คําสั่งโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ที่ ๒๙๙ / ๒๕๕๖
เรื่อง แตงตั้งผูรวมงานรัฐพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
………………………………………………………….
ดวย จังหวัดสกลนคร จัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมในรัฐพิธี ตามจุดตาง ๆ โรงเรียนจึงมอบหมาย
ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
๑ พิธีทําบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ ๘๗ รูป ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เวลา ๐๖.๓๐ น. การแตงกาย
ชุดไทย ชุดผาไหม ผาพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ โรงเรียนมอบหมายผูมีรายชื่อดังนี้
๑ นายศรีทัศน วิรัสวา
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
๒ นางปยะดา แกวเวียงเดช
ครูชํานาญการพิเศษ
๓ นางสมสะอาด พรหมเทศน
ครูชํานาญการพิเศษ
๔ นางพิราวรรณ ขจรเกษ
ครูชํานาญการพิเศษ
๕ นางอภิญญา รุดดิษฐ
ครูชํานาญการพิเศษ
๖ นางสาวประไพ ลอยดี
ครูชํานาญการพิเศษ
๗ นางเพ็ญศรี วงศเตชะ
ครูชํานาญการพิเศษ
๘ นางรัมภา เต็มสิรินันท
ครูชํานาญการพิเศษ
๙ นางสุกัญญา วงศมีแกว
ครูชํานาญการพิเศษ
๑๐ นางศศิธร นนสะเกตุ
ครูชํานาญการพิเศษ
๑๑ นางอัจฉรา ออนจงไกร
ครูชํานาญการพิเศษ
๑๒ นางสมพร วงศกาฬสินธุ
ครูชํานาญการพิเศษ
๑๓ นางประเสริฐศรี ชาแสน
ครูชํานาญการพิเศษ
๑๔ นางจันทรเพ็ญ สุวรรณวิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
๑๕ นางลมุล โวหารดี
ครูชํานาญการพิเศษ
๑๖ นางนิราวัลย สิงหกุล
ครูชํานาญการพิเศษ
๑๗ นางเรียบรอย วงศกาฬสินธุ
ครูชํานาญการพิเศษ
๑๘ นางปญญาพร นามโสภา
ครูชํานาญการพิเศษ
๑๙ นางนวลจันทร ประทุมรัตน
ครูชํานาญการพิเศษ
๒๐ นางเทวาพร โคตรสมบัติ
ครูชํานาญการพิเศษ
๒๑ นางพรทิพย นรภาร
ครูชํานาญการพิเศษ
๒๒ นางประพิศ ทรงวิชา
ครูชํานาญการพิเศษ

-๒๒๓ นางวีนัส พิมพมีลาย
ครูชํานาญการพิเศษ
๒๔ นางสุวณี แสงมณี
ครูชํานาญการพิเศษ
๒๕ นางสาวนงคนุช ชมชายผล
ครูชํานาญการพิเศษ
๒๖ นางปาริชาติ พองพรหม
ครูชํานาญการพิเศษ
๒๗ นางสุวณี วงศกาฬสินธุ
ครูชํานาญการพิเศษ
๒๘ นางนันทฉัตร เตียยะกุล
ครูชํานาญการพิเศษ
๒๙ นางมลิวรรณ อินทะนาม
ครูชํานาญการพิเศษ
๓๐ นายเกียรติยศ หนึ่งคํามี
ครูชํานาญการพิเศษ
๓๑ นายวรวิทย ออนจงไกร
ครูชํานาญการพิเศษ
๓๒ นางขนิษฐา กุลกานนท
ครูชํานาญการพิเศษ
๓๓ นางนพรัตน พรมเมือง
ครูชํานาญการพิเศษ
๓๔ นางนัทธมน ทวีกิตติเกษม
ครูชํานาญการพิเศษ
๓๕ นางอวบจิต พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูชํานาญการพิเศษ
๓๖ นางพนิดา แกวกิ่ง
ครูชํานาญการพิเศษ
๓๗ นายมยูรศักดิ์ ประทุมรัตน
ครูชํานาญการพิเศษ
๒. พิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ มณฑลพิธีหอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เวลา ๐๘.๐๐ น. การแตงกาย เครื่องแบบเต็มยศ โรงเรียนมอบหมายผูมีรายชื่อดังนี้
๑ นายเทพรังสรรค จันทรังษี
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
๒ นายธงชัย อาจวิชัย
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
๓ นางจูรัรัตน คําเมือง
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
๔ นางสมสะอาด พรหมเทศน
ครูชํานาญการพิเศษ
๕ นางปาณีนิตย ศรีพานิชย
ครูชํานาญการพิเศษ
๖ นางสุจิตตรา โตไทยะ
ครูชํานาญการพิเศษ
๗ นางสุดสวาท ทาแกว
ครูชํานาญการพิเศษ
๘ นายภูวินทร รักษพงศ
ครูผูชวย
๙ นางไฉไลศรี เพชรใต
ครูชํานาญการพิเศษ
๑๐ นางอมรรัตน ธุรารัตน
ครูชํานาญการพิเศษ
๑๑ นางประภาพร คําศรี
ครูชํานาญการพิเศษ
๑๒ นางดวงจันทร ภูขํา
ครูชํานาญการพิเศษ
๑๓ นางบุษบง ประพันธ
ครูชํานาญการพิเศษ
๑๔ นางวิรัชฎา เพ็งธรรม
ครูชํานาญการพิเศษ
๑๕ นางสุพิชชา ทะแพงพันธ
ครูชํานาญการพิเศษ
๑๖ นางเพชรปาณี อินทรพาณิชย
ครูเชี่ยวชาญ
๑๗ นางอัญชลี อินทนาม
ครูชํานาญการพิเศษ

