
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหม่ิน 
ที่  057/2559 

เรื่อง  ให้ครูและบุคลำกรโรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหมิ่น ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
 

****************************************** 
ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ได้จัดกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านประจ าปีการศึกษา 2559 ขึ้นระหว่าง

วันที่ 1 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2559 เพ่ือติดตามความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัว เพ่ือหาแนวทาง
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดงานดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดังนั้นจึงให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 
2559 - 30 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ประกอบด้วย 

1. นางสาวนงลักษณ์  วงค์ราษฎร์ 
2. นางสาวสุภารัตน์  อุทธิยา 
3. นางสาววาสนา    มุกดาสวรรค์ 
4. นางณัชชา    ธะนันวงค ์
5. นางชลภัสสรณ์    หมื่นอาจยิ้ม 
6. นางจิณณ์ณิชา      สมุดความ 
7. นางสาวจุฑามาศ   เหรียญแก้ว 
8. นางสาวธวัลหทัย   ฟูฝั้น 
9. นางลภัสรดา              ดินหม้อ 
10. นางสาวณิชาภา   ผ่องใส 
11. นาวสาวเฌนิศา    ครุฑเงิน 
12. นางสาวกรรณิการ ์ ทาค ามา 
13. นางเครือวัลย์    อุตมะโน  
14. นางสาวธิติมา     ไวยกา 
15. นางปรียาภัทร์   ตุลาชม  
16. นางสาวศุภจิต     ศรีธิ 
17. นางทัศนีย์    แสงศรีจันทร์ 
18. นางสาวราตรี    สุนทร 
19. นายวิชัย     แก้วปวน 
20. นางสาวอาภิสรา           วงค์แก้ว 
21. นางสาววิไลวรรณ  ด่านสวัสดิ์ 
22. นายภัทรภณ    ดวงภู 
23. นางสาวเจนจิรา    ปวงค า 
24. นายธีรวัฒน์    แสนศิริ 

ครูประจ าชั้นอนุบาล 1 
ครูประจ าชั้นอนุบาล 1 
ครูประจ าชั้นอนุบาล 1 
ครูประจ าชั้นอนุบาล 1 
ครูประจ าชั้นอนุบาล 2 
ครูประจ าชั้นอนุบาล 2 
ครูประจ าชั้นอนุบาล 2 
ครูประจ าชั้นอนุบาล 2 
ครูประจ าชั้นอนุบาล 3 
ครูประจ าชั้นอนุบาล 3 
ครูประจ าชั้นอนุบาล 3 
ครูประจ าชั้นอนุบาล 3 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ครปูระจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 



25. นายณัฐวัตร    เดินแปง 
26. นางสาวอรสา     พรมโมคัก 
27. นางสาวกนกพิชญ์     โนกุล  
28. นางสาวมนัสนันท์    ค ายันต ์
29. นางสาวกฤติญา   กิติมา 
30. นายธนัตถ์นินทร์           แสนอาทิตย ์
31. นายหิรัญ    ศรีวิชัย 
32. นางสาวพงศ์ผกา   พิลายนต์ 
33. นางสาวอรนรินทร์  มุกดา 
34. นายศิวาพร    เกษแก้ว 
35. นางโสพิชชาญ์   สมใจ 
36. นายพิเชษฐ์      ขันเชียง 
37. นายศิริพงษ์     ลิ้มพรเสมานนท์ 
38. นางสาวน้ าฝน    อินสุวรรณ์   
39. นางสาวศิริรัตน์    พรหมณี 
40. นายชาติชาย   เบญจวรรณ์ 
41. นางสาวสุปราณี    สงวนรัษฏ์ 
42. นางสาวพัชญ์วิสา     จันทพิมพ์ 
43. นางสาวญาณกร   ศรีชาติ  

ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 44. นายกฤษณะ        ปิกวงศ์           ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 45. นายมงคล        ใบแสง           รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 โดยมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
สั่ง ณ วันที่  1  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559 

  
 
 
 

(นางผ่องพรรณ   ปินตาแสน) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 

 
 

 


