
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหมิ่น 
ที ่098 / 2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรกีฬำสีและนันทนำกำร ปีกำรศึกษำ 2558 
*********************************************************************************** 

เนื่องในวันที่  ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๘ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการกีฬาสีและนันทนาการ        
ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของเด็กในฐานะอนาคตของชาติ         
และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียน ครู และ ผู้ปกครอง ตลอดจนเสริมสร้างพลานามัยที่
แข็งแรงและปลูกฝังให้รักในการออกก าลังกาย    
    เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงขอแต่งตั้งหน้าที่และมอบหมาย
งานรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
        ๑. นางผ่องพรรณ      ปินตาแสน  ประธาน 

    ๒. นายศิวาพร               เกษแก้ว  รองประธาน 
    ๓. นางจิรารักษ์                              ตุลาชม   กรรมการ 
    ๔. นางชลภัสสรณ์                           หมื่นอาจยิ้ม  กรรมการ 
    ๕. นางสาวจุฑามาศ                         เหรียญแก้ว  กรรมการ 
    ๖. นายกฤษณะ                              ปิกวงศ์   กรรมการ 
    ๗. นางสาวน้ าฝน                            อินสุวรรณ์  กรรมการ 
    ๘. นายวสันต์                                นายด่าน   กรรมการ 
    ๙. นายเอกชัย   ชัยธนานันท์  กรรมการ 
   ๑๐. นางทัศนีย์   แสงศรีจันทร์  กรรมการ  
   ๑๑. นางขวัญชนก   ค าแก้ว   กรรมการ 
   ๑๒. นางสาววรณณภา   อวดคร่อง  กรรมการ 
   ๑๓. นางณิชารีย ์   รัตนอมรวิสิทธิ์  กรรมการ 
   ๑๔. นางสาวเนตรทราย  ต๊ะต้องใจ  กรรมการ 
   ๑๕. นายธนัตถ์นินทร์   แสนอาทิตย์ กรรมการและเลขานุการ 
   

๒.   คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียนสีแสด 
        ๑. นางสาววิไลวรรณ   ด่านสวัสดิ์  ประธาน   

       ๒. นางเครือวัลย์   อุตมะโน   รองประธาน 
       ๓. นางสาวอภิสรา   วงค์แก้ว   กรรมการ 
                         ๔. นางสาวมนัสนันท์   ค ายันต์    กรรมการ 
                         ๕. นายธรีวัฒน์   แสนศิริ   กรรมการ 
                         ๖. นางสาวอรนริทร์   มุกดา   กรรมการ 
                         ๗. นางสาวลัดดาพร   จันทาพูน  กรรมการ 
                         ๘. นางโสพิชชาญ์   สมใจ   กรรมการ 
         ๙. นางสาวกนกพิชญ์   โนกุล      กรรมการ 
      ๑๐. นายยศกร   มีสุข   กรรมการ 



      ๑๑. นางศิริรัตน ์   อินต๊ะชัย  กรรมการ 
      ๑๒. นายไพฑูรย์   แสนบัวหลวง  กรรมการ 
      ๑๓. นางสาวสุปราณี   สงวนรัษฎ์  กรรมการ 
      ๑๔. นายวิชัย    แก้วปวน  กรรมการ 
      ๑๕. นางสาวเฌนิศา   ครุฑเงิน   กรรมการ 
      ๑๖. นางสาววาสนา   มุกดาสวรรค์  กรรมการ 
      ๑๗. นางสาวณิชกานต์   แสงเมือง  กรรมการ 
      ๑๘. นางสาวจตุพรรณ   แสนพิช   กรรมการ 
      ๑๙. นางสาวกรรณิการ์   ทาค ามา   กรรมการ        
       
          มีหน้ำที ่ ดูแลควบคุมการเดินขบวนพาเหรดและจัดเตรียมนักกีฬาแต่ละประเภทลงแข่งขันให้ด าเนิน
กิจกรรมไปด้วยความเรียบร้อย   
 
 ๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียนสีม่วง 
                         ๑.  นางสาวเจนจิรา   ปวงค า   ประธาน 
                         ๒.  นายภัทรภณ   ดวงภู   รองประธาน 
      ๓.  นางสาวกฤติญา   กิติมา      กรรมการ 
      ๔.  นางศุภณัฐชญา   บุตรบุญ   กรรมการ 
      ๕.  นายหิรัญ    ศรีวิชัย                       กรรมการ  
      ๖.  นางสาวธีรนาฎ   หมื่นทะ   กรรมการ 
      ๗.  นางสาวผกาวรรณ   ค าปิว   กรรมการ 
      ๘.  นางสาวญาณกร   ศรีชาติ   กรรมการ 
        ๙.  นายณัฐวัตร   เดินแปง   กรรมการ 
       ๑๐. นางสาวราตร ี   สุนทร   กรรมการ 
       ๑๑. นางสาวพัชญ์วิสาข ์  จันทพิมพ์  กรรมการ 
       ๑๒. นายชาติชาย   เบญจวรรณ  กรรมการ 
     ๑๓. นายศิริพงษ ์   ลิ้มพรเสมานนท์  กรรมการ 
       ๑๔. นางสาวภสัสุรีย ์   เพ็ญกุล   กรรมการ 
      ๑๕. นางสาวนงลักษณ์   วงศ์ราษฎร์  กรรมการ 
      ๑๖. นางลภัสรดา   ดินหม้อ   กรรมการ 
      ๑๗. นางสาวณิชาภา   ผ่องใส   กรรมการ 
      ๑๘. นางจิณณ์ณิชา   สมุดความ  กรรมการ 
      ๑๙. นางณัชชา   ธะนันวงค์  กรรมการ  
      
          มีหน้ำที ่ ดูแลควบคุมการเดินขบวนพาเหรดและจัดเตรียมนักกีฬาแต่ละประเภทลงแข่งขันให้ด าเนิน
กิจกรรมไปด้วยความเรียบร้อย   
 
 
 
 
 
 



 ๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
                         ๑.  นายกฤษณะ   ปิกวงศ์   ประธาน 
                         ๒.  นางสาวจตุพรรณ   แสนพิช   รองประธาน 
                         ๓.  นายชาติชาย   เบญจวรรณ  กรรมการ 
       
          มีหน้ำที ่ บันทึกภาพโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 
 
 ๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ 
        ๑. นายธนัตถ์นินทร์   แสนอาทิตย์  ประธาน 
        ๒. นายวสันต ์   นายด่าน   รองประธาน 
        ๓. คณะครูชายทุกคน ภารโรง คนสวน พ่ีเลี้ยง และแม่บ้าน กรรมการ 
 
 มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
           ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผล ประเมินผล 
                        ๑. นายกฤษณะ   ปิกวงศ์    ประธาน 
                        ๒. นายวสันต์    นายด่าน                รองประธาน 
     ๓. นางสาวเจนจิรา   ปวงค า    กรรมการ 
                        ๔. นางสาววิไลวรรณ   ด่านสวัสดิ์  กรรมการ 
     ๕. นายธนัตถ์นินทร์   แสนอาทิตย์  กรรมการ 
   
          มีหน้ำที่  วัดผลประเมินผลหลังเสร็จสิน้กิจกรรมโครงการกีฬาสีและนันทนาการ ปีการศึกษา 2558
พร้อมสรุปกิจกรรม เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
 
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้งานส าเร็จ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

                                                     
 ทัง้นี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๑๕    เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

      
 
            (นางผ่องพรรณ   ปินตาแสน) 

 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รักษาการในต าแหน่ง 
                                    ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 


