
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหม่ิน 
ท่ี 004/๒๕๖2 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำโครงกำรเปิดโลกกว้ำงสู่แดนมังกร    

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 (แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2545) มีความมุ่งหมายและ
หลักการในการจัดการศึกษาว่าต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ซึ่งการจัดการศึกษามีรูปแบบการจัดท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณการตามความเหมาะสมของแต่ละ    
ระดับการศึกษา โดยเน้นความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่  ครอบครัว  
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก 
  เนื่องจากปัจจุบันประเทศจีนมีบทบาทท่ีส าคัญมากต่อภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และ ต่อภูมิภาคอื่นๆ   
ของโลก ซึ่งมีผลมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจจีน ท้ังในด้านความมั่นคง ด้านการค้า        
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านการเกษตร  ด้านการท่องเท่ียว  ด้านการศึกษา และมีบทบาทท่ีส าคัญ 
ในการร่วมมือและสนับสนุนประชาคมอาเซียน ดังนั้นภาษาและวัฒนธรรมจีนจึงเป็นส่ิงส าคัญมาก  ในการใช้
เป็นเครื่องมือส่ือสารและเจรจาทางด้านต่างๆ กับประเทศจีน  อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ    
ในอนาคต  ดังนั้นทางโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น จึงได้จัดโครงการเปิดโลกกว้างสู่แดนมังกร ซึ่งเป็นกิจกรรม
เทศกาลวันตรุษจีนขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปะ ขนบธรรมเนียม  ภาษาและวัฒนธรรมของจีน 
และเพื่อให้นักเรียนมีเจตนคติท่ีดีต่อภาษาจีน  อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ     
ของการเรียนภาษาจีนได้ง่ายขึ้น  และพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนของนักเรียนให้สูงขึ้น       
เพื่อรองรับต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1.  นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน  ประธานกรรมการ 
  2.  นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ ์  รองประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวพัชญ์วิสา   จันทพิมพ์  กรรมการ 

๔.  นางสาวกฤติญา กิติมา   กรรมการ 
๕.  นางสาวกนกพิชญ ์ โนกุล   กรรมการ 
๖.  นายหิรัญ  ศรีวิชัย   กรรมการ 
๗.  นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสด์ิ  กรรมการ 
 



  ๘.  นางสาวธัญกมล นะใจ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ให้ค าปรึกษา ดูแล การจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
1. นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ ์  ประธาน 
2. นางสาวพัชญ์วิสา   จันทพิมพ์  รองประธาน 
3. นายประชัน  หาญจริง  กรรมการ 
4. นางปรียาภัทร ตุลาชม   กรรมการ 
5. นายศิวาพร  เกษแก้ว   กรรมการ 
6. นางสาวนงลักษณ์   วงค์ราษร์   กรรมการ  
7. นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม  กรรมการ 
8. นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว  กรรมการ 
9. นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน   กรรมการ 
10. นางลภัสรดา  ดินหม้อ   กรรมการ 
11. นางสาวณิชาภา ผ่องใส   กรรมการ 
12. นางจิณณ์ณิชา สมุดความ  กรรมการ 
13. นางสาวสุภารัตน์   อุทธิยา    กรรมการ 
14. นางสาวกาญจนา จินะ   กรรมการ 
15. นางสาวอรสา พรมโมคัก  กรรมการ 
16. นางสาวประภาพร อะทะยศ  กรรมการ 
17. นางสาวปวิชญา ใจมาตุ่น   กรรมการ  
18. นางสาวสุปราณี สงวนรัษฏ ์  กรรมการ 
19. นางโสพิชชาญ์ สมใจ   กรรมการ 
20. นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ    กรรมการ 
21. นางสาวอรนรินทร ์ มุกดา   กรรมการ 
22. นางสาวเครือวัลย์ อุตมะโน    กรรมการ 
23. นางสาวนฤดี  อินสุวรรณ ์  กรรมการ 
24. นางสาวกนกพิชญ ์ โนกุล   กรรมการ 
25. นายวิชัย  แก้วปวน  กรรมการ 
26. นายศิริพงษ ์  ล้ิมพรเสมานนท์  กรรมการ 
27. นายกฤษณะ  ปิกวงศ์   กรรมการ 
28. นายวสันต์  นายด่าน   กรรมการ 
29. นายชาติชาย  เบญจวรรรณ์  กรรมการ 
30. นางสาวเจนจิรา   ปวงค า   กรรมการ  
31. นายเอกชัย  ชัยธนานันท์  กรรมการ  
32. นางสาวราตรี สุนทร   กรรมการ  
33. นายกิตฎิพงษ ์ กันทะวงศ์  กรรมการ  



