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ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหมิ่น 
ที่  054/2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรแข่งขันกีฬำกลุ่มโรงเรียน สังกัดเทศบำลนคร
เชียงรำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

********************************************************************* 
ตามที่ส านักการศึกษา เทศบาลนครได้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพร่างกายที่ดี มีความรักใคร่สมัครสมาน สามัคคี และการมีน  าใจนักกีฬา ให้เกิดขึ นกับนักเรียนทุกคนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย ในการนี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ได้ส่งตัวแทนนักกีฬา  กองเชียร์ และขบวนพาเหรดเข้า
ร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว 

    เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั งบุคคลที่มีรายชื่อต่อไปนี 
เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี  

           1.   คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
   1. นางผ่องพรรณ ปินตาแสน  ประธาน 
          2. นายมงคล  ใบแสง   รองประธาน  
 3. นายธนัตถ์นินทร์   แสนอาทิตย์  กรรมการ 

4. นายวสันต ์  นายด่าน   กรรมการและเลขานุการ 
           มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา ก ากับ ดูแล การจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

           2.   ฝ่ำยจัดเตรียมแข่งขันกีฬำประเภทเดินตัวหนอน ระดับปฐมวัย         
  1. นางจิณณ์ณิชา สมุดความ ผู้ฝึกสอน 
  2. นางณัชชา  ธะนันวงศ์  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  3. นางสาวเนาวรัตน์ ภีระ  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

 3. ฝ่ำยจัดเตรียมแข่งขันกีฬำประเภทว่ิงส่งผ้ำเช็ดหน้ำ ระดับปฐมวัย         
  1. นางสาวณิชาภา ผ่องใส  ผู้ฝึกสอน 
  2. นางสาวสุภารัตน ์ อุทธิยา  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  3. นางสาววิรัญชนา มาเยอะ  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

 4. ฝ่ำยจัดเตรียมแข่งขันกีฬำประเภทโยนบอลลงตะกร้ำ  ระดับปฐมวัย         
  1. นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน  ผู้ฝึกสอน 
  2. นางสาวธวัลหทัย ฟูฟ้ัน  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  3. นางสาวโสณัฐณิชา ค าอุ่น  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
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 5. ฝ่ำยจัดเตรียมแข่งขันกีฬำประเภทว่ิงอุ้มลูกโป่งน้ ำ  ระดับปฐมวัย         
  1. นางลภัสรดา  ดินหม้อ  ผู้ฝึกสอน 
  2. นางสาวกรรณิการ์ ทาค ามา  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  3. นางสาวผกากรอง จองค าปั่น ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

 6. ฝ่ำยจัดเตรียมแข่งขันกีฬำประเภทว่ิงเก็บลูกบอล  ระดับปฐมวัย (รุ่นอำยุ 3 ปี)        
  1. นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฏร์ ผู้ฝึกสอน 
  2. นางสาววาสนา มุกดาสวรรค์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
  3. นางสาวรัตนา  พิสัยเลิศ  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

 7. ฝ่ำยจัดเตรียมขบวนพำเหรด  ระดับปฐมวัย         
  1. นางสาวจุฑามาศ   เหรียญแก้ว ประธาน 
  2. นางสาวรัฐการณ์ ศรีจันทร์ รองประธาน 
  2. นางชลภัสสรณ ์ หมื่นอาจยิ ม กรรมการและเลขานุการ 

 8. ฝ่ำยจัดเตรียมแข่งขันกีฬำประเภทฟุตบอล 7 คน  ระดับประถมศึกษำ        
  1. นายธนัตถ์นินทร์   แสนอาทิตย์ ผู้ฝึกสอน 

 9. ฝ่ำยจัดเตรียมแข่งขันกีฬำประเภทฟุตซอล  5  คน  ระดับประถมศึกษำ        
  1. นายธนทรัพย์  เฉียบแหลม ผู้ฝึกสอน 

