
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหม่ิน 
ท่ี 035/๒๕62 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะด ำเนินกำรโครงกำรสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมไทย  
(กิจกรรมสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์) 

**************************************************************************************** 
 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์  เป็นกิจกรรมท่ีสถานศึกษาด าเนินการขึ้นตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งเป็น
กิจกรรมท่ีมีความส าคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรี ยนรู้ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีอันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรักความ
หวงแหนประเพณีและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นจุดก าเนิดของความสุข ความเจริญ และความงดงามในสังคมไทย 

 ดังนั้น ในวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕62 จึงได้จัดท าโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย (กิจกรรมสืบ
สานประเพณีวันสงกรานต์) ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าว
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้จึงขอแต่งต้ังคณะด าเนินการและมอบหมายหน้าท่ี
รับผิดชอบตามรายช่ือ ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 

๑.  นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน   ประธานอ านวยการ 
๒.  นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ ์   รองประธาน 
๓.  นายวิชัย   แก้วปวน   กรรมการ 
๔.  นายชาติชาย   เบญจวรรณ์   กรรมการ 
๕.  นายภัทรภณ   ดวงภู    กรรมการ/เลขานุการ 

 
มีหน้ำที่  ให้ค าแนะน า ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมสืบสานประเพณี

วันสงกรานต์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

๒.   คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมด ำเนินงำน 
 ๑.  นายศิวาพร   เกษแก้ว    ประธาน 
 ๒.  นายประชัน   หาญจริง   รองประธาน 
 ๓.  นางปรียาภัทร์  ตุลาชม    กรรมการ 
 ๔.  นางเครือวัลย์   อุตมะโน    กรรมการ 
 ๕.  นางโสพิชชาญ์  สมใจ    กรรมการ 
 ๖.  นางสาวอรนรินทร์               มุกดา    กรรมการ 
 7. นางสาวปวิชญา  ใจมาตุ่น    กรรมการ 
 8. นางประภาพร   อะทะยศ   กรรมการ 
 9.  นางสาววิไลวรรณ  ด่านสวัสด์ิ   กรรมการ 
 10.  นางสาวพัชญ์วิสา   จันทพิมพ์   กรรมการ 
 11.  นางสาวชฏาพร  เก่งการท า   กรรมการ 
 



 ๑2.นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว   กรรมการ 
 ๑3.นางชลภัสสรณ์  หมื่นอาจยิ้ม   กรรมการ 
 ๑4.นางสาวภัสสุรีย์  เพ็ญกุล    กรรมการ 
 ๑5. นางลภัสรดา   ดินหม้อ    กรรมการ 
 ๑6. นางสาวเจนจิรา  ปวงค า    กรรมการ 
 ๑7. นางสาวกฤติญา  กิติมา    กรรมการ 
 18. นางสาวกนกพิชญ ์  โนกุล    กรรมการ 
 ๑9. นางสาวพงษ์ผกา  พิลายนต์   กรรมการ 
 20. นางสาวสุภาลักษณ์  สืบสมบัติ   กรรมการ 
 21. นางจิณณ์ณิชา  สมุดความ   กรรมการ 
 22. นางสาวมนัสนันท์  ค าพาบ    กรรมการ 
 ๒3. นางสาวธัญกมล  นะใจ    กรรมการ 
 ๒4. นางสาวนฤดี   อินสุวรรณ ์   กรรมการ 
 ๒5. นางเกือ้กุล   ค าแก้ว    กรรมการ 
 26. นางณิชารีย์   รัตนอมรวิสิทธิ์   กรรมการ 
 27. นางสาววรรณรัตน ์  อวดคร่อง   กรรมการ 
 ๒8. นางสาวสุภารัตน์  อุทธิยา    กรรมการ 
 29. นางสาวเนตรทราย  ต๊ะต้องใจ   กรรมการ 
 30. นางสาวอรสา  พรมโมคัก   กรรมการ 
 31. นางสาวอาภิสรา  วงค์แก้ว    กรรมการ 
 ๓2. นางสาวปฏิญญา  ทองดี    กรรมการ 
 ๓3. นางสาวอารยา  สุขสบาย   กรรมการ 
 ๓4. นางสาวลัลล์ลลิน  สุนทร    กรรมการ 
 35 นางสาวกาญจนา  จินะ    กรรมการ 
 36. นางสาวณัฏฐิยา  น้ าสา    กรรมการ 
 35. แม่บ้าน แมค่รัว นักการภารโรง พี่เล้ียงเด็ก ทุกท่าน  กรรมการ 
 36. นางสาวนงลักษณ์  วงค์ราษฎร์   กรรมการ/เลขานุการ 
 
