
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหมิ่น 

ที่ 087/2558 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ English Day ประจ าปีการศึกษา  2558 

******************************************************* 

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิรูปการจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียน เกิดความรู้คู่คุณธรรม ให้นักเรียนมีคุณลักษณะดี  เก่งและมีความสุข   รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  จึงได้ด าเนินการ จัดท ากิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษ                           
( English Day )  ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาขึ้น ในวันที่  3  กันยายน  2558   ประจ าปีการศึกษา 2558                 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ก้าวทันต่อโลกปัจจุบันและ
น าความรู้ที่ได้รับ  มาใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันให้มากท่ีสุด  ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาอย่างสร้างสรรค์ 
รวมไปถึงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดกิจกรรมตามโครงการ  ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  1.  นายพิชิต  พันธุ์พิทยแพทย์   ประธาน 
  2.  นางผ่องพรรณ ปินตาแสน   รองประธาน 

มีหน้ำที ่  ให้ค าปรึกษา ดูแล การจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

  1.  นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์   ประธาน 
  2.  นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล    รองประธาน 
  3.  นางสาวกฤติญา กิตติมา    กรรมการ 
  4.  นายหิรัญ  ศรีวิชัย    กรรมการ 
  3.  ครูชาวต่างชาติทุกคน     กรรมการ 
  4.  ครรูะดับประถมศึกษาทุกคน    กรรมการ 
  5.  นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่  จัดกิจกรรมตามโครงการ ประสานงาน  อ านวยความสะดวกในการจัดโครงการให้ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  

 
 
 

 
3.  ฝ่ำยพิธีกำร/พิธีกร  



  1.  นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์   ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล    รองประธาน 
  3.  นางสาวกฤติยา กิตติมา    กรรมการ 
  4.  นายหิรัญ  ศรีวิชัย    กรรมการ 
  5.  นายเอกชัย  ชัยธนานันท์   กรรมการ 
  6.  ครูชาวต่างชาติทุกคน     กรรมการ 
  7.  นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  1. ก ากับรายการและด าเนินการในช่วงพิธีเปิดและการใช้เวลาในฐานกิจกรรมให้เป็นไปตามตารางที่
ก าหนดไว้ 

            2.  ด าเนินรายการในฐานะผู้เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในกิจกรรม 
 

4.   ฝ่ำยจัดเตรียมเวทแีละเครื่องเสียง 
  1.  นางเครือวัลย์  อุตมะโน    ประธาน  
  2.  นางจิรารักษ์  ตุลาชม    รองประธาน 
  3.  นางสาวน้ าฝน อินสุวรรณ์   กรรมการ 
  4.  นายวสันต ์  นายด่าน    กรรมการ 
  5.  นางสาวเจนจิรา ปวงค า    กรรมการ 
  6.  นายภัทรภณ  ดวงภู    กรรมการ 
  7.  นายธนัตถ์นินทร์ แสงอาทิตย์   กรรมการ  
  8.  นายยศกร  มีสุข    กรรมการ 
  9.  นางสาวมนัสนันท์ ค ายันต์    กรรมการ 
  10. นางสาวผกาวรรณ ค าปิว    กรรมการ 
  11. นางสาวราตรี สุนทร    กรรมการ 
  12. นายเอกชัย  ชัยธนานันท์   กรรมการ 
  13. นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล    กรรมการและเลขานุการ 

  หน้ำที ่   1.  จัดเตรียมสถานที่  เครื่องเสียงและอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้พร้อมก่อนวันจัดกิโครงการ 
     2.  ตกแต่งสถานที่ และบริเวณท่ัวไปให้สวยงาม 
    3.  จัดเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 

5.  ฝ่ำยจัดกิจกรรมในฐำนและควบคุมดูแลนักเรียนภำยในฐำนกิจกรรม 
Science  Station 
  1.  Mr.Derek   Monkman 
  2.  นายศิวพร  เกษแก้ว 
  3.  นายไพฑูรย์  แสนบัวหลวง 
Shopping  Station 
  1.  Mr.Karl  Pederick 
  2.  นางสาวลัดดาพร จันทาพูน 
  3.  นางศุภณัฐชญา บุตรบุญ 

Natural  World  Station 



  1.  Miss.Janeth 
  2.  นางสาวปรียาพร มุกดา 
  3.  นางสาวธีรนาฎ หมื่นทะ 
Games  Station 
  1.  Miss  Jane  Iren  Lunzaga 
  2.  Miss  Roda  Gryll  Batinay  Rubang 
  3.  นางสาวภาวิดา วงค์แก้ว 
  4.  นางสาวญาณกร ศรีชาติ 
Grammar  Station 
  1.  Miss  Mercedes  Godfrey 
  2.  นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์ 
  3.  นางสาวผกาวรรณ ค าปิว 
Movie  Station 
  1.  Miss  Sherryl 
  2.  นางจิรารักษ์  ตุลาชม 
  3.  นางสาวน้ าฝน อินสุวรรณ 
  4.  นางสาวภัสสุรีย์ เพ็ญกุล 
Chinese Station 
  1.  Miss  Yaoyao  Li 
  2.  นายหิรัญ  ศรีวิชัย 
  3.  นางเครือวัลย์  อุตมะโน 
Cooking  Station 
  1.  นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล 
  2.  นางสาวกฤติญา กิติมา 
  3.  นางสาวมนัสนันท์ ค ายันต์ 
Music  Station 
  1.  นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์ 
  2.  นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์ 
  3.  นางสาวเจนจิรา ปวงค า 
  4.  นางสาวราตรี  สุนทร 

มีหน้ำที ่ จัดกิจกรรมภายในฐาน  ตกแต่งบรรยากาศ  และควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
6.  ฝ่ายควบคุมและน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน 
  1.  นายยศกร  มีสุข    Blue  A 

2.  นายธีรวัฒน์  แสนศิริ    Blue  B 
3.  นายภัทรภณ  ดวงภู    Blue  C 
4.  นางโสพิชชาญ์ สมใจ    Green  A 
5.  นายวสันต์  นายด่าน    Green  B 
6.  นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์   Green C 



7.  นางศิริรัตน์  อินต๊ะชัย   Pink  A 
8.  นายชาติชาย  เบญจวรรณ   Pink  B 
9.  นายณัฐวัตร  เดินแปง    Pink  C 

มีหน้ำที ่ ควบคุมและดูและนักเรียนเข้าประจ าฐานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

7.  ฝ่ำยบันทึกภำพ 
  1.  นายกฤษณะ  ปิกวงศ์    ประธาน 
  2.  นายณัฐวัตร  เดินแปง    รองประธาน 
  3.  นางโสพิชชาญ์ สมใจ    กรรมกรและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ จัดเตรียมบันทึกภาพและวีดีโอให้พร้อมเพ่ือเป็นหลักฐาน 
 

8.  ฝ่ำยสรุปและประเมิน 
  1.  นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์   ประธาน 
  2.  นางสาวกนกพิชญ์ โนกลุ    รองประธาน 
  3.  นางสาวกฤติญา กิตติมา    กรรมการ 
  4.  นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ จัดท าเอกสารประเมินผล สรุปผลการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 
  
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือให้การด าเนินโครงการส าเร็จ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
       สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือน  กันยายน พ.ศ.  2558 

 
 

(นายพิชิต  พันธุ์พิทยแพทย์) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝั่งหมิ่น 


