
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหมิ่น 
ที่    ๐๐๕  /2558 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรเปิดบ้ำนวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2557 
******************************************************* 

ตามที่โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นได้จัดตั้งและด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสู ตร  
สองภาษา Mini English Program ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 8 ปี เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามหลักสูตรดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้ก าหนดให้มีการจัดงาน 
“เปิดบ้านวิชาการข้ึนในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 

ดังนั้นเพ่ือให้การเตรียมงานการจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  1.  นางสาวพรพิศ            เทพปัญญา      ประธาน 
  2.  ว่าที่รต.หญิงภวรัญชน์   เงาแก้ว  รองประธาน 

มีหน้ำที ่  ให้ค าปรึกษา ดูแล การจัดด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมกำรฝ่ำยก ำหนดกำรและพิธีกำร 
  1. นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว  ประธานกรรมการ 
  2. นายไพฑูรย์  แสนบัวหลวง  กรรมการ 
  3. นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎร์  กรรมการ 

 4. นายชาติชาย  เบญจวรรณ์  กรรมการ 
 5. นางสาวสุวิสาข ์ จันทพิมพ์  กรรมการ 
 6. นางโสพิชญ์ชา สมใจ   กรรมการ 
 7. นายกฤษณะ  ปิกวงศ์   กรรมการ 
 8. นายหิรัญ  ศรีวิชัย   กรรมการ 
 9. นางสาวน้ าฝน  อินสุวรรณ์  กรรมการและเลขนุการ 

มีหน้ำที ่  จัดท าก าหนดการ ล าดับพิธีการ พิธีเปิด 
 
 
 
 
 
 



 
3. คณะกรรมกำรรับผิดชอบผลงำนด้ำนวิชำกำร 

    บ้ำนคณติศำสตร์ (Mathematic) 
  1. นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎร์  ประธานกรรมการ 
  2. นายธีรวัฒน ์  แสนศิริ   กรรมการ 
  3. นายณัฐวัตร  เดินแปง   กรรมการ 
  4.นางสาวดุจเดือน แซ่เติ๋น   กรรมการ 

5. Mr.Lee  Gavan    กรรมการ 
  6. Mrs.Janince  Lungzaga   กรรมการ 

7. นางศุภณัฐชญา บุตรบุญ   กรรมการและเลขนุการ 
 มีหน้ำที ่ จัดเตรียมแสดงผลงานนิทรรศการทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์  

บ้ำนวิทยำศำสตร์ (Science) 
  1. นางสาวปรียพร มุกดา   ประธานกรรมการ 
  2. นายไพฑูรย์  แสนบัวหลวง  กรรมการ 
  3. Miss.Jane  Lungzaga   กรรมการ 
  4. Mr.Derak  Mongkaman   กรรมการ 
  5. Miss.Sherryl Buiza    กรรมการ 

6. นางสาวเจนจิรา ปวงค า   กรรมการและเลขนุการ 
มีหน้ำที ่ จัดเตรียมแสดงผลงานนิทรรศการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
บ้ำนภำษำ 
  1. นางสาวสุวิสาข ์ จันทพิมพ์  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์  กรรมการ 
  3. นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล   กรรมการ 
  4. นายหิรัญ  ศรีวิชัย   กรรมการ 

5. Miss. Issabel Colling    กรรมการ 
6. Miss. Yao Yao Li     กรรมการ 
7. Mrs. Ju Jin Lin    กรรมการ 
8. Miss. Alexandra Cross   กรรมการ 

  9. Mr.Stuart Parnell    กรรมการ 
10. นางสาวกฤติญา กิติมา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ จัดเตรียมแสดงผลงานนิทรรศการทางวิชาการด้านภาษา 
 
 
 
 
 
 



 
บ้ำนเถ้ำแก่น้อย 
  1. นางวาสนา    หาญจริง  ประธานกรรมการ 
  2. นายศิวาพร  เกษแก้ว  กรรมการ 
  3. นางจิรารักษ์  ตุลาชม  กรรมการ 
  4. นายยศกร  มีสุข  กรรมการ 
  5. นางกฤษณา  อาจสาลี  กรรมการ 
  6. นางวรรณวิไล  ดอนชัย  กรรมการ 
  7. นางเครือวัลย์  อุตมะโน  กรรมการ 
  8. นายณัฐพล  ธิตา  กรรมการ 
  9. นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ ประสานงานผู้ปกครองมาจ าหน่ายอาหาร ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับงาน 
 
 บ้ำนอนุบำล 
  1. นางจุฑามาศ  เหรียญแก้ว ประธานกรรมการ 
  2. นางชลภัสสรณ ์ หมื่นอาจยิ้ม กรรมการ 
  3. นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์ กรรมการ 
  4. นางสาววาสนา มุกดาสวรรค์ กรรมการ 
  5. นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน  กรรมการ 
  6. นางสาวนิราวรรณ อินต๊ะวงค์ กรรมการ 
  7. นางสาวณิชกานต์ แสงเมือง กรรมการ 
  8. นางสาวจิณณ์ณิชา สมุดความ กรรมการ 
  9. นางสาวพัชรินทร์ เตชะ  กรรมการ 
  10. Miss.Mylene Aguision  กรรมการ 

11. Mrs.Merlyn Joy Madriga   กรรมการ 
12. Miss.Jenyvy Bocala Ibanez กรรมการ 
13. Miss.Aurelyn K. Lizardo   กรรมการ 
14. Mrs.Rochelle R. Orata  กรรมการ 
15. Mrs.Michell Gay Morala  กรรมการ 
16. นางสาวจุฑารัตน์   ปาริมา  กรรมการ 
17. นางสาวสุพัตรา ไชยยศ  กรรมการ 
18. นางสาวพัชรินทร์ วงค์ร้อย  กรรมการ 
19. นางสาวจารุวรรณ ผาเจริญ  กรรมการ 
20. นางณัชชา  ธะนันวงค์ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ จัดเตรียมแสดงผลงานนิทรรศการทางวิชาการด้านอนุบาล 
 



