ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ านของโรงเรี ยนเทศบาลวัดเชียงยืน
ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เข้ าร่วมกิจกรรมรับเทียนพรรณษาจากเทศบาลนครเชียงใหม่
ณ อนุสาวรี ย์สามกษัตริย์
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นานักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ ๖ เข้ าร่วมพิธีแสดงตนเป็ น
พุทธมามกะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธสถานเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.วรางคณา คาดอนใจ

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เข้ าร่วมรับเกียรติบตั ร ผู้อทุ ิศตนบาเพ็ญประโยชน์ตอ่ พระพุทธ
ศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธสถานเชียงใหม่
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ติดตามผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ PLC ณ ห้ องประชุมจามจุรี โรงเรี ยน
เทศบาลวัดเชียงยืน

นางสายสมร คุณยศยิ่ง

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เข้ าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้ านการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่
ณ ห้ องประชุม ๒ สานักการศึกษา

นางสุนี เกิดมงคล
นางเบญรัตน์ เมธะปั ญญา
นางสายสมร คุณยศยิ่ง
นางจีราภรณ์ จันทะปะทัด
นางสุนี เกิดมงคล
นางเบญรัตน์ เมธะปั ญญา
คณะครูทกุ ท่าน

๕-๑๐ กรกฎาคม ผู้บริหารเข้ าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ภาคอิสาน
๒๕๖๐
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมถวายเทียนเนื่องในงานวันเข้ าพรรษา ณ วัดเชียงยืน

นางสุนี เกิดมงคล
นางมุกดา หาได้
นางนฤมล จันทระ
นางชาลิสา ดวงแสง
นายอุทยั ธนา มหามิตร

นางสุนี เกิดมงคล
นางเบญรัตน์ เมธะปั ญญา
นายดนุโชติ ชัยชะนะ
นางสายสมร คุณยศยิ่ง
นางชาลิสา ดวงแสง
นายอุทยั ธนา มหามิตร
น.ส.พิชญาดา ธาตุอินจันทร์
น.ส.อนงค์ มังคละสวัสดิ์
นางวิชญ์ชวัล กันทาแจ่ม
น.ส.กัลยา พุม่ พวง

วัดเชียงมัน่ วัดล่ามช้ าง วัดแสนเมืองมา
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นานักเรี ยนเข้ าร่วมพิธีรับทุนการศึกษา ณ วัดเชียงมัน่
๑๑-๑๓ กรกฎาคม นานักเรี ยนเข้ าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
๒๕๖๐
ณ จังหวัดพิษณุโลก

๑๔ กรกฎาคม
๒๕๖๐

สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่จดั กิจกรรมกระบี่กระบอง
ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ ห้ กบั นักเรี ยนระดับชัน้ ป.๕
ณ ห้ องประชุมโรงเรี ยนเทศบาลวัดเชียงยืน
๑๕-๑๗ กรกฎาคม เข้ าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาศักยภาพ
๒๕๖๐
ครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองส่วนท้ องถิ่น
รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร
๑๗-๑๘ กรกฎาคม นาคณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษาดูงานตามโครงการ SBMLD
๒๕๖๐
ณ โรงเรี ยนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์

๑๘ กรกฎาคม
๒๕๖๐
๑๙ กรกฎาคม
๒๕๖๐

๑๙
กรกฎาคม

น.ส.รินทอง ทับทิม
นางสุนี เกิดมงคล
นางเบญรัตน์ เมธะปั ญญา
นางชาลิสา ดวงแสง
น.ส.วรางคณา คาดอนใจ
นางนฤมล จันทระ
น.ส.เจนจิรา มหาพร
นางวิชญ์ชวัล กันทาแจ่ม
นางสายสมร คุณยศยิ่ง
นางพรี รัตน์ เพชรแก้ ว
นางวิชญ์ชวัล กันทาแจ่ม

