
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหม่ิน 
ที่ 001/๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรโครงกำรวันกตัญญู 
******************************************************************** 

เนื่องด้วยในวันอังคาร ท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันกตัญญูขึ้น       
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กแสดงถึงความเป็นผู้ท่ีมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณในโรงเรียนท่ีได้อบรม      
ส่ังสอนให้ความรู้ต่างๆและผู้อาวุโสในชุมชนท่ีช่วยดูแลโรงเรียนเป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมกับเป็นการสวัสดี     
ปีใหม่ อีกท้ังยังช่วยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเราต่อไป 

เพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการท าหน้าท่ี ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

  ๑. นางผ่องพรรณ ปินตาแสน  ประธาน   
  ๒. นางนงค์ลักษณ์          ดุริยพันธ์    รองประธาน 

๓. นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่   ให้ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
  ๑. นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม   
  ๒. นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์   
  ๓. นางสาวณัฏฐิยา         น้ าสา    
  ๔. นางสาวอรสา            พรหมโมคัก                   
     มีหน้ำที่  ส ารวจรายช่ือผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนและจัดเตรียมของสวัสดีปีใหม่ให้ครบตามจ านวน 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 
  ๑.  นายประชัน  หาญจริง    
  ๒.  นายหิรัญ  ศรีวิชัย  
  ๓.  นางชลภัสสรณ์  หมื่นอาจยิ้ม 
  ๔.  นางสาวจุฑามาศ      เหรียญแก้ว  
  ๕.  นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน   
  ๖.  นายภัทรภณ  ดวงภู   
  ๗.  นายธนทรัพย์  เฉียบแหลม   
  ๘.  นายศิริพงษ์  ล้ิมพรเสมานนท์   
  ๙.  นายนันทการ  ศรีธิดง    

๑๐. นางสาวกาญจนา     จินะ   
๑๑. นางสาวธัญกมล นะใจ    
๑๒. นางสาวสุภารัตน์     อุทธิยา   
๑๓. นางสาวณิชาภา ผ่องใส    
๑๔. นางสาวชฎาพร เก่งการท า 



๑๕. นางจิณณ์ณิชา สมุดความ   
๑๔. นักศึกษา แม่บ้าน พี่เล้ียงและนักการภารโรงทุกคน 

 มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถานท่ี บริเวณหน้าเสาธงให้เรียบร้อย 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 
  ๑. นางสาวกฤติญา กิติมา      
  ๒. นายวิชัย  แก้วปวน   
  ๓. นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์   
  ๔. นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน   
 มีหน้ำที่ เป็นพิธีกรและล าดับพิธีการด าเนินโครงการวันกตัญญูให้ลุล่วงไปด้วยดี 
๕.คณะกรรมกำรฝ่ำยเคร่ืองเสียง 
  ๑. นายเอกชัย  ชัยธนานันท์   
  ๒. นายกิฏติพงษ์  กันทะวงศ์       
 มีหน้ำที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง พร้อมจัดเก็บเครื่องเสียงให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จส้ินกิจกรรม 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนทั่วไป 
  ๑. นางเครือวัลย์  อุตมะโน    
  ๒. นางปรียาภัทร์  ตุลาชม    
  ๓. นางเกื้อกุล  ค าแก้ว    
  ๔. นางสาววรรณภา อวดคร่อง   
  ๕. นางสาวเนตรทราย ต๊ะต้องใจ   
  ๖. นางณิชารีย์  รัตนอมรวิสิทธิ์  
  ๗. นางสาวภัสสุรีย์ เพ็ญกุล 
  ๘. นางสาวธัญกมล นะใจ 
  ๙. นางสาวน้ าฝน  อินสุวรรณ ์  
 มีหน้ำที่ ดูแลความเรียบร้อยและประสานงานท่ัวไป 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
  ๑. นายกฤษณะ  ปิกวงศ์    
  ๒. นางสาวเจนจิรา ปวงค า    
  ๓. นางสาวราตรี  สุนทร    
  ๔. นางสาวสุภารัตน์ อุทธิยา    
 มีหน้ำที่ บันทึกภาพโครงการวันกตัญญ ู
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน 
  ๑. นายวสันต์  นายด่าน   
  ๒. นางวิไลวรรณ  ด่านสวัสด์ิ   
  ๓. นางสาวณิชาภา ผ่องใส    
  ๔. นางลภัสรดา  ดินหม้อ   
  ๕. นางจิณณ์ณิชา สมุดความ   
  ๖. นางสาวอรสา  พรหมโมคัก   
  ๗. นายชาติชาย  เบญจวรรณ์   

๘. นายธนัตถ์นินทร ์ แสนอาทิตย์   
  ๙. นางสาวพงศ์ผกา พิลายนต์   
  ๑๐. นางสาวณัฏฐิยา       น้ าสา  
 
  



  ๑๑. นางสาวปวิชญา   ใจมาตุ่น    
  ๑๒. นายนพฤทธิ์  ธิวรรณ์    
  ๑๓. นางสาวสุภารัตน์   อุทธิยา    
  ๑๔. นางสาวประภาพร อะทะยศ   
  ๑๕. นางสาวโสพิชชาญ์ สมใจ  
  ๑๖. นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ ์
  ๑๗. นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์ 
  ๑๘. นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ 
  ๑๙. นางสาวมนัสนันท์ ค ายันต์ 
  ๒๐. นางสาวปฏิญญา      ทองดี 
  ๒๑. นางสาวกนกพิชญ ์ โนกุล 
  ๒๒. นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว 
  ๒๓. นางสาวน้ าฝน อินสุวรรณ ์
  ๒๔. นางสาวชฎาพร เก่งการท า 

๒๕. ครูประจ าช้ัน,ครูต่างชาติ,นักศึกษาและพี่เล้ียงทุกคน  
 มีหน้ำที่ ดูแล ควบคุมนักเรียนและน านักเรียนเข้าร่วมโครงการวันกตัญญูให้ด าเนินกิจกรรมไปด้วย
ความเรียบร้อย 
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผล ประเมินผล 
  ๑. นางชลภัสสรณ์       หมื่นอาจยิ้ม   
  ๒. นางสาวณัฏฐิยา      น้ าสา     
 มีหน้ำที่ วัดผล ประเมินผลหลังเสร็จส้ินโครงการวันกตัญญู พร้อมสรุปกิจกรรม เพื่อน าเสนอต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
 
 
 

  ขอให้คณะกรรมการทุกคนท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ัง ได้ต้ังใจปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและ
เสียสละ เพื่อประโยชน์ท่ีจะเกิดกับตัวนักเรียนและองค์กรโดยรวม  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

   ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๔   มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 
( นางผ่องพรรณ ปินตาแสน ) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น 
 
 


