
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหมิ่น 

ที่  042 /๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบโครงกำรเรียนรู้สู่โลกกว้ำงตำมศำสตร์พระรำชำในหลวง รัชกำลที่ ๙ 

 
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนจึงมีความหลากหลาย โดยครูเป็นผู้ส่งเสริมและจัดบรรยากาศให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่ผ่าน
ประสบการณ์ตรงผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ มีความมั่นใจใน
ตนเอง กล้าแสดงออกและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข นั้น   

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
      ๑.๑  นางผ่องพรรณ    ปินตาแสน  ประธาน 

๑.๒  นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์  รองประธาน  
   ๑.๓  นายภัทรภณ    ดวงภู   เลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา พิจารณาและแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ เพื่อให้โครงการด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 ๒.  ฝ่ำยประสำนกำรด ำเนินงำน 
   ๒.๑  นายภัทรภณ     ดวงภู    ประธาน 

๒.๒  นางปรียาภัทร์     ตุลาชม  รองประธาน  
๒.๓  นางสาวเจนจิรา  ปวงค า  กรรมการ 
๒.๔  นางกนกพิชญ์  โนกุล  กรรมการ 
๒.๕  นางสาวอรนรินทร์  มุกดา  กรรมการ 
๒.๖  นายศิริพงษ์  ลิ้มพรเสมานนท์ กรรมการ 
๒.๗  นางสาวพัชญ์วิสา  จันทพิมพ์ กรรมการ  
๒.๘  นางเกื้อกุล   ค าแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่  ประสานด าเนินการเรื่องการติดต่อสถานที่ หรือแหล่งเรียนรู้ที่จะน านักเรียนไปเรียนรู้ 
ติดต่อยานพาหนะ แจ้งหนังสือถึงผู้ปกครองและหนังสือแจ้งหน่วยงานที่จะไปเรียนรู้ 

๓.  ฝ่ำยอำหำรว่ำง 
   ๓.๑  นางสาวราตร ี  สุนทร                        ประธาน 
   ๓.๒  นางสาวมนัสนันท ์  ค ายันต์                      กรรมการ  
   ๓.๓  นายชาติชาย  เบญจวรรณ์  กรรมการ 
   ๓.๔  นายภัทรภณ  ดวงภู   กรรมการ 
 



   ๓.๕  นางสาวภัสสุรีย ์  เพ็ญกุล   กรรมการ 
๓.๖  นางนางสาววรรณภา อวดคร่อง  กรรมการ 
๓.๗  นางสาวเนตรทราย  ต๊ะต้องใจ  กรรมการ 
๓.๘  นางณิชารีย์   รัตนอมรวิสิทธิ์   กรรมการ 

มีหน้ำที ่  ประสานงานและจัดเตรียมอาหารว่าง  อาหารกลางวัน น้ าดื่ม  ส าหรับนักเรียน 
  ๔.  ฝ่ำยจัดเก็บรวบรวมสมุดบันทึกกิจกรรม 

๔.๑  นางเครือวัลย์  อุตมะโน   ประธาน  
   ๔.๒  นางทัศนีย์   แสงศรีจันทร์  กรรมการ 

๔.๓  นางสาววิไลวรรณ  ด่านสวัสดิ์  กรรมการ 
๔.๔  นางสุภาลักษณ์  สืบสมบัติ  กรรมการ 
๔.๕  นางสาวกฤติญา     กิติมา                         กรรมการ 
๔.๖  นางโสพิชชาญ์     สมใจ   กรรมการ 
๔.๗  นางสาวสุปราณี    สงวนรัษฎ์  กรรมการ 
๔.๘  นายธนัตถ์นินทร์      แสนอาทิตย์  กรรมการ 

๔.๙   นายนพฤทธิ์  ธิวรรณ์   กรรมการ 
๔.๑๐ นายธนทรัพย์  เฉียบแหลม  กรรมการ 

มีหน้ำที่   จัดท าเอกสารประกอบการศึกษาให้นักเรียนได้บันทึก ที่ได้รับจากประสบการณ์การไป
เรียนรู้นอกสถานที่ และพร้อมรวบรวมเอกสารส่งผู้รับผิดชอบโครงการ 

