
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหม่ิน 
ที่    045   /  2557 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์   
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์   ประจ าปี 2557 

******************************************************************************* 
  การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นการจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
พัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ และเพ่ือกระตุ้น
ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นต้ังแต่วันจันทร์ที่ 18 – 20 สิงหาคม 2557   
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น และเพ่ือให้กิจกรรมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งให้คณะครูมีหน้าที่ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1.1 นางสาวพรพิศ  เทพปัญญา  ประธาน 
1.2 ว่าที่ ร.ต. หญิงภวรัญชน ์ เงาแก้ว   รองประธาน 
มีหน้าที ่  ให้คําปรึกษา ดูแล การจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
2. คณะกรรมการด าเนินการ 
      2.1  นางสาวเจนจิรา  ปวงคํา   ประธาน  
     2.2  นางสาวปรียพร  มุกดา   รองประธาน 
      2.2  นายไพฑูรย ์  แสนบัวหลวง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนินกิจกรรม  และประสานงาน อํานวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม  

 
3. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ตกแต่งเวที 

3.1 นางเครือวัลย์  อุตมะโน   ประธาน 
3.2 นางงามตา    บุญปั๋น   รองประธาน 
3.3 นายภัทรภณ  ดวงภู   กรรมการ 
3.4 นายกิตติพัฒน์  พินิจสุวรรณ  กรรมการ 
3.5 นางสาวเจนจิรา  ปวงคํา   กรรมการ 
3.6 นายกฤษดา   รุ่งอินทร์   กรรมการ 
3.7 นายหิรัญ   ศรีวิชัย   กรรมการ 
3.8 นายศราวุฒิ   ช่างแต่ง   กรรมการ 
3.9 นายศิวาพร   เกษแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่ในการดําเนินกิจกรรมให้เรียบร้อย  และตกแต่งบรรยากาศให้เข้ากับกิจกรรม 
 
 
 
 
 



 
4. คณะกรรมการด าเนินงานจัดบอร์ดผลงานนักเรียน  จัดท าเกียรติบัตร และมอบของรางวัล 
 4.1 นางสาวสุวิสาข์  จันทพิมพ์  ประธาน 
 4.2 นางสาวราตรี  สุนทร   รองประธาน 
 4.3 นางสาวผกาวรรณ              คําปิว   กรรมการ 
 4.4 นางสาวหนึ่งฤทยั    บุญญาวงค์  กรรมการ 
 4.5 นางสาววิไลวรรณ  ด่านสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดําเนินงานการจัดบอร์ดผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัล  จัดทําเกียรติบัตร และจัดเตรียมของรางวัล 
 
5.คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม  ดูแลและควบคุมการแสดง 
 5.1  นางสาวภาวิณี  ผ่องใส   ประธาน 

5.2  นางสาววาสนา  มุกดาสวรรค์  รองกรรมการ 
5.3  T.Marilou Manalang    กรรมการ 
5.2  T.  Sherryl M.s Buiza    กรรมการ 
มีหน้าที่  ควบคุม  ดูแลและการฝึกซ้อมการแสดง   

 
6 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมเครื่องเสียง/อุปกรณ์โสตฯ 

5.1  นายเอกชัย   ชัยธนานันท์  ประธาน 
5.2  นายทวีพงษ์   จันทิมา   รองประธาน 
มีหน้าที่  มีหน้าที่ จัดเตรียม/ควบคุมเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  พร้อมทั้งเก็บให้เรียบร้อยหลัง 

การใช้งาน  เตรียมติดตั้งโปรเจกเตอร์พร้อมเครื่องฉาย  เตรียมเครื่องดนตรีใช้ในกิจกรรมสันทนาการ 
 

7 ฝ่ายด าเนินกิจกรรมและดูแลนักเรียนท ากิจกรรม 
7.1 ฝ่ายด าเนินการน านักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 4 – 6 ทัศนศึกษานอกสถานที่ เรียนรู้เกี่ยวกับ

ความส าคัญของกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
 ระยะเวลา  วันที่ 18 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 14.30 น. 

