คำสั่งโรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหมิ่น
ที่ 051 /2558
เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมค่ำยภำษำอังกฤษEnglish Camp for Kidsประจำปี๒๕๕๗
*********************************************************************
โรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหมิ่นได้ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรปฏิรูปกำรศึกษำให้กับ
นักเรียนเพื่อให้เกิดควำมรู้คู่คุณธรรม มีคุณ ลักษณะที่ดี เก่ง และมีควำมสุ ข รู้จักพึ่งตนเอง มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ รู้จั กแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีทักษะกำรใช้ภ ำษำอังกฤษเพื่อก้ำวสู่ ประชำคม
อำเซียนในอนำคต ดังนั้นกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) จึงได้จัดทำโครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษ
สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบำล ๑-๓ ขึ้น ระหว่ำงวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิด
โอกำสให้นักเรียนได้ใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรในชีวิตประจำวันให้มำกที่สุด ตลอดจนเข้ำร่วมกิจกรรมทำง
ภำษำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข
ดังนั้นเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรจัดกิจกรรมโครงกำร
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1.1 นำงสำวพรพิศ
เทพปัญญำ
ประธำนกรรมกำร
1.2 ว่ำที่ร้อยตรีหญิงภวรัญชน์ เงำแก้ว
รองประธำนกรรมกำร
1.3 นำงสำวภำวินี
ผ่องใส
กรรมกำร
๑.๔ นำงสำวณัชชำ
ลำพิง
กรรมกำร
๑.๕ นำงพัชรินทร์
เตชะ
กรรมกำร
๑.๖ นำงสำวจิณณ์นิชำ
สมุดควำม
กรรมกำร
๑.๗ นำงสำวณิชกำนต์
แสงเมือง
กรรมกำร
๑.๘ นำงสำวเฌนิศำ
ครุฑเงิน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษำ ดูแล กำรจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์
๒. คณะกรรมการดาเนินการและวิทยากรประจาฐาน (Teacher’s in - Charge)
๒.๑ ฝ่ายพิธีกร/พิธีการ (Emcee)
๑.Ms.Sara Morrill
๒.๒ ฐานที่ ๑ ฐานผจญภัย (Adventure Station)
๑.นำงสำวภำวินี ผ่องใส
๒. Ms.Meryl Joy Madriaga
๒.๓ ฐานที่ ๒ เกมตามล่าหาสมบัติ (Game Station)
๑. นำงสำวเฌนิศำ
ครุฑเงิน
๒. Ms.Michelle GayQ.Morala

๒.๓ ฐานที่ ๓ ฐานศิลปะการตกแต่งอาหาร (Food Art Station)
๑. นำงสำวพัชรินทร์ เตชะ
๒. Ms.Rochelle R. Orata
๒.๔ ฐานที่ ๔ ฐานศิลปะ (Simple Crafts)
๑. นำงสำวจิณณิชำ
สมุดควำม
๒. Ms.Janyve B. Ibanez
๒.๕ ฐานที่ ๕ ฐานวิทยาศาสตร์น่ารู้ (Science Station)
๑. นำงสำวณัชชำ
ลำพิง
๒. Ms.Mylene Aquision
๒.๖ ฐานที่ ๖ ฐานดูหนัง ฟังเพลง(Movie Station)
๑ .นำงสำวณิชกำนต์ แสงเมือง
๒. Ms.MaricelSrimakut
มีหน้าที่ จัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนในฐำนที่รับผิดชอบ
๓.คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนเข้าประจาฐานและบันทึกภาพ
กลุ่มที่ ๑
นำงสำวจุฑำมำศ
เหรียญแก้ว
นำงสำวจุฑำรัตน์
ปำริมำ
นำงนิตยำ
พรมณี
กลุ่มที่ ๒
นำงชลภัสสรณ์
หมื่นอำจยิ้ม
นำงสำวพัชรินทร์
วงค์ร้อย
นำงผัด
เชื่อนเพ็ชร
กลุ่มที่ ๓
นำงสำวนิรำวรรณ
อินต๊ะวงค์
นำงวรำพร
บัวโฮม
กลุ่มที่ ๔
นำงสำวนงลักษณ์
วงค์รำษฎร์
นำงสำวสุพัตรำ
ไชยยศ
กลุม่ ที่ ๕
นำงสำววำสนำ
มุกดำสวรรค์
นำงสำวมนทิรำ
พุทธวงค์
กลุ่มที่ ๖
นำงลภัสรดำ
ดินหม้อ
นำงสำวจำรุวรรณ
ผำเจริญ
นำงณัฐชยำ
รอดคง
มีหน้าทีจ่ ัดเตรียมควำมพร้อมของนักเรียน ป้ำยชื่อ ดูแลนักเรียนเข้ำฐำนและบันทึกภำพขณะนักเรียน
ทำกิจกรรม

๔. ฝ่ายประสานงานทั่วไป
๔.๑ นำงสำวจุฑำมำศ
เหรียญแก้ว
ประธำนกรรมกำร
๔.๒นำงลภัสรดำ
ดินหม้อ
รองประธำนกรรมกำร
๔.๓ นำงชลภัสสรณ์
หมื่นอำจยิ้ม
กรรมกำร
๔.๓ นำงสำวเฌนิศำ
ครุฑเงิน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าทีด่ ูแล ควบคุมกำรดำเนินกิจกรรมตำมฐำนต่ำงๆ ประสำนกับวิทยำกรประจำฐำน
๕. ฝ่ายพยาบาล
๕.๑ นำงลภัสรดำ
ดินหม้อ
ประธำนกรรมกำร
๕.๒ นำงสำวจุฑำมำศ
เหรียญแก้ว
รองประธำนกรรมกำร
๕.๓ นำงชลภัสสรณ์
หมื่นอำจยิ้ม
กรรมกำร
๕.๔ นำงสำวนงลักษณ์
วงค์รำษฎร์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
จัดเตรียมกระเป๋ำยำและอุปกรณ์สำหรับปฐมพยำบำลเบื้องต้น
๖.คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่/เครื่องเสียง/เครื่องดนตรี
๖.๑ นำงสำวนงลักษณ์
วงค์รำษฎร์
๖.๒ นำยเอกชัย
ชัยธนำนันท์
๖.๓ นำยศรำวุฒิ
ช่ำงแต่ง
๖.๔ นำงสำววำสนำ
มุกดำสวรรค์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่ จัดเตรียมสถำนที่กองอำนวยกำร เครื่องเสียง เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ต่ำงๆ พร้อมติดตั้ง
และจัดเก็บหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
๗. ฝ่ายบันทึกภาพ
๑.นายกฤษณะ
๒.Ms.Sara
๘. ฝ่ายวัดผล ประเมินผล
๗.๑ นำงสำวเฌนิศำ
๗.๒ นำงสำวณัชชำ
๗.๓ นำงสำวภำวินี
๗.๔ นำงสำวจิณณ์นิชำ
๗.๕ นำงสำวณิชกำนต์
๗.๖ นำงสำวพัชรินทร์

ปิกวงค์
Morrill
ครุฑเงิน
ลำพิง
ผ่องใส
สมุดควำม
แสงเมือง
เตชะ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่ วัดผลประเมินผลหลังเสร็จสิน้ กิจกรรม พร้อมสรุปกิจกรรม เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหำร
สถำนศึกษำต่อไป

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ หำกมีอุปสรรค
ปัญหำ ให้เรียนเสนอคณะกรรมกำรอำนวยกำรเพื่อแก้ไข ให้งำนสำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
( นำงสำวพรพิศ เทพปัญญำ )
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหมิ่น