๕.  ฝ่ำยบันทึกภำพ  
๕.๑  นายกฤษณะ  ปิกวงศ์   ประธาน  

   ๕.๒  นายณัฐวัฒน ์  เดินแปง   กรรมการ 
๕.๓  นางสาวศุภจิต  ศรีธิ   กรรมการ 
๕.๔  นางสาวเจนจิรา  ปวงค า   กรรมการ 
๕.๕  นางสาวกฤติญา     กิติมา                        กรรมการ 
๕.๖ นายเอกชัย   ชัยธนานันท์  กรรมการ 

มีหน้ำที ่ บันทึกภาพการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ พร้อมรวบรวมรูปภาพส่งที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๖.  ฝ่ำยปฐมพยำบำล 
   ๖.๑  นางสาวศิริรัตน ์  พรหมณี                      ประธาน 
   ๖.๒  นางสาวสวุิมล  นะใจ   กรรมการ 

๖.๓  นายนันทการ  ศรีธิดง   กรรมการ 
๖.๔  นางสาวสุมินตรา  หลวงตัน  กรรมการ 
๖.๕  นางสาวพงศ์ผกา  พิลายนต์  กรรมการ 
 



 
๖.๖  นางสาวญาณกร  ศรีชาติ   กรรมการ 

มีหน้ำที ่ จัดเตรียมกระเป๋ายาพร้อมท าหน้าที่ปฐมพยาบาลเมื่อมีผู้ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ 
๗.  ฝ่ำยเตรียมสถำนที่ในกำรรับประทำนอำหำร 

   ๗.๑  นายประชัน  หาญจริง   ประธาน 
   ๗.๒  นายศิวาพร   เกษแก้ว   กรรมการ 
   ๗.๓  นายภัทรภณ  ดวงภู   กรรมการ 
   ๗.๔  นายเอกชัย   ชัยธนานันท์  กรรมการ 
   ๗.๕  นายศุภวัทน ์  ปาเปาอ้าย  กรรมการ 
   ๗.๖  นายพิเชษฐ์   ขันเชียง   กรรมการ 
   ๗.๗  นายวสันต ์   นายด่าน   กรรมการ 
   ๗.๘  นายวชิัย   แก้วปวน  กรรมการ 
   ๗.๙  นายณัฐวัตร  เดินแปง   กรรมการ 

มีหน้ำที ่ จัดเตรียมสถานที่ทานอาหารให้เหมาะสมภายในสถานที่เรียนรู้ จัดเตรียมถุงด าส าหรับ
ทิ้งขยะ  ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดเมื่อรับประทานอาหารเสร็จ 

๘.  ฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน  
๘.๑ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ระดับชั้น สถำนที ่ ครูผู้ควบคุม 
ชั้นประถมศึกษาที่ ๑   
จ านวน ๑๐๔ คน 
 

มณฑลทหารบกท่ี ๓7 ค่ายเม็งราย
มหาราช อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 
 

นางนงค์ลักษณ์     ดุริยพันธ์ 
นางเครือวัลย์       อุตมะโน 
นางสาวสุวิมล   นะใจ 

นางปรียาภัทร์      ตุลาชม 
นางสาวศุภจิต   ศรีธิ 
นางทัศนีย์           แสงศรีจันทร์ 
นางสาวมนัสนันท์  ค ายันต์ 
นางสาวปิยะฉัตร  ประชุมทอง (นศ) 
นางสาวอัฒยา     ใจเผิน       (นศ) 
นายภัทรภณ       ดวงภู 

 
 
 
 
 
 



 
๘.๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ระดับชั้น สถำนที ่ ครูผู้ควบคุม 
ชั้นประถมศึกษาที่ ๖  
จ านวน ๘๕  คน 
 

มณฑลทหารบกท่ี ๓7 ค่ายเม็งราย
มหาราช อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