 10. ฝ่ำยจัดเตรียมแข่งขันกีฬำประเภทแชร์บอลหญิง  ระดับประถมศึกษำ        
  1. นายวสันต ์  นายด่าน  ผู้ฝึกสอน 
  2. น.ส.ภัสสุรีย ์  เพ็ญกุล  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

 11. ฝ่ำยจัดเตรียมแข่งขันกีฬำประเภทเปตอง  ระดับประถมศึกษำ        
  1. นายนพฤทธิ์  ธิวรรณ์  ผู้ฝึกสอน 
  2. นางสาวกฤติญา กิติมา  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

 12. ฝ่ำยจัดเตรียมแข่งขันกีฬำประเภทแบตมินตัน  ระดับประถมศึกษำ        
  1. นายณัฐวัตร  เดินแปง  ผู้ฝึกสอน 
  2. นางสาวอรสา  พรหมโมค์ก ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

 13. ฝ่ำยจัดเตรียมแข่งขันกีฬำหมำกรุก  ระดับประถมศึกษำ        
  1. นายพิเชษฐ์  ขันเชียง  ผู้ฝึกสอน 

 14. ฝ่ำยจัดเตรียมแข่งขันกีฬำหมำกฮอส  ระดับประถมศึกษำ        
  1. นายไพฑูรย์  แสนบัวหลวง ผู้ฝึกสอน 
  2. นายเอกชัย  ชัยธนานันท์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

 15. ฝ่ำยจัดเตรียมแข่งขันกรีฑำ  ระดับประถมศึกษำ        
  1. นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์ ผู้ฝึกสอน 
  2. นายธีรวัฒน ์  แสนศิริ  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
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 16. ฝ่ำยจัดเตรียมแข่งขันกีฬำพื้นบ้ำน  ระดับประถมศึกษำ        
  1. นางเครือวัลย์  อุตมะโน  ผู้ฝึกสอน 
  2. นางทัศนีย์  แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  3. นางสาวพัชญ์วิส จันทพิมพ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  4. นางสาวเสาวลักษณ์ คนบุญ  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  5. นางสาวศุภจิต  ศรีธิ  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
 ล ำดับที่ 2 – 16 มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมนักกีฬาของโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ตั งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559 
เป็นต้นไป โดยควบคุม ดูแล นักเรียน และท าการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด เพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ              และน า
นักเรียนไปร่วมการแข่งขันตามตารางการแข่งขันในระหว่าง  วันที่ 8 - 9 กันยายน 2559                   ณ 
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ โดยให้ควบคุมดูแลตลอดการแข่งขัน และการเดินทางไป – กลับอย่างปลอดภัย 

 17. ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันแชร์บอล 
  1. นายวิชัย  แก้วปวน ประธานกรรมการ 
  2. นายธนัตถ์นินทร์   แสนอาทิตย์ กรรมการ 
  4. นายวสันต ์  นายด่าน  กรรมการ 
  5. นายกฤษณะ  ปิกวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่  อ านวยความสะดวก เตรียมอุปกรณ์ เตรียมสนาม และจัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอล     
ในวันที่ 8-9 กันยายน 2559 พร้อมส่งผลการแข่งขันให้กองอ านวยการ และเมื่อเสร็จสิ นให้เก็บอุปกรณ์ท าความ
สะอาด ส่งคืนอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย  

