็บให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
6. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
1. นางสาวเฌนิศา
ครุฑเงิน
2. นางสาวปรียพร
มุกดา
3. นางณิชารีย์
รัตนอมรวิสิทธิ์
4. นางสาววรรณภา
อวดคล่อง
5. นางขวัญชนก
คาแก้ว
มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อย และประสานงานทั่วไป

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

7. คณะกรรมการตัดสินพานธูป-เทียน, พานดอกไม้
ระดับอนุบาล
1. นายศิวาพร
เกษแก้ว
2. นางสาวกนกพิชญ์
โนกุล
3. นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
/ระดับ....

-3ระดับ ป.1 – ป.3
1. นางชลภัสสรณ์
หมื่นอาจยิ้ม
2. นางงามตา
บุญปั๋น
3. นางลภัสลดา
ดินหม้อ
ระดับ ป.4 – ป.6
1. นางสาวกฤติญา
กิติมา
2. นางจิรารักษ์
ตุลาชม
3. นางสาวเจนจิรา
ปวงคา
มีหน้าที่ ให้คะแนนตัดสินพานธูป – เทียน , พานดอกไม้
8. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
1. นางโสพิชชาญ์
2. นางสาวเจนจิรา
3. นางณัชชา
มีหน้าที่ บันทึกภาพกิจกรรมวันไหว้ครู

สมใจ
ปวงคา
ธะนันวงค์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ

9. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
1. นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์
ประธาน
2. นางเครือวัลย์
อุตมะโน
รองประธาน
3. นางสาววาสนา มุกดาสวรรค์
กรรมการ
4. นางสาวจิณณ์ณิชา สมุดความ
กรรมการ
5. นางสาวณิชกานต์ แสงเมือง
กรรมการ
6. นางสาวราตรี
สุนทร
กรรมการ
7. นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์
กรรมการ
8. ครูประจาชั้นทุกคน, พี่เลี้ยงเด็ก, ครูต่างชาติ กรรมการ
มีหน้าที่ ดูแล ควบคุมนักเรียนและนานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูให้ดาเนินกิจกรรมไปด้วย
ความเรียบร้อย
10. คณะกรรมการฝ่ายวัดผล ประเมินผล
1. นายกิตติพัฒน์
พินิจสุวรรณ
ประธาน
2. นางศิริรัตน์
อินต๊ะชัย
รองประธาน
3. นางชลภัสสรณ์
หมื่นอาจยิ้ม
กรรมการ
4. นางสาวภาวิณี
ผ่องใส
กรรมการ
/5.นางสาว....

-45. นางสาวราตรี
สุนทร
กรรมการ
6. คณะครูทุกคน
กรรมการ
มีหน้าที่ วัดผล ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมไหว้ครู พร้อมสรุปกิจกรรม เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นางสาวพรพิศ เทพปัญญา)
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

