
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหม่ิน 
ท่ี    008    / 256๒ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมน้อมร ำลึกพระคุณครู 
******************************************************* 

 เนื่องในวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมน้อมร าลึกพระคุณครูขึ้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูเทิดทูน ยกย่อง นับถือต่อครูบาอาจารย์ มีสัมมาคารวะ 
ตลอดจนเป็นการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยท่ีลูกศิษย์ควรแสดงต่อครูอาจารย์ ผู้มีประสิทธิ์
ประสาทวิชา 

 เพื่อให้การด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

      1. นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน   ประธานอ านวยการ 
      2. นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์   รองประธาน 
               3. นางชลภัสสรณ์      หมื่นอาจยิ้ม                  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   ให้ค าปรึกษา ดูแล การจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมและด ำเนินกำร 

     1.พัชญ์วิสาข ์       จันทพิมพ์                                  ประธาน 
     2.นางปรียาภัทร์          ตุลาชม                                           รองประธาน       
     3.นางสาวเจนจิรา    ปวงค า                                   กรรมการ 
     4.นายชาติชาย    เบญจวรรณ์                                     กรรมการ 
     5 นางสาวนงลักษณ์     วงค์ราษฎร์                                      กรรมการ 
     6.นางสาวเฌนิศา      ครุฑเงิน                            กรรมการ 
     7.นางสาวกาญจนา        จินะ                                   กรรมการ 
     8.ครูประจ าช้ัน        กรรมการ 
     9.นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว                            กรรมการและเลขานุการ  
 
มีหน้ำที่   ฝึกซ้อมนักเรียนท่ีเป็นตัวแทนห้องในการถือพาน ฝึกซ้อมค ากล่าวสวดมนต์ ค าไหว้ครูและ เพลง 
พระคุณท่ีสาม ในกิจกรรมวันไหว้ครู 
 
  
 
 
 
 



 

3.คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 

 1.นางลภัสรดา    ดินหม้อ             ประธาน 
 2.นายประชัน  หาญจริง  รองประธาน 
 3.นายศิวาพร  เกษแก้ว   กรรมการ 
 4.นายภัทรภณ            ดวงภู            กรรมการ 
 5.นางจิณณ์ณิชา  สมุดความ  กรรมการ 
 6.นางสาวอรสา   พรมโมคัก  กรรมการ    
 7.นางสาวชฎาพร     เก่งการท า  กรรมการ 
 8.นางสาวสุภารัตน์     อุทธิยา   กรรมการ 
 9.นางสาวจามจุรี  จักรสมศักดิ์  กรรมการ 
 10.นางสาวปรียานุช   ทวีกุล             กรรมการ 
 11.นายวสันต์    นายด่าน   กรรมการ 
 12.นายธนทรัพย ์ เฉียบแหลม  กรรมการ 
 13.นายธนัตถ์นินทร ์ แสนอาทิตย์                 กรรมการ 
 14.นายนพฤทธิ ์  ธิวรรณ์   กรรมการ 
 15. พี่เล้ียงเด็ก, นักการภารโรง, แม่บ้าน  กรรมการ 
  
มีหน้ำที่   จัดเตรียมสถานท่ีในบริเวณอาคารเอนกประสงค์ให้เรียบร้อย พร้อมท้ังจัดต้ังโต๊ะหมู่บูชาเขียนป้าย
กิจกรรม และจัดเก็บให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จส้ินกิจกรรม 
 
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร 
 1.นายกริช                  เตชะธีรกุล  ประธาน 
 2.นางสาวกฤติญา กิติมา             รองประธาน 
 3.นางชลภัสสรณ์   หมื่นอาจยิ้ม   กรรมการ    
มีหน้ำที่  เป็นพิธีกร จัดเตรียมค ากล่าวและด าเนินกิจกรรมไหว้ครูให้ลุล่วงไปด้วยดี  
 
๕.คณะกรรมกำรฝ่ำยเคร่ืองสียง 
 1.นายเอกชัย  ชัยธนานันท์  ประธาน 
 2.นายกิตฏิพงษ์   กันทะวงค์  รองประธาน 
  มีหน้ำที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง เพลงประกอบกิจกรรม พร้อมจัดเก็บให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จส้ินกิจกรรม  

 
 
 
 



 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนทั่วไป 

 1.นางพัชรารัตน์   แหล่งกาศ  ประธานกรรมการ 
 2.นางสาวอรนรินทร ์ มุกดา   รองประธานกรรมการ 
 ๓.นางประภาพร   อะทะยศ  กรรมการ 
 ๔.นางสาวอารยา   สุขสบาย  กรรมการ 
 ๕.นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสด์ิ    กรรมการ 
 ๖.นางสาวเนตรทราย      ต๊ะต้องใจ  กรรมการ 
 ๗.นางณิชารีย์               รัตนอมรวิสิทธิ์  กรรมการ  
 8.นางสาววรรณภา         อวดคล่อง  กรรมการ    
 9.นางเกื้อกุล  ค าแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  มีหน้าท่ีดูแลความเรียบร้อย และประสานงานท่ัวไป 
 
7.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 

 1. นางโสพิชชาญ์            สมใจ              ประธาน 
 2. นางสาวลัลณ์ลลิน     สุนทร                       รองประธาน 

3. นางสาวภัสสุรีย์   เพ็ญกุล    กรรมการ   
มีหน้ำที่   บันทึกภาพกิจกรรมวันไหว้ครู 
 
8.  คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน 

 1.นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ ์  ประธานกรรมการ 
 2.นางเครือวัลย์  อุตมะโน   รองประธาน  
 ๓.นางสาวนฤดี  อินสุวรรณ ์  กรรมการ 
 ๔.นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ  กรรมการ   
 5.นางสาวปวิชญา   ใจมาตุ่น   กรรมการ 
 ๖.นางสาวกนกพิชญ ์ โนกุล             กรรมการ 
 ๗.นางสาวอาภิสรา วงศ์แก้ว   กรรมการ 
 ๘.นางสาวธัญกมล นะใจ   กรรมการ 
 9.นายนันทการ  ศรีธิดง   กรรมการ 
          10.นางสาวพงศ์ผกา พิลายนต์  กรรมการ 
 11.ครูประจ าช้ันทุกคน, ครูต่างชาติ, พี่เล้ียงเด็ก กรรมการ   
 12.นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
หน้ำที่  ดูแลควบคุมนักเรียนและน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูให้ด าเนินกิจกรรมไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 



 

9.คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผล ประเมินผล 

 1.นายศิริพงษ ์  ล้ิมพรเสมานนท์    ประธาน 
 2.นางชลภัสสรณ์   หมื่นอาจยิ้ม    รองประธาน 
 3.นางสาวชฎาพร เก่งการท า    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ วัดผล ประเมินผลหลังเสร็จส้ินกิจกรรมไหว้ครู พร้อมสรุปกิจกรรม เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาต่อไป 
  

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อให้งานส าเร็จ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

ส่ัง ณ วันท่ี   11   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
  

          (นางผ่องพรรณ   ปินตาแสน) 
          ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗  ฝ่ังหมิน่ 


