
  
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  7  ฝั่งหม่ิน 
ท่ี  051/2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมโครงการน้อมใจถวายเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
******************************************************************** 

 

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น จะด าเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย ขึ้นในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562  

เพื่อให้กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงขอแต่งต้ังหน้าท่ีและมอบหมายงานรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

1.คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 

1. นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน  ประธาน 

2. นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์  รองประธาน 

3. นายประชัน   หาญจริง  กรรมการ 

4. นายกริช   เตชะธีรกุล  กรรมการ 

5. นายชาติชาย   เบญจวรรณ์  เลขานุการ 

  มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวก พิจารณา วินิจฉัยการด าเนินกิจกรรมให้เกิดความ
เหมาะสมต่อการด าเนินการในทางปฏิบัติ 
2.คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนพิธี 

1. นายศิวาพร   เกษแก้ว   ประธาน 

2. นายภัทรภณ   ดวงภู   รองประธาน 

3. นายเอกชัย   ชัยธนานันท์  กรรมการ 

4. นายกิตติพงษ์   กันทะวงศ์  กรรมการ 

5. นายประชัน   หาญจริง  กรรมการ 

6. นายวสันต์   นายด่าน   กรรมการ 
5. นายชาติชาย   เบญจวรรณ์  เลขานุการ 

  มีหน้าท่ี นิมนต์พระ จัดเตรียมเครื่องไทยทาน ปัจจัยถวายพระ ดูแลพิธีกรรมให้เกิดความ
เรียบร้อย ประสานงานกับทางวัดเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมด าเนินอย่างต่อเนื่อง รับ – ส่ง พระสงฆ์ ในการ
เดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา  
 



3.คณะกรรมกำรฝ่ำยรับบริจำคสิ่งของ 
1. นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน  ประธาน 

2. นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์  รองประธาน 

3. นางเกื้อกุล   ค าแก้ว   กรรมการ 

4. นางสาวเนตรทราย  ต๊ะต้องใจ  กรรมการ 

5. นางณิชารีย์   รัตนอมรวิสิทธิ์  กรรมการ 

6. ครูประจ าช้ันทุกช้ัน     กรรมการ 

7. นางสาววรรณภา  อวดคร่อง  เลขานุการ 

  มีหน้าท่ี รับบริจาคส่ิงของ ปัจจัย เครื่องอัฐบริขาร ผ้าอาบน้ าฝน เทียน และของบริจาคอื่นๆ
จากผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อเตรียมน าไปถวายให้แก่พระสงฆ์ 
 

4.คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 
1. นายประชัน   หาญจริง  ประธาน 

2. นายธนทรัพย์   เฉียบแหลม  รองประธาน 

3. นายธนัตถ์นินทร์   แสนอาทิตย์  กรรมการ 

4. นายนพฤทธิ์   ธิวรรณ์   กรรมการ 

5. นายวสันต์   นายด่าน   กรรมการ 

6. แม่บ้านผู้รับผิดชอบอาคารเอนกประสงค์ทุกคน  กรรมการ 

7. นายกิตติพงษ์   กันทะวงศ์  กรรมการ 

8. นายศิริพงษ์   ล้ิมพรเสมานนท์  กรรมการ 
8. นายชาติชาย   เบญจวรรณ์  เลขานุการ 

  มีหน้าท่ี จัดเตรียม ประสานงาน อุปกรณ์ประกอบพิธี  ท าความสะอาดจัดสถานท่ีเพื่อ
ประกอบพิธีกรรมให้เกิดความเรียบร้อยในทางปฏิบัติ 

 