-๓๓. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ มณฑลพิธีลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ หนวยงานที่จะวางพานพุมเครื่องราช
สักการะ (ลงทะเบียนพานพุมเงิน – พุมทอง) จุดเริ่มตนขบวน ณ ลานรวมใจไทสกล เวลา ๑๖.๐๐ น.
๑ นายเทพรังสรรค จันทรังษี
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
๒ นายธงชัย อาจวิชัย
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
๓ นางจูรีรัตน คําเมือง
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
๔ นายศรีทัศน วิรัสวา
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
๕ นางละมัย เจริญศรีศักดิ์
ครูชํานาญการ
ถือพานพุมเงิน
๖ นางแขนภา พาเสนห
ครูชํานาญการพิเศษ
ถือพานพุมทอง
๗ นางนัทธมน ทวีกิตติเกษม
ครูชํานาญการพิเศษ
ถือปายโรงเรียน
๘ นางสาวฝนทิพย มุลเมืองแสน
ครูอัตราจาง
ถือปายผาทรงพระเจริญ
๙ นางสาวลลิตสา บุตรพันธ
ครูอัตราจาง
ถือปายผาทรงพระเจริญ
๑๐ นางสาวอนุชรา เสนาชวย
ครูพี่เลี้ยง
ถือปายผาทรงพระเจริญ
๑๑ คณะครูสายชั้นอนุบาลปที่ ๑
๑๒ คณะครูสายชั้นอนุบาลปที่ ๒
๑๓ คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑๔ คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
๑๕ คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑๖ คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๑๗ คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑๘ คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๑๙ บุคลากร เจาหนาที่ ครูพี่เลี้ยง ลูกจาง คนงาน และนักศึกษาฝกประสบการณ ทุกคน
การแตงกาย ๑. ผูอัญเชิญพานพุม ชุดผาไทย หรือผาพื้นเมือง (เนนสีเหลือง)
๒. ผูรว มขบวน เสื้อสีเหลืองตราสัญญาลักษณโรงเรียน กางเกงสีดํา (หามใสกางเกงยีนส)
๔. คณะกรรมการฝายปฏิคม ประกอบดวย
๑ นายธงชัย อาจวิชัย
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ประธานกรรมการ
๒ นางรัชนีวัลย ขาวสะอาด
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๓ นางนัยเนตร สมบูรณคุณากร เจาพนักงานพัสดุ
กรรมการ
๔ นางสาวสุทธิมา เนวะมาตร ผูชวยเจาหนาที่การเงิน
กรรมการ/เลขานุการ
๕ นายวิสิทธิ์ อัคราช
ลูกจางประจํา
กรรมการ/เลขานุการ
๖ นายธีระพงษ ชมพูราษฎร
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
กรรมการ/เลขานุการ
มีหนาที่ จัดเตรียมพานพุมเงิน พานพุมทอง ปายโรงเรียน ปายผาทรงพระเจริญ เทียน โคมไฟ อาหารวาง/น้ําดื่ม และจัดเก็บ
กลับคืนโรงเรียนใหเรียบรอย

-๔๕. คณะกรรมการบันทึกภาพ ประกอบดวย
๑. นายจิตรกร แกวกิ่ง
ครูชํานาญการพิเศษ
๒. นายพงษศักดิ์ โสภา
ครูชํานาญการพิเศษ
๓. นายรัตนณรงค วงศกาฬสินธุ ครูชํานาญการพิเศษ
๔. วาที่รอยตรีสมศักดิ์ พินิจ
ครูชํานาญการพิเศษ
๕. นายภูวินทร รักษพงศ
ครูผูชวย
มีหนาที่ บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตามจุดตาง ๆ
ขอใหผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่ตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อประโยชนสูงสุด ในการเขารวม
กิจกรรมกับหนวยงาน ชุมชน และเปนการรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายเทพรังสรรค จันทรังษี)
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร

