
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหมิ่น 
ที่ 467/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ 
********************************************************************* 

             เนื่องในวันที่ ๑๒  สิงหาคม  ของทุกปี  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  ในฐานะทรงเป็นแม่ตัวอย่าง  ทางรัฐบาลจึงก าหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ  เพ่ือเป็นการเฉลิม
พระเกียรติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า     ดังได้
ทรงถือปฏิบัติพระราชกรณีย์กิจ  และปรากฏในพระราชด าริของพระองค์อันทรงคุณประโยชน์อย่างมากมาย
ให้กับพสกนิกรชาวไทย 
 โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น  ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน และเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น  จึงได้กิจกรรม
เทิดพระคุณแม่ ประจ าปี 2560  ขึ้น 
    เพ่ือให้กิจกรรมการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงขอแต่งตั้งหน้าที่ ดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

       ๑.  นางผ่องพรรณ       ปินตาแสน                     ประธาน   
       ๒.  นางนงค์ลักษณ์   ดุริยพันธ์              รองประธาน 
                          ๓.  นางชลภัสสรณ์      หมื่นอาจยิ้ม                                  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่  ให้ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

            ๒.   คณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมและด ำเนินกำร         
                          ๑.   นางสาวนงลักษณ์          วงค์ราษฎร์  ประธาน 
       ๒.   นางทัศนีย์  แสงศรีจันทร์   รองประธาน 
                          ๓.   นางลภัสรดา                ดินหม้อ                      กรรมการ 

๔.  นางสาววาสนา  มุกดาสวรรค์  กรรมการ 
5.  ครูประจ าชั้น 
6.  นางสาวเฌนิศา              ครุฑเงิน                 กรรมการและเลขานุการ                                                                                       

          มีหน้ำที ่ ฝึกซ้อมนักเรียนที่เป็นตัวแทนห้องในการถวายพานพุ่ม  จัดล าดับรายการขึ้น – ลง เวที ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 
 



            ๓.  คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
                           ๑.  นางสาวจุฑามาศ           เหรียญแก้ว  ประธาน 
                           ๒.  นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ  รองประธาน 
                           ๓.  นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์  กรรมการ 
                           ๔.  นางสาวอาภิสรา  วงค์แก้ว   กรรมการ 
                           5.  นายศิวาพร                  เกษแก้ว                     กรรมการ 
                           6.  นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ์                    กรรมการ 
                           7.  นางสาวมนัสนันท์          ค ายันต์                       กรรมการ                                  
                           8. นางสาวญาณกร            ศรีชาติ                      กรรมการและเลขานุการ   
           มีหน้ำที ่ พิจารณา คัดเลือก และตัดสินการประกวดการวาดภาพ ระบายสี การเขียนบรรยายภาพ     
การแต่งกลอน และการเรียงความ พร้อมสรุปผลการประกวดให้ฝ่ายเชิญรางวัลให้เรียบร้อย 
  

           ๔.   คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 
                          ๑.  นายประชัน  หาญจริง   ประธาน 
                          ๒.   นายภัทรภณ                ดวงภู   รองประธาน 

     ๓.   นางเครอืวัลย์               อุตมะโน   กรรมการ 
       ๔.  นางปรียาภัทร์               ตุลาชม   กรรมการ 
       ๕.   นางสาวสุภารัตน์           อุทธิยา   กรรมการ 
       ๖.   นางจิณณ์ณิชา  สมุดความ  กรรมการ  
                          ๗.  นางสาวศิริรัตน์             พรหมณี   กรรมการ 
                          ๘.  นายศิริพงษ์                 ลิ้มพรเสมานนท์  กรรมการ 
                          ๙.  นายธนัตถ์นินทร์           แสนอาทิตย์  กรรมการ 
                        ๑๐.  นายวสันต์                  นายด่าน   กรรมการ 
                        ๑๑.  นางสาวสุมินตรา          หลวงตัน   กรรมการ 
                        ๑๒.  นางสาวพงศ์ผกา          พิลายนต์                    กรรมการ 
                        ๑๓.  นายนันทการ          ศรีธิดง   กรรมการ 
                        ๑๔.  นางสาวสุวิมล          นะใจ   กรรมการ 
                        ๑๕.  นางสาวศุภจิต             ศรีธ ิ   กรรมการ 
                        ๑๖.  นางสาววิไลวรรณ         ด่านสวสัดิ์  กรรมการ 
                        ๑๗.  นายธนทรัพย์              เฉียบแหลม  กรรมการ 
                        ๑๘.  นายนพฤทธิ์               ธิวรรณ์   กรรมการ 
     ๑๙.  นางสาวอรสา         พรมโมคัก   กรรมการ 
     ๒๐. นางสาวธวัลหทัย         ฟูฝั้น   กรรมการ 
       ๒๑. นางสาวณิชาภา         ผ่องใส          กรรมการ  
                        ๒๒.  นางชลภัสสรณ์           หมื่นอาจยิ้ม                    กรรมการและเลขานุการ 



