
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหมิ่น 
ที่ 075/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมเทิดทูนพระคุณพ่อ 
********************************************************************* 

                  เนื่องในวันพุธ  ที่  ๓๐   พฤศจิกายน    ๒๕๕๙   ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเทิดทูนพระคุณพ่อ เนื่องจาก        
วันที่    ๕  ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือเป็นการร าลึกใน          
พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสละเวลาเพ่ือพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง  และทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย           
ทุกหมู่เหล่า  

            ดังนั้น คณะครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนเทศบาล  ๗   ฝั่งหมิ่น จึงได้จัดโครงการเทิดทูน   พระคุณพ่อขึ้นเพ่ือ
เป็นการร าลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะทรงเป็นพ่อตัวอย่าง  เพ่ือให้กิจกรรม
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงขอแต่งตั้งหน้าที่ ดังนี้ 
 
๑.   คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
                 ๑. นางผ่องพรรณ            ปนิตาแสน           ประธาน 
                 ๒. นายมงคล                  ใบแสง           รองประธาน 

๓. นางสาวนงลักษณ์   วงค์ราษฎร์             กรรมการ 
๔. นายศิวาพร                เกษแก้ว             กรรมการและเลขานุการ 

          มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา ดูแล ด้านการจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
๒.   คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ 
                    ๑.  นายวิชัย              แก้วปวน  ประธาน 
    ๒. นายภัทรภณ         ดวงภู                   รองประธาน 
   ๓.  นายธนัตถ์นินทร์     แสนอาทิตย์  กรรมการ 
  ๔.  นายพิเชษฐ์             ขันเชียง           กรรมการ 
  ๕.  นายธนทรัพย์           เฉยีบแหลม  กรรมการ 
  ๖.  นายศิริพงษ์  ลิมพรเสนานนท์           กรรมการ 
   ๗.  นายชาติชาย        เบญจวรรณ์  กรรมการ 
   ๘.  นายณัฐวัตร        เดินแปง   กรรมการ 
   ๙.  นายกฤษณะ         ปิกวงศ์   กรรมการ 
   ๑๐. นายนพรัตน์           บญุเทพ    กรรมการ 
   ๑๑. นายนพฤทธิ์           ธวิรรณ์   กรรมการ 
   ๑๒. นายเอกชัย            ชยัธนานันท์  กรรมการ 
   ๑3. นางสาววาสนา      มุกดาสวรรค์  กรรมการ 
   ๑4. นางสาวศุภจิต  ศรีธิ   กรรมการ 
    ๑5. นางสาวสุวิมล         นะใจ   กรรมการ 
  ๑6. นางสาวเจนจิรา     ปวงค า   กรรมการ 
   ๑7. นางจิณณ์ณิชา       สมุดความ             กรรมการ 



    ๑8. นายอนันต์            มีลาภ   กรรมการ 
       19. นายศราวุฒิ        ช่างแต่ง   กรรมการ 
  ๒0. นายประนอม      สันธ ิ   กรรมการ 
  ๒1. นายธวัชชัย           จิตรหนา                    กรรมการ 

๒2. นายศิวาพร           เกษแก้ว     กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้ำที ่ จัดเตรียมสถานที่ จัดตกแต่ง จัดโต๊ะหมู่ผูกผ้า หน้าเวทีอาคารอเนกประสงค์พร้อมเก็บให้เรียบร้อย 
 
๓.   คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน 
 ๓.๑ ระดับอนุบำล 
      ๑.  นางชลภัสสรณ์      หมื่นอาจยิ้ม       ประธาน 
      ๒.  นางสาวนงลักษณ์   วงค์ราษฎร์        รองประธาน 
      ๓.  นางสาวจุฑามาศ       เหรียญแก้ว  กรรมการ 
      ๔.  นางสาวเฌนิศา  ครุฑเงิน            กรรมการ 
      ๕.  นางลภัสรดา      ดินหม้อ            กรรมการ 
      ๖.  นางณัชชา                     ธะนันวงค์  กรรมการ 
      ๗.  นางสาวสุภารัตน์             อุทธิยา   กรรมการ 
       ๘.  นางสาววาสนา  มุกดาสวรรค์  กรรมการ 
     ๙ .  นางจิณณ์ณิชา  สมุดความ  กรรมการ 
     ๑๐. นางสาวธวัลหทัย    ฟูฟ้ัน   กรรมการ 
     ๑๑. นางสาวณิชาภา  ผ่องใส   กรรมการ 
      ๑๒. นางสาวกรรณิการ์  ทาค ามา   กรรมการ 
     ๑๓. พ่ีเลี้ยงทุกคน                กรรมการ 
 ๓.๒ ระดับประถมศึกษำ  
      ๑.  นางปรียาภัทร์                ตุลาชม    ประธาน 
                         ๒.  นางสาวพัชญ์วิสาข์         จันทพิมพ์  รองประธาน 
      ๓.  นางทัศนีย์  แสงศรีจันทร์  กรรมการ 
      ๔.  นางสาวอรนรินทร์        มุกดา               กรรมการ 
      ๕.  นางสาวกฤติญา               กิติมา              กรรมการ 
      ๖.  นางสาวพงศ์ผกา             พิลายนต ์  กรรมการ 
        ๗.  นางสาวมนัสนันท์            ค ายันต ์    กรรมการ 
      ๘.  นางสาวอรสา                 พรหมโมคัก  กรรมการ 
       ๙.  นางสาวสุปราณี              สงวนรัษฎ์          กรรมการ 
      ๑๐. นางสาวศิริรัตน์      พรหมณ ี           กรรมการ 
      ๑๑. นางสาวราตรี                สุนทร               กรรมการ 
      ๑๒. นางสาวศุภจิต               ศรีธิ             กรรมการ 
      ๑๓. นางสาวกนกพิชญ์          โนกุล                กรรมการ 
        ๑๔. นางสาวเจนจิรา  ปวงค า    กรรมการ 
       ๑๕.  นางสาวน้ าฝน              อินสุวรรณ์    กรรมการ 
      ๑๖.  นางสาว ญาณกร           ศรีชาติ               กรรมการ 
      ๑๗.  นางสาวภัสสุรีย์             เพ็ญกุล              กรรมการ 
      ๑๘.  นายศวิาพร                  เกษแก้ว             กรรมการ 
          มีหน้ำที ่ ดูแลควบคุมความเรียบร้อยของนักเรียนขณะด าเนินการกิจกรรมเทิดทูนพระคุณพ่อ 
 



