
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  7  ฝั่งหม่ิน 
ที่  044/2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมโครงการน้อมใจถวายเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จะด าเนินการโครงการ น้อมใจถวายเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประจ าปี
การศึกษา 255๙ ในวันที่  1๕  กรกฎาคม  2559  ณ  วัดฝั่งหมิ่น  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้การด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน ฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
  

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

 
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยตกแต่งเทียนพรรษำ 

  ๒.๑ ระดับอนุบำล 
๑.  นางสาวณิชาภา  ผ่องใส                       ประธานกรรมการ  

๒.  นางณัชชา   ธะนันวงค์                              รองประธาน 

๓.  นางจิณณ์ณิชา  สมุดความ                    กรรมการ 

๔.  นางจตุพรรณ   แสนพิช                       กรรมการ 

๕.  นางสาวสภุารัตน์  อุทธิยา                      กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 

 



๒.๒ ระดับประถมศึกษำ 
๑. นายภัทรภณ   ดวงภู    ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวเจนจิรา  ปวงค า    รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวศุภจิต  ศรีชิ    กรรมการ 
  ๔.  นางสาวมนัสนันท์  ค ายนัต์    กรรมการ 
  ๕.  นางสาวพงศ์ผกา  พิลายนต์   กรรมการ 
  ๖.  นางสาวญาณกร  ศรีชาติ    กรรมการ 

๗.  นางสาวภัสสุรีย์  เพ็ญกุล    กรรมการและเลขานุการ 
  
  มีหน้ำที่ ตกแต่งที่ตั้งเทียนบริเวณโรงอาหาร ตกแต่งรถเข็นส าหรับเคลื่อนเทียนไปถวายที่วัด  จัดบอร์ด    
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการในการตกแต่งรถขบวนแห่เทียนพรรษา 
 
 ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจร 
  ๑. นายศิวาพร   เกษแก้ว    ประธานกรรมการ 
  ๒. นายศริิพงษ์   ลิ้มพรเสมานนท์   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายธนัตถ์นินทร์  แสนอาทิตย ์   กรรมการ 
  ๔. นายวสันต์   นายด่าน    กรรมการ 
  ๕. นายพิเชษฐ์   ขันเชียง    กรรมการ 
  ๖. นายชาติชาย   เบญจรรณ์   กรรมการ 
  ๗. นายนพฤทธิ์   ธิวรรณ์    กรรมการ 
  ๘. นายธนทรัพย ์  เฉยีบแหลม   กรรมการ 
  ๙. นายธีรวัฒน์   แสนศิริ    กรรมการ 
  10. นายวิชัย   แก้วปวน   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่ ดูแลและอ านวยความสะดวกด้านการจราจรในการเดินทางไปกลับวัดฝั่งหมิ่น  ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยผู้เรียนในขณะเดินทางไปกลับวัดฝั่งหมิ่น ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการในการเตรียมความพร้อมด้านจราจร 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกรรมทำงศำสนำ 
  ๑.  นายชาติชาย   เบญจวรรณ์   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายศิวาพร   เกษแก้ว    รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายศิริพงษ ์   ลิ้มพรเสมานนท์   กรรมการ 

๔.  นายพิเชษฐ์   ขันเชียง    กรรมการ 
๕.  นายวิชัย   แก้วปวน   กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที่ นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาประกอบพิธีกรรม ควบคุมและด าเนินการพิธีการทางศาสนาให้ส าเร็จลุล่วง
ตามข้ันตอนทางพิธีกรรม ดูแลต้อนรับพระสงฆ์ในพิธี ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการในพิธีกรรมทางศาสนา 
 
 ๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร 
  ๑. นายไพฑูรย ์   แสนบัวหลวง 
  ๒. นายชาติชาย   เบญจวรรณ์ 
  มีหน้ำที่ แจ้งก าหนดการและขั้นตอนต่างๆในการประกอบพิธี ด าเนินการพิธีกรรมให้เป็นไปตาม
ก าหนดการอย่างเรียบร้อยตามเวลาที่ก าหนด ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการในระเบียบพิธีต่างๆ 
 
 ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพกิจกรรม 
  ๑. นายกฤษณะ   ปิกวงค ์
  ๒. นางจตุพรรณ   กิจจานนท์ 
  ๓. นายณัฐวัตร   เดินแปง 
  มีหน้ำที่ บันทึกภาพกิจกรรมในพิธี เผยแพร่กิจกรรมพิธีในเว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 
ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการในการบันทึกภาพกิจกรรม 
 
 ๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมนักเรียน 
  ๗.๑ ระดับอนุบำล 

๑.  นางสาวจุฑามาศ            เหรียญแก้ว         ประธาน 
2.  นางชลภัสสรณ์  หมื่นอาจยิ้ม  รองประธาน 
๓.  นางสาวเฌนิศา              ครุฑเงิน             กรรมการ 
๔.  นางสาววาสนา  มุกดาสวรรค์  กรรมการ 
๕.  นางลภัสรดา   ดินหม้อ   กรรมการ 
๖.  นางสาวกรรณิการ์  ทาค ามา   กรรมการ 
๗.  ครูประจ าชั้นทุกคน     กรรมการ 
๕.  ครูพ่ีเลี้ยงทุกคน     กรรมการ 



  
  ๗.๒ ระดับประถมศึกษำ 

๑.  นางเครือวัลย์   อุตมะโน   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางทัศนีย์   แสงศรีจันทร์  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายหิรัญ   ศรีวิชัย   กรรมการ 
  ๔.  นายวสันต์   นายด่าน   กรรมการ 
  ๕.  นายธนทรัพย ์  เฉียบแหลม  กรรมการ     
  ๖.  นางสาวศิริรัตน์  พรหมณ ี  กรรมการ 
  ๗.  นางโสพิชชาญ์  สมใจ   กรรมการ 
  ๘.  ครูประจ าชั้นทุกห้องเรียน    กรรมการ 
  ๙. นายนพฤทธิ์   ธิวรรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่ น านักเรียนเข้าร่วมประกอบพิธีกรรม ดูแลความสงบให้เกิดขึ้นก่อน ระหว่าง และหลังการ
ประกอบพิธีกรรม ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในอาการสงบ ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการในการควบคุมนักเรียน 
 
 ๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดและประเมินผล 
  ๑. นายกฤษณะ  ปิกวงค ์
  ๒. นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม 
  ๓. นายชาติชาย  เบญจวรรณ์ 
  มีหน้ำที่ จัดท าเอกสารการประเมินผล วัดและประเมินผลกิจกรรมในโครงการ สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร 
ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ  หากพบปัญหาหรืออุปสรรค ให้ 
แจ้งฝ่ายอ านวยการ เพ่ือแก้ไขต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  11  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 
 

               ( นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน ) 
             ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 


