
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหมิ่น 
ที่       /๒๕60 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดสื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันสื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำระดับภำคเหนือ ประจ ำปี ๒๕60 

__________________________ 

ตำมท่ีโรงเรียนเทศบำล 7 ฝั่งหมิ่น ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร   กลุ่ม
โรงเรียนสังกัดเทศบำลนครเชียงรำย ประเภทกำรประกวดสื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ เพ่ือคัดเลือกตัวแทนไป
แข่งขันสื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำระดับภำคเหนือ ประจ ำปี พ.ศ.2560  นั้น ทำงโรงเรียนจึงขอแต่งตั้งบุคคลเป็น
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรและคณะกรรมกำรตัดสิน ตำมรำยชื่อต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  1. นำงผ่องพรรณ ปินตำแสน ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
  2. นำยมงคล  ใบแสง  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

3. นำงเครือวัลย์  อุตมะโน  หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
4. นำงจิรำรักษ์  ตุลำชม  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
5. นำงสำวสุปรำณี   สงวนรัษฏ์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
6. นำงสำวพัชญ์วิสำ   จันทพิมพ์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
7. นำงสำวน้ ำฝน   อินสุวรรณ์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะและนำฏศิลป์ 
8. นำงสำวศริิรัตน์   พรหมณี  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กอท. 

 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร ประเภทกำรประกวดสื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
  นำยธัญญณัฐ  ชำวเหนือ ศึกษำนิเทศก์ 
  1. กลุ่มสำระศิลปะ 
   1.1 นำงสำวสิรินทร โกฎฐำ  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   
   1.2 นำยวำดศิลป์ ดีวรัตน์  ครู 
  2. กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
   2.1 นำงวำสนำ  หำญจริง  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

2.2 นำยเทิด  นำคพิพัฒน์ คร ู
 



  3. กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ 
   3.1 นำงกัญศรี  มณีรอด  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

3.2 นำงระดับศิลป์ บุตรดี  คร ู
  4. กลุ่มสำระภำษำไทย 
   4.1 นำยอุดร  กลิ่นชิด  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
   4.2 นำงจตุพร  ใจตุ้ย  คร ู
  5. กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 
   5.1 นำงนงลักษณ์ ดุริยพันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

5.2 นำงกัลยำ  จันทิมำ  คร ู
  6. กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ 
   6.1 นำยธเนศพล ติ๊บศูนย์  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
   6.2 นำยภำนุรัตน์ นันตำ  คร ู
  7. กลุ่มสำระกำรงำน พื้นฐำน อำชีพ และเทคโนโลยี 
   7.1 นำยวิทวัส  สมสุกล  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

7.2 นำยมัคเมษฐ์ หลวงจันทร์ ครู 
  8. ระดับปฐมวัย 
   8.1 นำงสำวอโนทัย จิระดำ  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

8.2 นำงสมประสงค์ ทองสุวรรณ คร ู
  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

1. นำงเครือวัลย์  อุตมะโน  หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
2. นำงจิรำรักษ์  ตุลำชม   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
3. นำงสำวสุปรำณี  สงวนรัษฏ์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
4. นำงสำวพัชญ์วิสำ  จันทพิมพ์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
5. นำงสำวน้ ำฝน  อินสุวรรณ์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะและนำฏศิลป์ 
6. นำงสำวศิริรัตน์  พรหมณี  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กอท. 
7.  

 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่จนเกิดผลดีกับนักเรียน และบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรแข่งขันในครั้งนี้  
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  13   เดือน มีนำคม พ.ศ.2560 
 
    สั่ง ณ วันที่  13   เดือน มีนำคม พ.ศ.2560 



 
      (นำงผ่องพรรณ  ปินตำแสน) 
         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหมิ่น 
 

 
 
 

รายช่ือครูผู้ควบคุมนักเรียนแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการงาน ระดับภาคเหนือ  
ประจ าปี 2559   ครั้งที่ 14  ณ.เทศบาลนครเชียงราย 

ที ่ รำยกำรกิจกรรม รำยชื่อผู้ฝึกซ้อม หมำยเหตุ 
ระดับประถมศึกษา 

1 กำรประกวดโครงงำนกลุ่มสำระกำรเรียนภำษำไทย 
 

นำงจิรำรักษ์  ตุลำชม 
นำงสำวญำณกร  ศรีชำติ 

 

2 กำรประกวดโครงงำนกลุ่มสำระกำรเรียนคณิตศำสตร์ นำงสำวสุปรำณี  สงวนรัษฎ์ 
นำงศุภณัฐชญำ  บุตรบุญ 

 

3 กำรประกวดโครงงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะและ
นำฏศิลป์ 

นำงสำวน้ ำฝน  อินสุวรรณ์ 
นำงสำวรำตรี  สุนทร 

 

4 กำรประกวดโครงงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลยี 

นำงโสพิชชำญ์  สมใจ 
นำงกฤษณะ  ปิกวงค์ 

 

5 กำรประกวดโครงงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 

นำงสำววิไลวรรณ ด่ำนสวัสดิ์ 
นำงสำวกนกพิญช์  โนกุล 

 

6 กำรประกวดกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำอังกฤษ นำงสำวพัชญ์วิสำ  จันทพิมพ์  
7 กำรประกวดกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำไทย นำงจิรำรักษ์  ตุลำชม  
8 กำรประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ นำยณัฐวัตร  เดินแปง 

นำยธีรวัฒน์  แสนศิร ิ
 

9 กำรประกวดสื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย 

นำยศิวำพร  เกษแก้ว  

10 กำรประกวดสื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

นำงสำวกฤติญำ  กิติมำ  

11 กำรประกวดสื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี

นำงโสพิชชำญ์  สมใจ 
 

 



 
 


