
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝั่งหมิ่น 
ที่     08๓  / ๒๕๕7 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการงานวันลอยกระทง ประจ าปี 2557 
********************************************************************* 

 ด้วยเทศบาลนครเชียงรายจะดําเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําปี 2557 ระหว่างวันที่ 6 – 7 
พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลนคร
เชียงราย เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงราย 
 ในการนี้โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการงานวันลอยกระทง ประจําปี 2557      
เพ่ือเข้าร่วมงานวันลอยกระทงของเทศบาลนครเชียงราย ดังนี้ 
           ๑.   คณะกรรมการอ านวยการ 
                          ๑.   นางสาวพรพิศ  เทพปัญญา              
                          ๒.   ว่าที่ร.ต.หญิงภวรัญชน์ เงาแก้ว    
          มีหน้าที ่ ให้คําปรึกษา ดูแล การจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
           ๒.   คณะกรรมการจัดบูธนิทรรศการ         
                     1.  นางงามตา  บุญปั๋น   ประธาน     
                     ๒.  นางสาวนงลักษณ์ วงศ์ราษฎร์  กรรมการ 
                     ๓.  นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว  กรรมการ 
  ๔.  นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม    กรรมการ              
                     ๕.  นายวสันต์  นายด่าน           กรรมการ 
                     ๖.  นายชาติชาย  เบญจวรรณ์        กรรมการ 
  7.  นายภัทรภณ  ดวงภู    กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้าที่  จัดบูธนิทรรศการช่วงเช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  
 
          ๓.   คณะกรรมการฝ่ายการแสดงนาฎศิลป์ไทย 
  ๑. นางสาวเจนจิรา ปวงคํา   ประธาน 
  2. นางสาวน้ําฝน  อินสุวรรณ์  กรรมการ 
  3. นางจิรารักษ์  ตุลาชม   กรรมการ 
  4. นางสาวราตรี  สุนทร   กรรมการ 
  5. นางสาวผกาวรรณ คําปิว   กรรมการ 
  6. นางสาวสุวิสาข์ จันทพิมพ์  กรรมการ 
  7. นางศุภณัฐชญา บุตรบุญ   กรรมการ 
  8. นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์  กรรมการ 
  9. นางเครือวัลย์  อุตมะโน   กรรมการ 
  10.นางโสพิชชาญ์ สมใจ   กรรมการ 
  11.นายณัฐพล  ธิตา   กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้าที่  ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนที่แสดง แต่งหน้า แต่งตัว ทําผม และประสานผู้ปกครองในการ  
รับ – ส่งนักเรียน 



          ๔.   คณะกรรมการจัดการประกวดหนูน้อยนพมาศ 
                     ๑. นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว  ประธาน 
  2. นางณัชชา  ธะนันวงศ์  กรรมการ 
  3. นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม  กรรมการ 
  4. นางสาวภาวิณี ผ่องใส   กรรมการ 
  5. นางจิณณ์ณิชา สมุดความ  กรรมการ 
  6. นางสาวนงลักษณ์ วงศ์ราษฎร์  กรรมการ 
  7. นางลภัสรดา  ดินหม้อ   กรรมการ 
  8. นางสาวพัชรินทร์ เตชะ   กรรมการ 
  9. นางสาววาสนา มุกดาสวรรค์  กรรมการ 
  10.นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน   กรรมการ 
  11.นางสาวนิราวรรณ อินต๊ะวงศ ์  กรรมการ 
  12.นางสาวจุฑามาศ ปาริมา   กรรมการ 
  13.นางสาวจารุวรรณ ผาเจริญ   กรรมการ 
  14.นางสาวพัชรินทร์ วงค์ร้อย   กรรมการ 
  15.นางสาวสุพัฒตรา ไชยยศ   กรรมการ 
  16.นางขวัญชนก คําแก้ว   กรรมการ 
  17.นางสาววรรณภา อวดคร่อง  กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้าที ่ 1.รับรายงานตัวหนูน้อยนพมาศ 
     2.เชิญรางวัล 
     3.รวบรวมคะแนนหนูน้อยนพมาศ 
           
          ๕.   คณะกรรมการประจ าบูธนิทรรศการการละเล่นเด็กไทย 
  คณะกรรมการชุดที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00น. 

1. นางวาสนา  หาญจริง   ประธาน 
2. นางเครือวัลย์ อุตมะโน   กรรมการ 
3. นางงามตา  บุญปั๋น   กรรมการ 
4. นางสาวกฤติญา กิติมา   กรรมการ 
5. นายภัทรภณ  ดวงภู   กรรมการ 
6. นายธีรวัฒน์  แสนศิริ   กรรมการ 
7. นางสาวปิยพร มุกดา   กรรมการ 
8. นางสาวดุจเดือน แซ่เติ๋น   กรรมการ 
9. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญญาวงศ ์  กรรมการ 
10. นายวสันต์  นายด่าน   กรรมการและเลขานุการ 

          มีหน้าที ่ ให้คําแนะนําการละเล่นเด็กไทยให้กับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมและจัดเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



 
  คณะกรรมการชุดที่ 2 วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00น. 

1. นายไพฑูรย์  แสนบัวหลวง  ประธาน  
2. นางสาวกนกพิชญ์  โนกุล   กรรมการ 
3. นายธนัตถนินทร์ แสนอาทิตย ์  กรรมการ 
4. นายเอกชัย  ชัยธนานันท์  กรรมการ 
5. นางศิริรัตน์  อินต๊ะชัย  กรรมการ 
6. นายยศกร  มีสุข   กรรมการ 
7. นายณัฐวัตร  เดินแปง   กรรมการ 
8. นายชาติชาย  เบญจวรรณ  กรรมการ 
9. นายกฤษณะ  ปิกวงศ ์   กรรมการ 
10. นายทวีพงศ ์  จันธิมา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้คําแนะนําการละเล่นเด็กไทยให้กับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมและจัดเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม                      
  
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     สั่ง  ณ  วันที่    3     พฤศจิกายน    ๒๕๕7 
 
      
 
              ( นางสาวพรพิศ  เทพปัญญา ) 
            ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
         โรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝั่งหมิ่น 
 
 


