คำสั่งโรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหมิ่น
ที่ 052 /2558
เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรค่ำยพหุปัญญำประจำปี๒๕๕๗
*********************************************************************
กำรจัดกิจกรรมค่ำยพหุปัญญำ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้
ของผู้ เรี ย นผ่ ำ นกำรจั ด กิ จ กรรมที่ ห ลำกหลำย ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วำมมั่ น ใจในตนเอง กล้ ำแสดงออก
ทำกิจกรรมร่ว มกับ ผู้ อื่น ได้อย่ำงมีควำมสุ ข และสำมำรถนำประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำค่ำยไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้โดยกิจกรรมจะจัดระหว่ำงวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภำพันธ์๒๕๕๗ เพื่อให้กำรดำเนินงำนโครงกำร
ค่ ำ ยพหุ ปั ญ ญำ Multiple Intelligence Camp เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ยและลุ ล่ ว งตำมวั ต ถุ ป ระสงค์
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน ดังนี้
๑.คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑.๑นำงสำวพรพิศ
๑.๒ ว่ำที่ร้อยตรีหญิงภวรัญชน์
๑.๓ นำงสำวจุฑำมำศ
๑.๔ นำงสำวนงลักษณ์
๑.๕ นำงชลภัสสรณ์
๑.๖ นำงลภัสรดำ
๑.๗ นำงสำวเฌนิศำ

เทพปัญญำ
เงำแก้ว
เหรียญแก้ว
วงค์รำษฎร์
หมื่นอำจยิ้ม
ดินหม้อ
ครุฑเงิน

มีหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ ดูแล กำรจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์
๒. คณะกรรมกำรดำเนินกำรและวิทยำกรประจำฐำน
๒.๑ ฝ่ำยพิธีกร/พิธีกำร กิจกรรมนันทนำกำร
๑. นำยหิรัญ
ศรีวิชัย
๒. นำงสำววำสนำ
มุกดำสวรรค์
๒.๒ ฐำนนิทำนหรรษำ
๑. นำงสำวจุฑำมำศ
เหรียญแก้ว
๒. นำงสำวจุฑำรัตน์
ปำริมำ
๒.๓ ฐำนผจญภัย
๑. นำงสำวนงลักษณ์
วงค์รำษฎร์
๒. นำงสำวสุพัตรำ
ไชยยศ
.๒.๓ ฐำนศิลปะ
๑. นำงลภัสรดำ
ดินหม้อ
๒. นำงสำวจำรุวรรณ
ผำเจริญ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๔ ฐำนเกมภำษำจีน
๑. นำยหิรัญ
ศรีวิชัย
๒.Ms.Yu Jin Lin
๒.๕ ฐำนธรรมชำติศึกษำ
๑.นำงชลภัสสรณ์
หมื่นอำจยิ้ม
๒.นำงสำวพัชรินทร์
วงค์ร้อย
๒.๖ ฐำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
๑.นำงสำววำสนำ
มุกดำสวรรค์
๒.นำงสำวนิรำวรรณ
อินต๊ะวงค์
มีหน้ำที่ จัดเตรียมฐำนกำรเรียนรู้ จัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนในฐำนที่รับผิดชอบ
๓.คณะครูและพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนเข้ำประจำฐำน
อนุบำล ๑/๑ นำงสำวณัชชำ
ลำพิง
นำงสำวนิตยำ
พรมมณี
Ms.MyleneAguision
อนุบำล ๑/๒ นำงสำวภำวิณี
ผ่องใส
นำงผัด
เขื่อนเพชร
Ms.Merlyn Joy Madriga
อนุบำล ๒/๑ นำงสำวจิณณ์นิชำ
สมุดควำม
นำงเกศรินทร์
วิญญพรหม
Ms.JenyvyBocala Ibanez
อนุบำล ๒/๒ นำงสำวณิชกำนต์
แสงเมือง
นำงสำวฐิติพร
มูลครบุรี
Ms.MaricelSrimakut
อนุบำล ๓/๑ นำงสำวเฌนิศำ
ครุฑเงิน
นำงสำวมนทิรำ
พุทธวงค์
Ms.Michelle Gay Q. Morala
อนุบำล ๓/๒ นำงสำวพัชรินทร์
เตชะ
นำงณัฐชยำ
รอดคง
Ms.Rochelle R. Orata
มีหน้ำที่จัดเตรียมควำมพร้อมของนักเรียน ป้ำยชื่อ จัดเตรียมกระเป๋ำยำ ดูแลนักเรียนเข้ำฐำนและ
บันทึกภำพขณะนักเรียนทำกิจกรรม

๔. ฝ่ำยประสำนงำนทั่วไป
๔.๑ นำงสำวจุฑำมำศ
เหรียญแก้ว
ประธำนกรรมกำร
๔.๒ นำงชลภัสสรณ์
หมื่นอำจยิ้ม
รองประธำน
๔.๓ นำงลภัสรดำ
ดินหม้อ
กรรมกำร
๔.๔ นำงสำวเฌนิศำ
ครุฑเงิน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ดูแล ติดต่อประสำนงำน ควบคุมกำรดำเนินกิจกรรมตำมฐำนต่ำงๆ ประสำนกับวิ ทยำกร
ประจำฐำน
๕. ฝ่ำยบันทึกภำพ
๑.นำยกฤษณะ
๒.Ms.Sara

ปิกวงค์
Morrill

๖.คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมสถำนที่/เครื่องเสียง/เครื่องดนตรี
๖.๑ นำงสำวนงลักษณ์
วงค์รำษฎร์
๖.๒ นำยเอกชัย
ชัยธนำนันท์
๖.๓ นำยศรำวุฒิ
ช่ำงแต่ง
๖.๔ นำงสำววำสนำ
มุกดำสวรรค์
๖.๕ นำงสำวจิณณ์นิชำ
สมุดควำม

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถำนที่กองอำนวยกำร เครื่องเสียง เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ต่ำงๆ พร้อมติดตั้ง
และจัดเก็บหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
๗. ฝ่ำยวัดผล ประเมินผล
๗.๑นำงสำวเฌนิศำ
๗.๒ นำงสำวณัชชำ
๗.๓ นำงสำวภำวินี
๗.๔ นำงสำวจิณณ์นิชำ
สมุดควำม
๗.๕ นำงสำวณิชกำนต์
๗.๖ นำงสำวพัชรินทร์

ครุฑเงิน
ลำพิง
ผ่องใส

ประธำนกรรมกำร
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร

แสงเมือง
เตชะ

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ วัดผลประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม พร้อมสรุปกิจกรรม เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหำร
สถำนศึกษำต่อไป

ให้ผู้ที่ได้รับ กำรแต่งตั้งปฏิบั ติห น้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มกำลั งควำมสำมำรถหำกมีอุปสรรค
ปัญหำ ให้เรียนเสนอคณะกรรมกำรอำนวยกำรเพื่อแก้ไข ให้งำนสำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ต่อไป
ทัง้ นี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
( นำงสำวพรพิศ เทพปัญญำ )
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำล ๗ฝั่งหมิ่น

