คำสั่งโรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหมิ่น
ที่ 006 / 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงด้ำนคณิตศำสตร์ค่ำยคณิตศำสตร์
Senior season2 ( ป.4 – ป.6 ) ปีกำรศึกษำ 2558
การส่งเสริมความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ให้กั บนักเรียนมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ที่แตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียน การจัดค่ายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่
สามารถพัฒ นาและสร้างเสริมกระบวนการคิดและการแก้ปัญ หาให้ กับนักเรียน การเรียนรู้การแก้ปัญ หา
ทางด้านคณิตศาสตร์จากวิธีการที่หลากหลาย เช่นการวาดรูป การสร้างโมเดล เกมคณิตศาสตร์ หรือของเล่น
ทางคณิตศาสตร์ จะทาให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น
การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีความสุกสนาน
ช่วยฝึกฝนและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังฝึกฝนการอยู่ร่วมกัน การทางานร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์ Senior season2 ( ป.4 – ป.6 ) ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้
คณิ ตศาสตร์ที่เป็ น รูป ธรรม นั กเรีย นได้ฝึกทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเสริมสร้างเจตคติที่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1.1 นางผ่องพรรณ ปินตาแสน
ประธาน
1.2 นายมงคล
ใบแสง
รองประธาน
มีหน้ำที่ ให้คาปรึกษา ดูแล การจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์
2. คณะกรรมกำรดำเนินกำร
2.1 นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
ประธาน
2.2 นางเครือวัลย์
อุตมะโน
รองประธาน
2.3 นายณัฐวัตร
เดินแปง
กรรมการ
2.4 นายธีรวัฒน์
แสนศิริ
กรรมการ
2.5 นางสาวธีรนาฏ
หมื่นทะ
กรรมการ
2.6 นางศุภณัฐชญา
บุตรบุญ
กรรมการและเลขานุการ

มี ห น้ ำ ที่ จั ด เตรี ย มเอกสาร วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น ในการด าเนิ น กิ จ กรรมค่ า ย และ
ประสานงานกับวิทยากรภายนอก ประสานและอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมฐาน จัดทาเกียรติบัตร
จัดทาป้ายรายชื่อ จัดทาเอกสารบันทึกความรู้
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร
3.1 นายไพฑูรย์
แสนบัวหลวง
ประธาน
3.2 นางเครือวัลย์
อุตมะโน
รองประธาน
3.3 นางสาวพัชญ์วิสา
จันทพิมพ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามลาดับขั้นตอน พิธีการ
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมอำคำรสถำนที่
4.1 นายณัฐวัตร
เดินแปง
ประธาน
4.2 นายธนัตถ์นินทร์
แสนอาทิตย์
รองประธาน
4.3 นายไพฑูรย์
แสนบัวหลวง
กรรมการ
4.4 นายยศกร
มีสุข
กรรมการ
4.5 นายธีรวัฒน์
แสนศิริ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จั ด เตรี ย มอาคารอเนกประสงค์ และประสานงานกับ วิท ยากรภายนอกในการ
จัด เตรีย มสถานที่ บ ริเวณภายนอกอาคารอเนกประสงค์สาหรับ จัดกิจกรรมตามฐานให้ ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย
5. คณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดตกแต่งเวทีและจัดป้ำยนิเทศน์
5.1 นางศุภณัฐชญา
บุตรบุญ
ประธาน
5.2 นางเครือวัลย์
อุตมะโน
รองประธาน
5.3 นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
กรรมการ
5.4 นายณัฐวัตร
เดินแปง
กรรมการ
5.5 นายธีรวัฒน์
แสนศิริ
กรรมการ
5.6 นางสาวธีรนาฏ
หมื่นทะ
กรรมการ
5.7 นางสาวผกาวรรณ
คาปิว
กรรมการ
5.8 นางสาวน้าฝน