7.1.1 นายไพฑูรย์   แสนบัวหลวง  ประธาน 
7.1.2 นายกิตติพัฒน์  พินิจสุวรรณ  รองประธาน 
7.1.3 นายทวีพงษ์    จันทิมา   กรรมการ 
7.1.4 นายธนัตถ์นินทร์  แสนอาทิตย์  กรรมการ 
7.1.5 นางสาวกนกพิชญ์  โนกุล   กรรมการ 
7.1.6 นายยศกร  มีสุข   กรรมการ  
7.1.7 นางศิริรัตน์  อินต๊ะชัย  กรรมการ 
7.1.8 นายณัฐวัตร  เดินแปง   กรรมการ 
7.1.9 นางสาวราตรี  สุนทร   กรรมการ 

7.1.10 นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฏ์  กรรมการ 
7.1.11 นางสาวสุวิสาข์  จันทพิมพ์  กรรมการ 
7.1.12 นายเอกพันธุ์  ทองสุข   กรรมการ 

 
 



 
7.1.13 นางสาวผกาวรรณ คําปิว   กรรมการ 
7.1.14 Mr.Derek   Monkma  กรรมการ 
7.1.15 Mr.Cyrus  Fitch     กรรมการ 
7.1.16  นางปรียพร  มุกดา   กรรมการ 
7.1.17 นางสาวเจนจิรา  ปวงคํา   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ควบคุมดูแลนักเรียนขณะออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
7.2 ฝ่ายด าเนินกิจกรรมและดูแลนักเรียนท ากิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 

 ระยะเวลา  วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 14.30 น. 
7.2.1 นายไพฑูรย์  แสนบัวหลวง  ประธาน 
7.2.2 นางปรียพร  มุกดา   รองประธาน 
7.2.3 นายธีรวัฒน ์  แสนศิริ   กรรมกร 
7.2.4 นายณัฐวัตร  เดินแปง   กรรมการ 
7.2.5 นางสาวเจนจิรา  ปวงคํา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ควบคุมนักเรียนขณะทํากิจกรรมและตัดสินผลการแข่งขัน 
7.3 ฝ่ายด าเนินกิจกรรมและดูแลนักเรียนท ากิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ 

    ระยะเวลา  วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 – 15.00 น. 
7.3.1 นางสาวเจนจิรา  ปวงคํา   ประธาน 
7.3.2 นางสาวราตรี  สุนทร   รองประธาน 
7.3.3 นางงามตา   บุญปั๋น   กรรมการ 
7.3.4 นางจิรารักษ์  ตุลาชม   กรรมการ 
7.3.5 นายศิวาพร  เกษแก้ว   กรรมการ 
7.3.6 นายภัทรภณ  ดวงภู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ควบคุมนักเรียนขณะทํากิจกรรมและตัดสินผลการแข่งขัน 
7.4 ฝ่ายด าเนินกิจกรรมและดูแลนักเรียนท ากิจกรรมแข่งขันการโยนไข่  

    ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3-6 
    ระยะเวลา  วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 – 15.00 น. 
  7.4.1 นางปรียพร  มุกดา   ประธาน 

7.4.2 นางสาวศุภณัฐชญา  บุตรบุญ   รองประธาน 
7.4.3 นายกิตติพัฒน์  พินิจสุวรรณ  กรรมการ 
7.4.4 นายธนัตถ์นินทร์  แสนอาทิตย์  กรรมการ 
7.4.5 นายณัฐพล  ธิตา   กรรมการ 
7.4.6 นางสาวดุจเดือน  แซ่เติ๋น   กรรมการ 
7.4.7 นายยศกร   มีสุข   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ควบคุมนักเรียนขณะทํากิจกรรมและตัดสินผลการแข่งขัน 
 
 
 
 
 



7.5 ฝ่ายด าเนินกิจกรรมและดูแลนักเรียนท ากิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 ระยะเวลา  วันที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 11.00 น. 

