
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหมิ่น 
ที่ 003/ ๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรวันกตัญญู 
******************************************************************** 

เนื่องด้วยในวันพฤหัสบดี ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนได้จัดโครงการวันกตัญญูขึ้น เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้เด็กแสดงถึงความเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณในโรงเรียนที่ได้อบรมสั่งสอนให้
ความรู้ต่างๆและผู้อาวุโสในชุมชนที่ช่วยดูแลโรงเรียนเป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมกับเป็นการสวัสดีปีใหม่ อีกท้ัง
ยังช่วยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเราต่อไป 

เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการท าหน้าที่ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

  ๑. นางผ่องพรรณ ปินตาแสน  ประธาน   
  ๒. นายมงคล  ใบแสง   รองประธาน 
  ๓ .นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์  กรรมการ 
  ๔. นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่  ให้ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
  ๑.นางชลภัสสรณ์  หมื่นอาจยิ้ม  ประธาน 
  ๒.นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว  รองประธาน 
  ๓.นางวาสนา  หาญจริง   กรรมการ 
  ๔.นางกรรณิการ์  ทาค ามา   กรรมการ 
  ๕.นางณัชชา  ธนันวงค์   กรรมการ 
  ๖.นางสาวธวัลหทัย ฟูฝั้น   กรรมการ 
  ๗.นางสาวสุภารัตน ์ อุทธิยา   กรรมการ 
  ๘.นางสาวเฌณิศา ครุฑเงิน   กรรมการและเลขานุการ 
     มีหน้ำที ่ ส ารวจรายชื่อผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนและจัดเตรียมของสวัสดีปีใหม่ให้ครบตามจ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 
  ๑.นางลภัสรดา  ดินหม้อ   ประธาน 
  ๒.นายศิวาพร  เกษแก้ว   รองประธาน 
  ๓.นายชาติชาย  เบญจวรรณ์  กรรมการ 
  ๔.นายเอกชัย  ชัยธนานันท์  กรรมการ 
  ๕.นายพิเชษฐ์  ขันเชียง   กรรมการ 
  ๖.นายภัทรภณ  ดวงภู   กรรมการ 
  ๗.นายนพฤทธิ์  ธิวรรณ์   กรรมการ 
  ๘.นายศิริพงษ์  ลิ้มพรเสมานนท์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่จัดเตรียมสถานที่ บริเวณหน้าเสาธงให้เรียบร้อย 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 
  ๑.นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว  ประธาน 
  ๒.นางสาวกฤติญา กิติมา   รองประธาน 
  ๓.นายวิชัย  แก้วปวน  กรรมการ 
  ๔.นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์  กรรมการ 
  ๕.นางชลภัสสรณ์  หมื่นอาจยิ้ม  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่เป็นพิธีกรด าเนินโครงการวันกตัญญูให้ลุล่วงไปด้วยดี 
๕.คณะกรรมกำรฝ่ำยเครื่องเสียง 
  ๑.นายเอกชัย  ชัยธนานันท์  ประธาน 
  ๒.นางโสพิชชาญ์  สมใจ   รองประธาน 
  ๓.นางสาวเสาวลักษณ์ คนบุญ   กรรมการ 
  ๔.นายณัฐวัตร  เดินแปง   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่จัดเตรียมเครื่องเสียง พร้อมจัดเก็บเครื่องเสียงให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนทั่วไป 
  ๑.นางเครือวัลย์  อุตมะโน   ประธาน 
  ๒.นางลภัสรดา  ดินหม้อ   รองประธาน 
  ๓.นางเกื้อกุล  ค าแก้ว   กรรมการ 
  ๔.นางสาววรรณภา อวดคร่อง  กรรมการ 
  ๕.นางณิชารีย์  รัตนอมรวิสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ ดูแลความเรียบร้อยและประสานงานทั่วไป 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
  ๑.นางสาวเฌณิศา ครุฑเงิน   ประธาน 
  ๒.นางสาวเจนจิรา ปวงค า   รองประธาน 
  ๓.นางสาวศุภจิต  ศรธีิ   กรรมการ 
  ๔.นายกฤษณะ  ปิกวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่บันทึกภาพโครงการวันกตัญญู 
 
 
 
 
 
 
 



๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน 
  ๑. นางทัศนีย์  แสงศรีจันทร์  ประธาน 
  ๒. นางวิไลวรรณ  ด่านสวัสดิ์  รองประธาน 
  ๓. นางสาวณิชาภา  ผ่องใส   กรรมการ 
  ๔. นางณัชชา  ธะนันวงค์  กรรมการ 
  ๕. นางจิณณ์ณิชา  สมุดความ  กรรมการ 
  ๖. นางสาวอรสา  พรหมโมคัก  กรรมการ 
  ๗. นายชาติชาย  เบญจวรรณ์  กรรมการ 

๘. นายธนัตถ์นินทร์  แสนอาทิตย์  กรรมการ 
  ๙. นายณัฐวัตร  เดินแปง   กรรมการ 
  ๑๐. นายวิชัย   แก้วปวน  กรรมการ 
  ๑๑. นายพิเชษฐ์  ขันเชียง   กรรมการ 
  ๑๒. นายนพฤทธิ์  ธิวรรณ์   กรรมการ 
  ๑๓. นางสาวสุภารัตน์   อุทธิยา   กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวธวัลหทัย  ฟูฝั้น    กรรมการ 
  ๑๕. ครูประจ าชั้น,ครูต่างชาติและพ่ีเลี้ยงทุกคน  กรรมการ 
  ๑๖. นายวสันต์  นายด่าน   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ ดูแล ควบคุมนักเรียนและน านักเรียนเข้าร่วมโครงการวันกตัญญูให้ด าเนินกิจกรรมไปด้วย
ความเรียบร้อย 
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผล ประเมินผล 
  ๑. นางชลภัสสรณ ์  หมื่นอาจยิ้ม  ประธาน 
  ๒. นางสาวธวัลหทัย  ฟูฝั้น    กรรมการ 
 มีหน้ำที่ วัดผล ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการวันกตัญญู พร้อมสรุปกิจกรรม เพ่ือน าเสนอต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
 

  ขอให้คณะกรรมการทุกคนที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง ได้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและ
เสียสละ เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดกับตัวนักเรียนและองค์กรโดยรวม  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 
(นางผ่องพรรณ ปินตาแสน) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิน่ 
 
 