34. นายธนทรัพย ์ เฉียบแหลม   กรรมการ 
35. นายนพฤทธิ์  ธิวรรณ์   กรรมการ 
36. นางสาวพงศ์ผกา พิลายนต์  กรรมการ 
37. นายภัทรภณ  ดวงภู   กรรมการ 
38. นายนันทการ ศรีธิดง   กรรมการ 
39. นางสาวธัญกมล นะใจ   กรรมการ 
40. นายภัสสุรีย์  เพ็ญกุล   กรรมการ 
41. นางสาวมนัสนันท์ ค ายันต์    กรรมการ  
42. นางสาวอภิสรา วงค์แก้ว   กรรมกา ร   
43. นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสด์ิ  กรรมการ 
44. นางสาวกฤติญา กิติมา   กรรมการ 
45. นางสาวปฎิญญา ทองดี   กรรมการ 
46. นายหิรัญ  ศรีวิชัย   กรรมการและเลขานุการ 
47. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย ทุกคน 
48. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ทุกคน 

 มีหน้ำที่   จัดเตรียมและด าเนินกิจกรรมตามโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ด้วยความเรียบร้อย 

๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 
1. นายหิรัญ  ศรีวิชัย   ประธาน 
2. นางสาวกฤติญา    กิติมา   รองประธาน 
3. นางสาวพงศ์ผกา พิลายนต์  กรรมการ 
4. นางสาวปฎิญญา ทองดี   กรรมการ  
5. นางสาวธัญกมล นะใจ   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่  ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามล าดับข้ันตอน พิธีการ 
 
๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมอำคำรสถำนที่ 

1.  นายประชัน  หาญจริง  ประธาน 
๒.  นายศิริพงษ์  ล้ิมพรเสมานนท์  รองประธาน 
๓.  นายวิชัย  แก้วปวน  กรรมการ 
๔.  นายวสันต์  นายด่าน   กรรมการ 
๕.  นายกฤษณะ  ปิกวงศ์   กรรมการ 
๖.  นายชาติชาย  เบญจวรรณ์  กรรมการ 
7.  นายธนทรัพย์  เฉียบแหลม  กรรมการ 
8.  นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์  กรรมการ 
9.  นายนพฤทธิ์  ธิวรรณ์   กรรมการ 
๑0.นายกิตฎิพงษ ์ กันทะวงศ์  กรรมการ 
๑1.นายหิรัญ  ศรีวิชัย   กรรมการและเลขานุการ     

 มีหน้ำที่   จัดเตรียมสถานท่ีส าหรับการจัดกิจกรรม 



 
๕.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดตกแต่งสถำนที่  

1. นางเครือวัลย์ อุตมะโน   ประธาน 
2. นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสด์ิ  รองประธาน 
3. นางปรียาภัทร ตุลาชม   กรรมการ 
4. นางสาวอรนรินทร ์ มุกดา   กรรมการ 
5. นางประภาพร อะทะยศ  กรรมการ 
6. นางสาวปวิชญา ใจมาตุ่น   กรรมการ 
7. นางสาวนฤดี  อินสุวรรณ ์  กรรมการ 
8. นางสาวราตรี สุนทร   กรรมการ 
9. นางสาวเจนจิรา ปวงค า   กรรมการ 
10. นางสาวกนกพิชญ ์ โนกุล   กรรมการ 
11. นางสาวกฤติญา กิติมา   กรรมการ 
12. นายนันทการ ศรีธิดง   กรรมการ 
13. นางสาวภัสสุรีย์ เพ็ญกุล    กรรมการ 
14. นางสาวธัญกมล นะใจ   กรรมการ 
15. นางสาวอภิสรา วงค์แก้ว   กรรมการ 
16. นางสาวพงศ์ผกา พิลายนต์  กรรมการ 
17. นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ  กรรมการ 
18. นายภัทรภณ  ดวงภู   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่   จัดเตรียมสถานท่ีและประดับตกแต่งสถานท่ีให้สวยงาม  