 
๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร/พิธีกร 
 ๑. นายวิชัย       แก้วปวน     ประธาน 
 ๒. นางสาวกฤติญา             กิติมา      รองประธาน 
 ๓. นายพิเชษฐ์                 ขันเชียง     กรรมการ 
 ๔. นายเอกชัย            ชัยธนานันท์      กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเครื่องเสียง ล าดับขั้นพิธีการ และด าเนินรายการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 
๖.   คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
  ๑.  นายกฤษณะ           ปิกวงศ์                 ประธาน  
 ๒.  นางสาวศุภจิต              ศรีธิ       รองประธาน 
           มีหน้ำที ่ บันทึกภาพกิจกรรมเทิดทูนพระคุณพ่อ 
 
๗.  คณะกรรมกำรกำรตัดสินผลกำรประกวด 
 ๑.ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑   
  ๑. นางปรียาภัทร์    ตุลาชม 
  ๒. นางเครือวัลย์       อุตมะโน 
  ๓. นางทัศนีย์                แสงศรีจันทร์            
   ๔. นางสาวราตรี   สุนทร 
 ๒.  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  ๒ 
  ๑. นางสาววิไลวรรณ    ด่านสวัสดิ์ 
  ๒. นางสาวเจนจิรา   ปวงค า 
  ๓. นายนพรัตน์             บุญเทพ 
 ๓. ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  ๓  
  ๑. นางสาวมนัสนันท์       ค ายันต์ 
  ๒. นางสาวกนกพิชญ์       โนกุล 
  ๓. นางสาวอรสา            พรหมโมคัก 
 ๔.  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  ๔ 
  ๑. นายศิวาพร              เกษแก้ว 
  ๒. นางสาวพงศ์ผกา        พิลายนต์ 
  ๓. นางสาวเสาวลักษณ์    คนบุญ 
   ๔.  นางสาวอรนรินทร์     มุกดา 
 ๕.  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  ๕ 
  ๑. นางโสพิชชาญ์          สมใจ 
  ๒. นางสาวศิริรัตน์    พรหมณี 
  ๓. นางสาวน้ าฝน           อินสุวรรณ์ 
 ๖.  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  ๖ 
  ๑. นางสาวสุปราณี    สงวนรัษฎ์ 
  ๒. นางสาวพัชญ์วิสาข์    จันทพิมพ์ 
  ๓. นางสาวญาณกร        ศรีชาติ  
 
 
 



 ๘. คณะกรรมกำรจัดท ำบอร์ดและตกแต่ง 
  1.  นางสาวกนกพิชญ์      โนกุล            ประธาน 
  2.  นางสาวเจนจิรา        ปวงค า         รองประธาน 
  3.  นางสาวพงศ์ผกา       พิลายนต์  กรรมการ 
  4.  นางสาวสุวิมล           นะใจ  กรรมการ 
   5.  นางสาวภัสสุรีย ์        เพ็ญกุล           กรรมการและเลขานุการ 
           มีหน้ำที ่ น าผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลมาจัดบอร์ดและตกแต่งให้เรียบร้อย 
 
๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร 
    ๑.  นางโสพิชชาญ์ สมใจ       
  ๒.  นางสาวราตร ี   สุนทร            
    ๓.  นายศิวาพร             เกษแก้ว      
         มีหน้ำที ่ จัดท าและพิมพ์เกียรติบัตรผลงานที่นักเรียนได้รับให้เรียบร้อย 
 
๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผล ประเมินผล 
    ๑.  นายกฤษณะ             ปิกวงค์          ประธาน 
    ๒.  นางโสพิชชาญ์   สมใจ  รองประธาน 

 ๓.  นายศิวาพร              เกษแก้ว    กรรมการและเลขานุการ 
         มีหน้ำที่ วัดผล ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเทิดทูนพระคุณพ่อ พร้อมสรุปกิจกรรม   เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาต่อไป 
 
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้งานส าเร็จเรียบร้อยเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

 
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่ ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

 
      
                     (นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน) 
                                           ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล  ๗ ฝั่งหมิ่น 
 
 
 
 