  7.5.1 ระดับอนุบาล 
  7.5.1.1 นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว  ประธาน 
  7.5.1.2 นางชลภัสสรณ ์  หมื่นอาจยิ้ม  รองประธาน 

   7.5.1.3 นางลภัสรดา  ดินหม้อ   กรรมการ 
  7.5.1.4 นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์  กรรมการ 
  7.5.1.5 นางสาวณัชชา    ลาพิง   กรรมการ 
  7.5.1.6 นางจิณณ์ชา  สมุดความ  กรรมการ 
  7.5.1.7 นางสาวภาวิณี  ผ่องใส   กรรมการ 
  7.5.1.8 นางสาวญิชกานต์  แสงเมือง  กรรมการ 
  7.5.1.9 นางสาววาสนา  มุกดาสวรรค์  กรรมการ 
  7.5.1.10 นางสาวจุฑารัตน์   ปาริมา   กรรมการ 
  7.5.1.11 นางสาวพัชรินทร์   วงค์ร้อย   กรรมการ 
  7.5.1.12 นางสาวนิราวรรณ   อินต๊ะวงค์  กรรมการ 
  7.5.1.13 นางสาวสุพัตรา   ไชยยศ   กรรมการ 
  7.5.1.14 นางสาวจารุวรรณ  ผาเจริญ   กรรมการ 
  7.5.1.15 นางสาวเฌณิศา  ครุฑเงิน   กรรมการและเลขานุการ 

  7.5.2 ระดับประถมศึกษา 
   7.5.2.1 นางจิรารักษ์  ตุลาชม   ประธาน 
   7.5.2.2 นางเครือวัลย์  อุตมะโน   รองประธาน   

  7.5.2.3 นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์  กรรมการ 
  7.5.2.4 นายภัทรภณ  ดวงภู   กรรมการ 
  7.5.2.5 นางสาวหนึ่งฤทัย   บุญญาวงค์  กรรมการ 
  7.5.2.6 นางสาวเจนจิรา  ปวงคํา   กรรมการ 
  7.5.1.7 นางสาวปรียพร   มุกดา      กรรมการ 
  7.5.2.8 นางสาวดุจเดือน  แซ่เติ๋น   กรรมการ  
  7.5.2.9 นางศุภณัฐชญา  บุตรบุญ   กรรมการ 
  7.5.2.10 นางสาวกฤติญา   กิติมา   กรรมการ 
  7.5.2.11 นายกฤษดา  รุ่งอินทร์   กรรมการ 
  7.5.2.12 นางโสพิชชาญ์  สมใจ   กรรมการ 
  7.5.2.13 นายณัฐพล  ธิตา   กรรมการ 
  7.5.2.14 นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล   กรรมการ 
  7.5.2.15 นายกิตติพัฒน์  พินิจสุวรรณ  กรรมการ 
  7.5.2.16 นางศิริรัตน์  อินต๊ะชัย  กรรมการ 
  7.5.2.17 นายยศกร  มีสุข   กรรมการ 
  7.5.2.18 นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ควบคุมนักเรียนขณะทํากิจกรรม 
 
 
 



8.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
8.1 นางวาสนา   หาญจริง   ประธาน  
8.2 นายไพฑูรย์   แสนบัวหลวง  รองประธาน 
มีหน้าที่  ดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามลําดับขั้นตอน พิธีการ 

 

9.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
9.1 นางสาวโสพิชชาญ์  สมใจ   ประธาน 
9.2 นายธนัตถ์นินทร์  แสนอาทิตย์  รองประธาน 
9.3 นายธีรวัฒน ์   แสนศิริ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  บันทึกภาพพิธีกิจกรรมต่างๆ ที่ดําเนินการอย่างครบถ้วน  ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกิจกรรม 

 

10. คณะกรรมการฝ่ายวัดผล/ประเมินผล 
 10.1 นางสาวเจนจิรา  ปวงคํา   ประธาน    
     10.2 นางสาวปรียพร  มุกดา      รองประธาน 
      10.3 นายไพฑูรย ์  แสนบัวหลวง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  วัดผล/ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม พร้อมทั้งสรุปกิจกรรมเพ่ือดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง
ต่อไป 

 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถเพ่ือให้งานสําเร็จ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  15  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2557 
  
 

(นางสาวพรพิศ       เทพปัญญา) 
ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 