6.  คณะกรรมกำรจัดตกแต่งบริเวณหน้ำเวที 
1. นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์  ประธาน 
2. นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม  รองประธาน 
3. นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว  กรรมการ 
4. นางลภัสรดา  ดินหม้อ   กรรมการ 
5. นางสาวณิชาภา ผ่องใส   กรรมการ 
6. นางสาวชฎาพร เก่งการท า  กรรมการ 
7. นางจิณณ์ณิชา สมุดความ  กรรมการ 
8. นางสาวสุภารัตน์   อุทธิยา    กรรมการ 
9. นางสาวกาญจนา จินะ   กรรมการ 
10. นางสาวอรสา พรมโมคัก  กรรมการ 
11. นางสาวณัฎฐิยา น้ าสา   กรรมการ 
12. นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน   กรรมการและเลขานุการ 
13. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย ทุกคน 

 มีหน้ำที่   จัดเตรียมสถานท่ีและประดับตกแต่งบริเวณหน้าเสาธงให้สวยงาม  



7. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
  1.  นายกฤษณะ  ปิกวงศ์   ประธาน 

2.  นายชาติชาย  เบญจวรรณ์  รองประธาน 
๓.  นายหิรัญ  ศรีวิชัย   กรรมการ 
๔.  นางสาวภัสสุรีย์ เพ็ญกุล    กรรมการและเลขานุการ 
5.  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   

 มีหน้ำที่ จัดเตรียมการบันทึกภาพเคล่ือนไหวและบันทึกภาพนิ่ง  เพื่อเก็บรวบรวมภาพกิจกรรมและ
บรรยากาศตลอดการด าเนินโครงการฯ 
 
8.  คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมเคร่ืองเสียง/อุปกรณ์โสตฯ/เคร่ืองดนตรีสันทนำกำร 

๑.  นายเอกชัย  ชัยธนานันท์  ประธาน 
๒.  นายหิรัญ  ศรีวิชัย   รองประธาน 
๓.  นายกิตฎิพงษ์ กันทะวงค์  กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าท่ี  มีหน้าท่ี จัดเตรียม/ควบคุมเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมท้ังเก็บให้เรียบร้อย
หลังการใช้งาน เตรียมเครื่องดนตรีใช้ในกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  
 
9. คณะกรรมกำรกลำงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกิจกรรม 
  ๑.  นายหิรัญ     ศรีวิชัย   ประธาน 

  ๒.  นางสาวธัญกมล นะใจ   รองประธาน 
 มีหน้ำที่  ด าเนินกิจกรรม และอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมและควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรม๑ 
 
10. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนอำหำรว่ำง/อำหำรกลำงวัน 

๑.  นางลภัสรดา  ดินหม้อ   ประธาน 
๒.  นายหิรัญ  ศรีวิชัย   รองประธาน  

มีหน้ำที่  ประสาน จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารกลางว่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๑1.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฐมพยำบำล 

๑. นางปรียาภัทร  ตุลาชม   ประธาน 
2.  นางสาวนฤดี  อินสุวรรณ ์  รองประธาน 
3. นางสาวเจนจิรา ปวงค า   กรรมการ 
4. นางสาวราตรี  สุนทร   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  เตรียมยาส าหรับปฐมพยาบาลใหก้ับนักเรียนตลอดการด าเนินกิจกรรม 
 
 
 

12.   คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
  1.  นางสาวพัชญ์วิสา   จันทพิมพ์  ประธาน 
  2.  นางสาวสุปราณี สงวนรัษฏ์  รองประธาน 

๓.  นางสาวกนกพิชญ ์ โนกุล   กรรมการ 
 



  ๔.  นางสาวกฤติญา  กิติมา   กรรมการ 
  5.  นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสด์ิ  กรรมการ 
  6.  นายหิรัญ  ศรีวิชัย   กรรมการ   
  7.  นางสาวธัญกมล นะใจ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดท าเอกสารประเมินผล  สรุปผลการด าเนินกิจกรรม  เพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับการพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

  
 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อให้งานส าเร็จ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

               ส่ัง ณ วันท่ี   5   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  
 
 

( นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน ) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น 

  

 

 