นางสุนี เกิดมงคล
นางเบญรัตน์ เมธะปั ญญา
นางมุกดา หาได้
นายดนุโชติ ชัยชะนะ
นานักเรี ยนเข้ าร่วมกิจกรรมฝึ กอบรมเครื อข่ายอากาศสะอาด รุ่นที่ ๕ นางวิชญ์ชวัล กันทาแจ่ม
“รักษ์ป่าในเมืองใหญ่ รักษ์ลมหายใจของคนเมือง”
ณ สวนสุขภาพบ้ านเด่น เชียงใหม่
เข้ าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การนิเทศติดตามการดาเนินงาน
นางสุนี เกิดมงคล
โครงการพัฒนาครูโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน (PLC) ของโรงเรี ยนแกน นางเบญรัตน์ เมธะปั ญญา
นาและโรงเรี ยนเครื อข่าย ณ โรงเรี ยนเทศบาลหางดง(ประชาคม
นายดนุโชติ ชัยชะนะ
สร้ างสรรค์)
นางสายสมร คุณยศยิ่ง
นายอุทยั ธนา มหามิตร
นางวิชญ์ชวัล กันทาแจ่ม
น.ส.กัลยา พุม่ พวง
เข้าร่วมศึกษาดูงานตามแนวปรัชญา
นางชาลิสา
ดวง
เศรษฐกิจพอเพียง
แสง

๒๕๖๐
๒๐
กรกฎาคม
๒๕๖๐

๒๑
กรกฎาคม
๒๕๖๐
๒๒
กรกฎาคม
๒๕๖๐
๒๓
กรกฎาคม
๒๕๖๐
๒๔
กรกฎาคม
๒๕๖๐

ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ริม

น.ส.พิชญาดา ธาตุ
อินจันทร์
นานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๕
นางสุนี เกิดมงคล
เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการ
นางเบญรัตน์ เมธะ
เรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ภูมิปัญญาไทยไต ปัญญา
ลื้อ บ้านใบบุญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
นายอุทัยธนา มหา
มิตร
นางวิชญ์ชวัล กัน
ทาแจ่ม
นางสายสมร คุณ
ยศยิ่ง
นางพรีรัตน์ เพชร
แก้ว
นางธัญลักษณ์ ชู
วงศ์
น.ส.รินทอง ทับทิม
น.ส.เจนจิรา มหา
พร
คณะกรรมการจากสานักการศึกษาเทศบาล
นครเชียงใหม่เข้าตรวจสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติตามโครงการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติตามโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและโครงการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ณ ห้องประชุม
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
นานักเรียนระดับชั้น ป.๔-๖ เข้าร่วมอบรม
ตามโครงการป้องกันการทุจริตปลูกจิตสานึก
ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียน

ผู้บริหารและคณะ
ครู
ทุกท่าน
ผู้บริหารและคณะ
ครู
ทุกท่าน
ผู้บริหารและคณะ
ครู
ทุกท่าน
นางวิชญ์ชวัล กัน
ทาแจ่ม
นายอุทัยธนา มหา

เทศบาลวัดเชียงยืน

๒๕-๒๖
กรกฎาคม
๒๕๖๐

๒๘
กรกฎาคม
๒๕๖๐

มิตร
นางสายสมร คุณ
ยศยิ่ง
นางพรีรัตน์ เพชร
แก้ว
นางธัญลักษณ์ ชู
วงศ์
น.ส.รินทอง ทับทิม
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
นางสายสมร คุณ
ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ตามโครงการ
ยศยิ่ง
พัฒนาระบบการเรียนการสอน
นางพรีรัตน์ เพชร
E-Learning ณ ห้องประชุมสานักการศึกษา แก้ว
นางวิชญ์ชวัล กัน
เทศบาลนครเชียงใหม่
ทาแจ่ม
น.ส.อนงค์ มังคละ
สวัสดิ์
น.ส.ภักดี อภิวงศ์
นาลูกเสือเนตรนารีระดับชั้น ป.๕ เข้าร่วม
นางสายสมร คุณ
กิจกรรมพิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนาม ยศยิ่ง
ของลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
นางพรีรัตน์ เพชร
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แก้ว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ณ
นางวิชญ์ชวัล กัน
สนามโรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย
ทาแจ่ม
เชียงใหม่

ลงชื่อ
.........................................................................
(นางสุนี เกิดมงคล)
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