       มีหน้ำที ่ จดัเตรียมสถานที่ในการท าพิธีถวายพานพุ่ม จัดบอร์ดรางวัล จัดบอร์ดพระราชินี จัดบอร์ด  
ดวงใจเทิดทูลแม่ของแผ่นดิน บริเวณอาคารเอนกประสงค์  จัดสถานที่ถวายพระพรบริเวณหน้าโรงเรียน และ
จัดเก็บให้เรียบร้อย 
 

           ๕.   คณะกรรมกำรฝ่ำยรำงวัล 
                         ๑.  นางโสพิชชาญ์              สมใจ   ประธาน  
                         ๒.  นางสาวราตรี                สุนทร   รองประธาน 
                         ๓.  นางสาวกนกพิชญ์           โนกุล                      กรรมการ 
        ๔.  นางณัชชา           ธะนันวงค์  กรรมการ 
                         ๔.  นางสาวพงศ์ผกา            พิลายนต์                      กรรมการและเลขานุการ 
       มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเกียรติบัตร ของรางวัล และเชิญรางวัล  
 

 ๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดง 
             ๑.  นางสาวน้ าฝน              อินสุวรรณ์                      ประธาน 
              ๒.  นางสาวเจนจริา            ปวงค า                          รองประธาน 
              ๓.  นายนันทการ         ศรีธิดง   กรรมการ 
              ๔.  นางสาวศุภจติ              ศรีธิ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่   จัดเตรียม ฝึกซ้อมการแสดง และแต่งตัวให้กับนักแสดง 
 
 ๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเครื่องเสียง 

                         ๑.  นายเอกชัย  ชัยธนานันท์             ประธาน 
                         ๒.  นายพิเชษฐ์      ขันเชียง              รองประธาน 
      ๓.  นายณัฐวัตร  เดินแปง    กรรมการและเลขานุการ 
       มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเครื่องเสียง    พร้อมจัดเก็บให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 

           ๘.   คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
                         ๑.   นายกฤษณะ  ปิกวงศ์                ประธาน 
                         ๒.   นางสาวสุภารัตน์            อุทธิยา                       รองประธาน 
                         ๓.   นางสาวศุภจิต               ศรีธ ิ     กรรมการและเลขานุการ 
       มีหน้ำที ่ บันทึกภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซต์โรงเรียน 
           ๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกรและพิธีกำร 
     ๑. นายวิชัย   แก้วปวน   ประธาน  
                        ๒.     นางสาวกฤติยา  กิติมา                  รองประธาน 
                        ๓.     นางสาวณิชาภา           ผ่องใส           กรรมการ 
                        ๔.     นางชลภัสสรณ์            หมื่นอาจยิ้ม                   กรรมการและเลขานุการ                     
        มีหน้ำที ่  เป็นพิธีกรด าเนินกิจกรรม และก ากับการจัดกิจกรรมตามก าหนดการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 



           ๑๐.   คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผล ประเมินผล 
                        ๑.  นางชลภัสสรณ์               หมื่นอาจยิ้ม                  ประธาน 
     ๒.  นางสาวเฌณิศา               ครุฑเงิน                   รองประธาน 
                        ๓.  นางจิณณ์ณิชา                สมุดความ                          กรรมการ 
                        ๔.  นางสาวจุฑามาศ             เหรียญแก้ว                         กรรมการและเลขานุการ 
       มีหน้ำที่  วัดผล  ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พร้อมสรุปกิจกรรม   เพ่ือน าเสนอต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
       
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้งานส าเร็จ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

                                                     
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่ 8  สิงหาคม พ.ศ.2560  
    
 

      
                         (นางผ่องพรรณ    ปินตาแสน) 

                            ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝั่งหมิ่น  
 