 18. ฝ่ำยกองเชียร์        
  1. นายหิรัญ  ศรีวิชัย  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวอรนรินทร์ มุกดา  รองประธาน 
  3. นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี  กรรมการ 
  4. นายศิริพงษ์  ลิ มพรเสมานนท์ กรรมการ 
  5. นายศิวาพร  เกษแก้ว  กรรมการ 
  6. นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล  กรรมการ 
  7. นายชาติชาย  เบญจวรรณ์ กรรมการ 
  8.นางสาวมนัสนันท์ ค ายันต์  กรรมการ 
  9.นางสาวญาณกร ศรีชาติ  กรรมการเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมนักเรียนกองเชียร์ การร้องเพลงเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ฯลฯ ของโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 
ตั งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป และควบคุมดูแลนักเรียนกองเชียร์ให้มีระเบียบวินัย                    และ
ความปลอดภัยในช่วงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตลอดจนการเก็บวัสดุอุปกรณ์
ประจ ากองเชียร์ให้เรียบร้อยหลังแล้วเสร็จกิจกรรม 
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 19. ฝ่ำยตกแต่งสถำนที่แข่งขันกีฬำ        
  1. นายภัทรภณ  ดวงภู  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวน  าฝน  อินสุวรรณ์ รองประธาน 
  3. นางสาวอาภิสรา วงศ์แก้ว  กรรมการ 
  4. นางสาวพงศ์ผกา พิลายนต์ กรรมการ 
  5. นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์ กรรมการ 
  6. นางสาวธิติมา  ไวยะกา  กรรมการ 
  7. นางสาวราตรี  สุนทร  กรรมการ 
  8. นางโสพิชชาญ์ สมใจ  กรรมการ 
  9. นักการภารโรง/คนสวน  กรรมการ 
  10. นางสาวเจนจิรา ปวงค า  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่  ประดับ ตกแต่ง สถานที่ในการแข่งขันกีฬาในบริเวณพื นที่ของโรงเรียนเทศบาล          
๗ ฝั่งหมิ่น และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด ส่งคืนอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย หลังแล้วเสร็จกิจกรรรม 

 20. ฝ่ำยจัดขบวนพำเหรดนักกีฬำ        
  1. นางปรียาภัทร์  ตุลาชม  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวเจนจิรา ปวงค า  รองประธาน 
  3. นางสาวอาภิสรา วงศ์แก้ว  กรรมการ 
  4. นางสาวพงศ์ผกา พิลายนต์ กรรมการ 
  5. นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์ กรรมการ 
  6. นางสาวธิติมา  ไวยะกา  กรรมการ 
  7. นางสาวราตรี  สุนทร  กรรมการ 
  8. นางโสพิชชาญ์ สมใจ  กรรมการ 
  9. นางสาวน  าฝน  อินสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่  จัดเตรียม ฝึกซ้อม และน านักเรียนเข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด ในวันที่ 9 กันยายน 
2559 และเม่ือเสร็จสิ นให้เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด ส่งคืนอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย  

 21. ฝ่ำยดุริยำงค์ 
  1. นายพิเชษฐ์  ขันเชียง  ผู้ฝึกสอน 
  มีหน้ำที่   ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์ และน าวงดุริยางค์เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด ในวันที่          
9 กันยายน 2559 และเม่ือเสร็จสิ นให้เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดส่งคืนอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย 

 22. ฝ่ำยเครื่องเสียง 
  1. นายเอกชัย  ชัยธนานันท์ ผู้ควบคุม 
  มีหน้ำที่  ประสานควบคุมเครื่องเสียงในขณะการจัดกิจกรรม ในวันที่ 9 กันยายน 2559 และเมื่อ
เสร็จสิ นให้เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด ส่งคืนอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย  
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 23. ฝ่ำยอำหำรกลำงวัน /อำหำรว่ำง 
  1. นางลภัสรดา  ดินหม้อ  ประธาน 
  2. นางณิชารีย์  รัตนอมรวิสิทธิ์ รองประธาน 
  3. นางสาววรรณภา อวดคร่อง กรรมการ 
  4. นางสาวเนตรทราย ต๊ะต้องใจ กรรมการ 
  5. แม่บ้าน/แม่ครัว   กรรมการ 
  6. นางขวัญชนก  ค าแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ จัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างให้นักกีฬา นักเรียน ครู ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 8- 9 
กันยายน 2559 และเม่ือเสร็จสิ นให้เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด ส่งคืนอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย  

 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากมีปัญหาอุปสรรคให้ประสานฝ่ายอ านวยการ       
เพ่ือหาทางแก้ไขให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

 ทั งนี  ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่  18  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

           (นางผ่องพรรณ    ปินตาแสน) 
                   ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝั่งหมิ่น 

 


