
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหมิ่น 
ที่  077 / ๒๕๕8 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
********************************************************************* 

             เนื่องในวันที่ ๑๒  สิงหาคม  ของทุกปี  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์
พระบรมราชินีนาถ  คู่ขวัญองค์ประมุขของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงสละเวลาเพ่ือพัฒนาประเทศให้
เจริญรุ่งเรือง  และในฐานะทรงเป็นแม่ตัวอย่าง  ทางรัฐบาลได้ก าหนดวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติขึ้น  เพ่ือเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า    
ดังได้ทรงถือปฏิบัติพระราชกรณีย์กิจ  และปรากฏในพระราชด าริของพระองค์อันทรงคุณประโยชน์อย่างมากมาย
ให้กับพสกนิกรชาวไทย 

 ดังนั้นเพ่ือให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น  ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน และเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ที่มีบุญคุณ หรือเป็นผู้หญิงที่ฉันรักโรงเรียน
เทศบาล  7 ฝั่งหมิ่น  จึงได้กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจ าปี 2558   

    เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงขอแต่งตั้งคณะครูที่มีรายชื่อ
ต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

       1.  นายพิชิต  พันธุ์พิทยแพทย์                      ประธาน   
       2.  นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน            รองประธาน 

  มีหน้ำที ่  ให้ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

           ๒.   คณะกรรมการตัดสินการประกวด 
                           ๑.  นางสาวนงลักษณ์          วงค์ราษฎร์                            ประธาน 
                           ๒.  นายยศกร                    มีสุข                                   รองประธาน 
                           ๓.  นางจิรารักษ์                ตุลาชม                                 กรรมการ 
                           ๔.  นางสาวกฤติญา            กิติมา                                   กรรมการ 
                           ๕.   นางสาวมนัสนันท์         ค ายันต์                                 กรรมการ 
                           ๖.   นางสาวภาวิดา            วงค์แก้ว                                กรรมการ 
        ๗.   นางสาวเจนจิรา           ปวงค า                       กรรมการ 
                           ๘.   นางวิไลวรรณ              ด่านสวัสดิ์                             กรรมการ   
                           ๙.   นายภัทรภณ               ดวงภ ู                                  กรรมการ 
                          ๑๐. นายธีรวัฒน ์               แสนศิริ                       กรรมการ 



                          ๑๑. นางสาวปรียพร            มุกดา                                   กรรมการ 
                          ๑๒. นางโสพิชชาญ์             สมใจ                                    กรรมการ 
                          ๑๓. นางศุภณัฐชญา            บุตรบญุ                                กรรมการ 
                          ๑๔. นางสาวลัดดาพร          จันทาพูน                               กรรมการ 
                         ๑๕. นางสาวกนกพิชญ์           โนกุล                                  กรรมการ 
                         ๑๖. นางสาวน้ าฝน                อินสุวรรณ์                           กรรมการ 
                         ๑๗. นางสาวผกาวรรณ           ค าปิว                                 กรรมการ  
                         ๑๘. นางสาวญาณกร              ศรีชาติ                               กรรมการ 
                         ๑๙. นางสาวราตรี                 สุนทร                                 กรรมการ 
      ๒๐   นางศิริรัตน์  อินต๊ะชัย                      กรรมการ 
                         ๒๑.  นางสาวพัชญ์วิสา           จันทพิมพ์                    กรรมการ 
        มีหน้ำที ่ พิจารณา คัดเลือก และตัดสินการประกวดการวาดภาพ ระบายสี การเขียนบรรยายภาพ การ
แต่งกลอน และการเรียงความ พร้อมสรุปผลการประกวดให้ฝ่ายเชิญรางวัลให้เรียบร้อย 
  

           ๓.   คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่จัดพิธีถวำยพระพร 
                          ๑.  นางลภัสรดา                ดินหม้อ               ประธาน 
                          ๒.   นางชลภัสสรณ์             หมื่นอาจยิ้ม                  รองประธาน 
                          ๓.  นางสาววาสนา  มุกดาสวรรค์                  กรรมการ 
       4.   นางสาวเฌณิศา            ครฑุเงิน                                 กรรมการ 
       ๕.   นางสาวนงลักษณ์          วงค์ราษฎร์                             กรรมการ  
                          ๖.  พ่ีเลี้ยงเด็ก ,  นักการภารโรง , แม่บ้าน          กรรมการ                           
       มีหน้ำที ่ จัดเตรียมสถานที่ในกำรท ำพิธีถวำยพำนพุ่ม บริเวณอาคารเอนกประสงค์และจัดเก็บให้เรียบร้อย 
 

           ๔.   คณะกรรมกำรฝ่ำยรำงวัล 
                         ๑.  นางจิณณ์ณิชา  สมุดความ            ประธาน  
                        ๒.  นางณัชชา  ธะนันวงค์                             รองประธาน 
                         ๓.   นางสาวณิชาภา  ผ่องใส                  กรรมการ 
                         ๔.  นางสาวณิชกานต์           แสงเมือง                      กรรมการ 
                         ๕.  นางสาวจตุพรรณ  แสนพิช                       กรรมการ 
                        ๖. นางกรรณิกา                 ทาค ามา                                  กรรมการ 
       มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเกียรติบัตร ของรางวัล และเชิญรางวัล  
 

 ๕.   คณะกรรมกำรฝ่ำยเครื่องเสียง 
                         ๑.  นายเอกชัย  ชัยธนานันท์    ประธาน 
                         ๒.  นางโสพิชชาญ์      สมใจ              รองประธาน 
      3.  นายณัฐวัตร  เดินแปง    กรรมการ 
       มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเครื่องเสียง ตลอดพิธีการถวายพระพร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 



           ๖.   คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
                         ๑.   นายกฤษณะ  ปิกวงศ์                         ประธาน 
                         ๒.   นางสาวจตุพรรณ  แสนพิช                                 รองประธาน 
       มีหน้ำที ่ บันทึกภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และสรุปภาพกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 
 
            ๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและพิธีกร 
     1. นางสาวจุฑามาศ             เหรียญแก้ว                 ประธาน  
                        2.     นายไพรฑูรย์                          แสนบัวหลว                กรรมการ                      
        มีหน้ำที ่  เป็นพิธีกร  ด าเนินการตามล าดับขัน้ตอนของกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น
สมบูรณ์ 
 

           ๘.   คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผล ประเมินผล 
                        ๑.  นางชลภัสสรณ์               หมื่นอาจยิ้ม             ประธาน 
     ๒.  นางขวัญชนก  ค าแก้ว                      กรรมการ 
                        ๓.  นางณิชารีย์                   รัตนอมรพิสิทธิ์                กรรมการ 
                        ๔.  นางสาววรรณภา             อวดครอ่ง                      กรรมการ          
       มีหน้ำที่  วัดผล  ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พร้อมสรุปกิจกรรม   เพ่ือน าเสนอต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
       
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้งานส าเร็จ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

                                                     
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕8 
 

      
            (นายพิชิต  พันธุ์พิทยแพทย์) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝั่งหมิ่น  
 


