
 
ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหม่ิน 

ที่ 006/๒๕๖๓ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรกิจกรรมหนูน้อยอนรัุกษ์วัฒนธรรมไทย 

******************************************************************** 

ด้วยโรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝ่ังหมิ่น ได้จัดให้มีกิจกรรมหนูน้อยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประจ า  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้ จักวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
การละเล่นพื้นบ้าน รวมถึงการแต่งกายตามแบบวัฒนธรรมไทย เกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

โดยได้จัดให้มีกิจกรรมในวันท่ี ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น 
จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

  ๑. นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน  ประธาน   
  ๒. นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ ์  รองประธาน 
 

มีหน้ำที่   ให้ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน กิจกรรมเข้ำฐำนกำรละเล่นไทย (วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓)  
 ๒.๑  ฝ่ำยครูประจ ำฐำนกำรละเล่นไทย 
  กลุ่ม ก 
  ๒.๑.๑  ฐานท่ี ๑ ก โยนห่วง  นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์ 
  ๒.๑.๒  ฐานท่ี ๒ ก ตักไข ่  นางสาวชฎาพร  เก่งการท า 
  ๒.๑.๓  ฐานท่ี ๓ ก ขว้างกระป๋อง  นางลภัสรดา  ดินหม้อ  
  กลุ่ม ข 

๒.๑.๔ ฐานท่ี ๑ ข โยนห่วง  นางชลภัสสรณ์  หมื่นอาจยิ้ม 
๒.๑.๕ ฐานท่ี ๒ ข ตักไข่   นางสาวจุฑามาศ   เหรียญแก้ว 
๒.๑.๖ ฐานท่ี ๓ ข ขว้างกระป๋อง  นางสาวเฌนิศา  ครุฑเงิน  

          มีหน้ำที่  ให้ความรู้เกี่ยวกับการละเล่นไทยและฝึกให้เด็กเล่นการละเล่นไทยอย่างถูกต้อง 
 

๒.๒  ฝ่ำยดูแลเด็ก 
๒.๒.๑ นางสาวสุภารัตน์  อุทธิยา    

  ๒.๒.๒ นางสาวจิราพร  ปัญญาฟ ู 
๒.๒.๓ นางสาวจามจุรี  จักรสมศักดิ์     

 ๒.๒.๔ นางสาวกาญจนา  จินะ 



๒.๒.๕ นางสาวปรียานุช  ทวีกุล   
  ๒.๒.๖ นางสาวอรสา  พรมโมคัก  

มีหน้ำที่   ดูแลเด็กในระหว่างการท ากิจกรรมของแต่ละฐาน คอยดูแลช่วยเหลือเด็กให้ท ากิจกรรม
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
๒.๓ ครูประจ ำฐำนท ำขนมไทย ช่วงบ่ำย 
 ๒.๓.๑ ฐานหวานเย็น   นางสาวจิราพร  ปัญญาฟ ู 
 ๒.๓.๒ ฐานกล้วยปิ้ง   นางสาวจามจุรี  จักรสมศักดิ์ 
 ๒.๓.๓ ฐานวุ้นเย็นกะทิ   นางสาวกาญจนา  จินะ 
 ๒.๓.๔ ฐานขนมฟักทองบวช  นางสาวสุภารัตน์  อุทธิยา 
 ๒.๓.๕ ฐานขนมปาด   นางสาวปรียานุช  ทวีกุล 
 ๒.๓.๖ ข้าวควบ    นางสาวอรสา  พรมโมคัก 
มีหน้ำที่   ให้ความรู้เกี่ยวกับการท าขนมไทยแก่เด็ก 
 

๓.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน กิจกรรมกำรแข่งขันกำรละเล่นไทย (วันศุกร์ที่ ๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 ๓.๑  ฝ่ำยพิธีกร 
  ๓.๑.๑ นางสาวอรสา  พรมโมคัก 

๓.๑.๒ นางสาวปรียานุช  ทวีกุล 
         มีหน้ำที่   เป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรม และอธิบายกฎกติกาในการแข่งขันให้ถูกต้อง 
 
 ๓.๒  ฝ่ำยเตรียมกำรแข่งขัน 

๓.๒.๑ นางสาวปรียานุช  ทวีกุล  
๓.๒.๒ นางสาวกาญจนา  จินะ 
๓.๒.๓ นางสาวสุภารัตน์  อุทธิยา 
๓.๒.๔ นางสาวจิราพร  ปัญญาฟ ู  
๓.๒.๕ นางสาวจามจุรี  จักรสมศักดิ์ 

มีหน้ำที่   เตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันให้พร้อมท่ีจะแข่งขัน 
 
 ๓.๓  ฝ่ำยกรรมกำรตัดสิน 
  ๓.๓.๑ นางสาวจุฑามาศ    เหรียญแก้ว 
  ๓.๓.๒ นางชลภัสสรณ์  หมื่นอาจยิ้ม 
  ๓.๓.๓ นางลภัสรดา  ดินหม้อ 
  ๓.๓.๔ นางสาวนงลักษณ์  วงค์ราษฎร์ 
  ๓.๓.๕ นางสาวเฌนิศา  ครุฑเงิน 

มีหน้ำที่   ตัดสินผลการแข่งขันให้ถูกต้องตามกฎกติกา 
 
  
 
 
 



๔.  ฝ่ำยดูแลเด็ก 
  ๒.๔.๑ นางณัฐชยา  รอดคง 
  ๒.๔.๒ นางสาวมนทิรา  พุทธวงค์ 
  ๒.๔.๓ นางสาวพรพิมล  สลีสองสม  
  ๒.๔.๔ นางสาวสโรชา  ทองมาลัย 
  ๒.๔.๕ นางเกศสุรินทร์  วิญญูพรหม  
  ๒.๔.๖ นางวรรณิดา  ชาวดร  
      มีหน้ำที่   ดูแลเด็กในระหว่างการท ากิจกรรม คอยดูแลช่วยเหลือเด็กให้ท ากิจกรรมลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
๕.  ฝ่ำยบันทึกภำพกิจกรรม   
  ๒.๕.๑ นางสาวกาญจนา  จินะ 
  ๒.๕.๒ นางสาวปรียานุช  ทวีกุล   
     มีหน้ำที่   บันทึกภาพบรรยากาศการด าเนินกิจกรรมการละเล่น 
 

  ขอให้คณะกรรมการทุกคนท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ัง ได้ต้ังใจปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและ
เสียสละ เพื่อประโยชน์ท่ีจะเกิดกับตัวนักเรียนและองค์กรโดยรวม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

   ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี 20  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

 
     (นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน) 

                 ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น 
 
 
 
 
 
 
 