 มีหน้ำที่  ดูแล ควบคุมการด าเนินกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ใหด้ าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 
3.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเคร่ืองเสียง วัสดุ อุปกรณ์และสถำนที่ในกำรด ำเนินกิจกรรมสืบสำนประเพณี
วันสงกรำนต์ 
 ๑.  นายประชัน   หาญจริง   ประธาน 
 ๒.  นายศิริพงษ์   ล้ิมพรเสมานนท์   รองประธาน 
 3.  นายธนัตถ์นินท์                 แสนอาทิตย์   กรรมการ 
 4.  นายวสันต์   นายด่าน    กรรมการ 
 5.  นายนันทการ   ศรีธิดง    กรรมการ 
 6.  นายกิตฏิพงศ์   กันทะวงศ์   กรรมการ 
 7.  นายธนทรัพย์   เฉียบแหลม   กรรมการ 
 8.  นายชาติชาย   เบญจวรรณ์   กรรมการ 
 9. นายนพฤทธิ์   ธิวรรณ์    กรรมการ 
 



 10. นายภัทรภณ     ดวงภู    กรรมการ 
 11. นายศราวุฒิ   ช่างแต่ง    กรรมการ 
 ๑2. นายอนันต์   มีลาภ    กรรมการ 
 13. นายวิชัย   แก้วปวน   กรรมการ 
 14. นายเอกชัย   ชัยธนานันท์   กรรมการ/เลขานุการ 
  
 มีหน้ำที่  จัดเตรียมเครื่องเสียง วัสดุ อุปกรณ์ และสถานท่ีในการด าเนินกิจกรรมสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ให้เรียบร้อย 
 
4.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
 ๑.  นายกฤษณะ   ปิกวงค์    ประธาน 
 ๒.  นางสาวเฌนิศา  ครุฑเงิน    รองประธาน 
 3.  นางสาวภัสสุรีย์  เพ็ญกุล    กรรมการ 
 4.  นายชาติชาย   เบญจวรรณ์   กรรมการ 
 5.  นางสาวลัลล์ลลิน  สุนทร    กรรมการ/เลขานุการ 

 
 มีหน้ำที่  บันทึกภาพโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย (กิจกรรมสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์) 

 
 5.  คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผล ประเมินผล 
  ๑.  นางเครือวัลย์   อุตมะโน    ประธาน 
  ๒.  นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ ์   รองประธาน 
  ๓.  นายวิชัย   แก้วปวน   กรรมการ    
  ๔.  นายชาติชาย   เบญจวรรณ์   กรรมการ  
  ๕.  นายภัทรภณ               ดวงภู    กรรมการ/เลขานุการ 
    
   มีหน้ำที่   วัดผล  ประเมินผลหลังเสร็จส้ินโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
(กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์) พร้อมสรุปกิจกรรมเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 

 
 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อให้งานส าเร็จ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 
 ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
   ส่ัง  ณ  วันท่ี  5  เมษายน  พ.ศ. ๒๕62 

 
 

 
  

 (นางผ่องพรรณ   ปินตาแสน) 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝ่ังหมิ่น 