 
 

บ้ำนอำเซียน 
  1. นายภัทรภณ  ดวงภู  ประธานกรรมการ 
  2. นายชาติชาย  เบญจวรรณ์ กรรมการ 
  3. นางงามตา  บุญปั๋น  กรรมการ 
  4. นางสาวผกาวรรณ ค าปิว  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ จัดเตรียมแสดงผลงานนิทรรศการทางวิชาการด้านอาเซียน สังคมศึกษา 
 
บ้ำนเทคโนโลยี ICT 
  1. นางศิริรัตน์  อินต๊ะชัย ประธานกรรมการ 
  2. นางโสพิชชาญ์ สมใจ  กรรมการ 
  3. นายเอกชัย  ชัยธนานันท์ กรรมการ 
  4. นายทวีพงษ์  จันธิมา  กรรมการ 
  4. นายกฤษณะ  ปิกวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ จัดเตรียมแสดงผลงานนิทรรศการทางวิชาการด้านเทคโนโลยี ICT 

 
บ้ำนหนูน้อยแก้มใส 
  1. นางลภัสรดา  ดินหม้อ  ประธานกรรมการ 
  2. นายวสันต ์  นายด่าน  กรรมการ 
  3. นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์ กรรมการ 
  4. นายกฤษดา  รุ่งอินทร์ 

5. นางสาวราตรี  สุนทร  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่  ประสานชุมชนในการจ าหน่ายผักปลอดสารพิษ และแสดงนิทรรศการผลงานเด็กไทยแก้มใส 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ แสง สี เสียง 
  1.  นายศิวาพร  เกษแก้ว  ประธานกรรมการ 
  2.  นายธนัตถนินทร์ แสนอาทิตย์ กรรมการ 
  3.  นายยศกร  มีสุข  กรรมการ 

 4.  นายณัฐวัตร  เดินแปง  กรรมการ 
 5.  นายธีรวัฒน์  แสนศิริ  กรรมการ 
 6.  นายวสันต์  นายด่าน  กรรมการ 
 7.  นายชาติชาย  เบญจวรรณ์ กรรมการ 
 8. นายหิรัญ  ศรีวิชัย  กรรมการ 
 9. นายศราวุฒิ  ช่างแต่ง  กรรมการ 
 10.นายเอกชัย  ชัยธนานันท์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถานที่ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ตกแต่งให้สวยงาม สะอาดเรียบร้อย 
 



 
4.คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจร 

1.  นายศิวาพร  เกษแก้ว  ประธานกรรมการ 
  2.  นายธนัตถนินทร์ แสนอาทิตย์ กรรมการ 
  3.  นายยศกร  มีสุข  กรรมการ 

 4.  นายณัฐวัตร  เดินแปง  กรรมการ 
 5.  นายธีรวัฒน์  แสนศิริ  กรรมการ 
 6.  นายวสันต์  นายด่าน  กรรมการ 
 7.  นายชาติชาย  เบญจวรรณ์ กรรมการ 
 8.  นายประนอม  สันธ ิ  กรรมการ 

9.  นายหิรัญ  ศรีวิชัย  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ให้ความสะดวกด้านจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

5.คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
1. นายกฤษณะ     ปิกวงศ์  ประธานกรรมการ 
2. นายธีรวัฒน์        แสนสิริ         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่    จัดเตรียมบันทึกภาพเพ่ือเป็นหลักฐาน 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร 
 1. นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว ประธานกรรมการ  

2. นายไพฑูรย์  แสนบัวหลวง กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่    เป็นพิธีกรในการด าเนินงานตามก าหนดการ 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ ปฏิคม 
 1. นางขวัญชนก  ค าแก้ว  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววรรณภา อวดคร่อง กรรมการ 
 3. นางนิตยา  พรมณี  กรรมการ 
 4. นางเกศรินทร์  วิญญูพรหม กรรมการ 
 5. น.ส.ฐิตพร  มูลครบุรี  กรรมการ 
 6. นางณัฐชยา  รอดคง  กรรมการ 
 7. นางสมนึก  วงค์ทิพย์ กรรมการ 
 8. น.ส.ศรินยา  มาเยอะ  กรรมการ 
 9. น.ส.สุภาภรณ ์ ดูเจะ  กรรมการ 
 10. นางสังวาล  แสงจันทร์ กรรมการ 

11.นางณิชารีย์  รัตนอมรวิสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ให้การต้อนรับ ให้บริการอาหารว่าง และจัดเตรียมอุปกรณ์  
 
 



 
9.  ฝ่ำยสรุปและประเมินผล 

  2. นายไพฑูรย์  แสนบัวหลวง  ประธานกรรมการ 
  3. นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎร์  กรรมการ 

 4. นายชาติชาย  เบญจวรรณ์  กรรมการ 
 5. นางสาวสุวิสาข ์ จันทพิมพ์  กรรมการ 

มีหน้ำที ่ สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการเปิดบ้านวิชาการ 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ หากพบปัญหาหรืออุปสรรค       
ให้แจ้งฝ่ายอ านวยการ เพ่ือแก้ไขต่อไป 

  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
สั่ง ณ วันที่  14 เดือน  มกราคม พ.ศ.2558 

 
 
 

(นางสาวพรพิศ   เทพปัญญา) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล ๗  ฝั่งหมิน่ 
 
 