5.คณะกรรมกำรตกแต่งรถแห่เทียน 

1. นายกริช   เตชะธีรกุล  ประธานกรรมการ 

2. นางนงลักษณ์   วงค์ราษฎร์  รองประธาน 

3. นางสาวกาญจนา  จินะ   กรรมการ 

4. นางชลภัสสรณ์  หมื่นอาจยิ้ม  กรรมการ 

5. นางสาวจามจุรี  จักรสมศักดิ์  กรรมการ 

6. นางสาวชฎาพร  เก่งการท า  กรรมการ 

7. นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว  กรรมการ 

8. นางสาวสุภารัตน์  อุทธิยา   กรรมการ 

9. นางลภัสรดา   ดินหม้อ   กรรมการ 



10. นางสาวปรียานุช  ทวีกุล   กรรมการ 

11. นางสาวเฌณิศา  ครุฑเงิน   กรรมการ 

12. นางสาวอรสา  พรหมโมคัก  กรรมการ 

13. นางสาวอรนรินทร์  มุกดา   กรรมการ 

14. นางสาวเจนจิรา  ปวงค า   กรรมการ 

15. นางสาวปวิชชา  ใจมาตุ่น   กรรมการ 

16. นางปรียาภัทร์  ตุลาชม   กรรมการ 

17. นางสาวสุภาลักษณ์  สืบสมบัติ  กรรมการ 

18. นางสาวอารยา  สุขสบาย  กรรมการ 

19. นางสาวอาภิสรา  วงค์แก้ว   กรรมการ 

20. นางสาวกนกพิชญ์  โนกุล   กรรมการ 

21. นางสาววิไลวรรณ  ด่านสวัสด์ิ  กรรมการ 

22. นางสาวธัญกมล  นะใจ   กรรมการ 

23. นางโสพิชชาญ์  สมใจ   กรรมการ 

24. นายภัทรภณ  ดวงภู   เลขานุการ 

  มีหน้าท่ี ตกแต่ง ประดับ จัดรถแห่เทียนให้มีความสวยงามตามประเพณีนิยมภาคเหนือ   
 

6.คณะกรรมกำรควบคุมขบวนแห่เทียน 

1. นายประชัน   หาญจริง  ประธาน 

2. นายกริช   เตชะธีรกุล  รองประธาน 

3. นายภัทรภณ   ดวงภู   กรรมการ 

4. ครูประจ าช้ันทุกช้ัน     กรรมการ 

5. นายวสันต์   นายด่าน   เลขานุการ 

  มีหน้าท่ี ควบคุม ดูแลนักเรียนร่วมเดินขบวนร่วมแห่เทียน ไป – กลับ ให้เกิดความปลอดภัย  
 

7.คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร 

1. นายกริช   เตชะธีรกุล 

2. นางสาวกฤติญา  กิติมา 

  มีหน้าท่ี ด าเนินการพิธีการต้ังแต่เริ่มต้นจนจบตามก าหนดการกิจกรรมสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

 
 
 
 
 



8.คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพและประชำสัมพันธ์ 
1. นางสาวลัลณ์ลลิน  สุนทร 

2. นางสาวภัสสุรีย์  เพ็ญกุล 

3. นางสาวเยาวลักษณ์  หน่อค าหล้า 

  มีหน้าท่ี บันทึกภาพ ตลอดการด าเนินกิจกรรม น ารูปภาพท่ีบันทึกมาประมวลภาพกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่กิจกรรมผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

 

9.คณะกรรมกำรฝ่ำยเคร่ืองเสียงและวงแห่ 
1. นายเอกชัย  ชัยธนานันท์ 

2. นายกิตติพงษ์  กันทะวงศ์ 

  มีหน้าท่ี ควบคุมเครื่องเสียงให้เป็นไปด้วยเรียบร้อยตลอดการด าเนินกิจกรรม ฝึกซ้อมนักเรียน
เล่นเครื่องดนตรีพื้นเมือง เพื่อร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา 

 
10.คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดและประเมินผล 

1. นายกริช   เตชะธีรกุล  ประธาน 

2. นายภัทรภณ   ดวงภู   รองประธาน 

3. นายธนัตถ์นินทร์  แสนอาทิตย์  กรรมการ 

4. นายชาติชาย   เบญจวรรณ์  เลขานุการ 
  มีหน้าท่ี ด าเนินการวิเคราะห์ สรุป การด าเนินกิจกรรมในภาพรวม ประเมินผลการด าเนินการ
จัดท าเป็นรูปเล่ม เพื่อน าข้อมูลปรับปรุงกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 

ขอให้คณะกรรมการทุกคนท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ัง ได้ต้ังใจปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและ
เสียสละ เพื่อประโยชน์ท่ีจะเกิดกับตัวนักเรียนและองค์กรโดยรวม  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ส่ัง  ณ  วันท่ี    ๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 

         (นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน) 
          ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น  

 

 

 
 