นางนงค์ลักษณ์     ดุริยพันธ์ 
นางสาวสุปราณี    สงวนรัษฎ ์
นายกฤษณะ        ปิกวงศ์ 
นางสาวสุวิสาข์     จันทพิมพ์ 
นายพิเชษฐ์         ขันเชียง 
นายชาติชาย        เบญจวรรณ์ 
นางสาวญาณกร   ศรีชาติ 
นางสาวศรินทร์ทิพย์ บัวผัด  (นศ) 
นางสาวดวงฤทัย   สวนยะ   (นศ) 
นายภัทรภณ        ดวงภู           

 
๘.๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ระดับชั้น สถำนที ่ ครูผู้ควบคุม 
ชั้นประถมศึกษาที่ ๓  
จ านวน ๙๕ คน 

มณฑลทหารบกท่ี ๓7 ค่ายเม็งราย
มหาราช อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

นางนงค์ลักษณ์        ดุริยพันธ์ 
นางกนกพิชญ์      โนกุล 

นายณัฐวัฒน์      เดินแปง 
นางสาวอรนรินทร์    มุกดา 
นางสาวสุมินตรา      หลวงตัน 
นางศุภาลักษณ์        สืบสมบัติ 
นายศุภวัทน์            ปาเปาอ้าย 

นางสาวอมรรัตน์      ทะสอน  (นศ) 
นางสาวอนุสรา        ปัญญาวงศ์(นศ) 
นายภัทรภณ          ดวงภู 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘.๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ระดับชั้น สถำนที ่ ครูผู้ควบคุม 

ชั้นประถมศึกษาที่ ๔  
จ านวน  ๗๐ คน 

มณฑลทหารบกท่ี ๓7 ค่ายเม็งราย
มหาราช อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

นางนงค์ลักษณ์      ดุริยพันธ์ 
นายศิวาพร     เกษแก้ว 
นางสาวกฤติญา      กิติมา 
นายวิชัย               แก้วปวน 
นางสาวพงศ์ผกา     พิลายนต์ 
นายภัทรภณ          ดวงภู 

 
 
๘.๕ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ระดับชั้น สถำนที ่ ครูผู้ควบคุม 
ชั้นประถมศึกษาที่ ๕   
จ านวน ๘๒  คน 
 

มณฑลทหารบกท่ี ๓7 ค่ายเม็งราย
มหาราช อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

นางนงค์ลักษณ์   ดุริยพันธ์ 
นายศิริพงษ์       ลิ้มพรเสมานนท์ 
นางโสพิชชาญ์    สมใจ 
นางสาวน้ าฝน    อินสุวรรณ์ 
นายเอกชัย        ชัยธนานันท์ 
นายประชัน       หาญจริง 
นางศิริรัตน์        อินต๊ะชัย 
นางสาวเพ็ญนภา ลมวิชัย    (นศ) 
นายภัทรภณ      ดวงภู 

 
๘.๖ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ระดับชั้น สถำนที ่ ครูผู้ควบคุม 
ชั้นประถมศึกษาที่ ๒                   
จ านวน ๘๕ คน 

มณฑลทหารบกท่ี ๓7 ค่ายเม็งราย
มหาราช อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 
 

นางนงค์ลักษณ์     ดุริยพันธ์ 
นางสาวเจนจิรา   ปวงค า 

นายนันทการ   ศรีธิดง               
นางสาววิไลวรรณ  ด่านสวัสดิ์ 
นายภัทรภณ   ดวงภ ู

นายวสันต์          นายด่าน 
นางสาวอาภิสรา   วงค์แก้ว 
นางสาวราตรี       สุนทร 



 
๙.  ฝ่ำยประเมินผล   

   ๙.๑  นางเครือวัลย์  อุตมะโน   ประธาน 
   ๙.๒  นายภัทรภณ  ดวงภู   รองประธาน 
   ๙.๓  นายชาติชาย  เบญจวรรณ์  กรรมการ 

   ๙.๔  นายวิชัย   แก้วปวน  กรรมการ 
มีหน้ำที ่ ออกแบบแสดงความคิดเห็น  เก็บข้อมูล ประมวลผลการด าเนินงาน ตลอดจนถึง

รายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง  ณ  วันที่    ๐๓    เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

   (นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน) 
    ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝั่งหมิ่น 

 
 

 