อินสุวรรณ์
กรรมการ
5.9 นายธนัตถ์นินทร์
แสนอาทิตย์
กรรมการ
5.10 นายภัทรภณ
ดวงภู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมให้เรียบร้อยและตกแต่งบรรยากาศให้เข้า
กับกิจกรรม
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมเครื่องเสียง/อุปกรณ์โสตฯ
6.1 นายเอกชัย
ชัยธนานันท์
ประธาน
6.2 นายธีรวัฒน์
แสนศิริ
รองประธาน
6.3 นายณัฐวัตร
เดินแปง
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่ มีหน้าที่ จัดเตรียม/ควบคุมเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งเก็บให้
เรียบร้อยหลังการใช้งาน เตรียมติดตั้งโปรเจคเตอร์พร้อมเครื่องฉาย เตรียมเครื่องดนตรีใช้ในกิจกรรมสันทนา
การ
7. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน
7.1 นางสาวธีรนาฎ
หมื่นทะ
ประธาน
7.2 นางสาวกนกพิชญ์
โนกุล
รองประธาน
7.3 นางสาวน้าฝน
อินสุวรรณ์
กรรมการ
7.4 นางสาวผกาวรรณ
คาปิว
กรรมการ
7.5 นางสาวญาณกร
ศรีชาติ
กรรมการ
7.6 นางศิริรัตน์
พรหมณี
กรรมการ
7.7 นายยศกร
มีสุข
กรรมการ
7.8 นางสาวราตรี
สุนทร
กรรมการ
7.9 นายณัฐวัตร
เดินแปง
กรรมการ
7.10 นายไพฑูรย์
แสนบัวหลวง
กรรมการ
7.11 นายชาติชาย
เบญจวรรณ์
กรรมการ
7.12 นางสาวพัชญ์วิสา
จันทพิมพ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดทาเอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม แจกเอกสารแบบบันทึกความรู้ และ
ป้ายชื่อ
8. คณะกรรมกำรกลำงอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกิจกรรม
8.1 นางจินตนา
แสนงาย
รองประธาน
8.2 นายมนตรี
บัดปัน
รองประธาน
8.3 นายเกรียงไกร
ธิดาเรือง
กรรมการ
8.4 นางเครือวัลย์
อุตมะโน
รองประธาน
8.5 นายณัฐวัตร
เดินแปง
กรรมการ
8.6 นายธีรวัฒน์
แสนศิริ
กรรมการ
8.7 นางสาวธีรนาฏ
หมื่นทะ
กรรมการ
8.8 นางศุภณัฐชยา
บุตรบุญ
กรรมการ
8.9 นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ดาเนินกิจกรรม และอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรม
9. คณะกรรมกำรประจำฐำนกำรจัดกิจกรรม
9.1 ฐำนที่ 1 ภำรกิจ คณิตศำสตร์ ( อยู่บริเวณสนำมโรงเพำะเห็ด )
9.1.1 นายธนัตถ์นินทร์
แสนอาทิตย์
ประธาน
9.1.2 นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล
รองประธาน
9.1.3 นายศิวกร
คาอ้าย
กรรมการ
9.1.4 นางสาวชัญญานุช ศิริยาใจ
กรรมการ
9.1.5 นางสาววิไลพร
เตจ๊ะสุวรรณ์
กรรมการและเลขานุการ

9.2 ฐำนที่ 2 พอต จุด รูปร่ำง ( อยู่บริเวณด้ำนหลังห้องสมุด )
9.2.1 นางสาวน้าฝน
อินสุวรรณ์
ประธาน
9.2.2 T. Sherryl
Buiza
รองประธาน
9.2.3 นางสาวข้าวขวัญ
อุดร
กรรมการ
9.2.4 นางสาวฐิติชญา
ทาแกง
กรรมการ
9.2.5 นางสาววราภรณ์
ปฏิสิขัง
กรรมการและเลขานุการ
9.3 ฐำนที่ 3 ดู แล้ว จำ ( อยู่ใต้ต้นไม้บริเวณหน้ำศำลเจ้ำแม่ )
9.3.1 นางสาวผกาวรรณ คาปิว
ประธาน
9.3.2 T.Tamra
Kidner
รองประธาน
9.3.3 วราภรณ์
หวลคา
กรรมการ
9.3.4 รวิพร
พลฤทธิ์
กรรมการ
9.3.5 พรพิมล
เปียงใจ
กรรมการและเลขานุการ
9.4 ฐำนที่ 4 ARTMATH สร้ำงภำพสุดติ่ง ( อยู่ข้ำงตึกประถม )
9.4.1 นางสาวญาณกร
ศรีชาติ
ประธาน
9.4.2 T.Mercedes
Godfrey
รองประธาน
9.4.3 นางสาวปริณดา
นะนักวัฒน์
กรรมการ
9.4.4 นางสาวพิมพ์รัมภา สาราญ
กรรมการ
9.4.5 นางสาวชิษณุชา
ทองเลิศ
กรรมการและเลขานุการ
9.5 ฐำนที่ 5 พิชิตกลตะเกียบ ( อยู่ใต้ต้นไม้บริเวณสนำมหญ้ำข้ำงป้อมยำม)
9.5.1 นางศิริรัตน์
พรหมณี
ประธาน
9.5.2 T.Derek
Monkman
รองประธาน
9.5.3 นางสาวกุลนัฐ ใจปาลี
กรรมการ
9.5.4 นางสาววิภาดา
พรหมเทศ
กรรมการ
9.5.5 นายธีรภัทร
สายวงศโห้
กรรมการและเลขานุการ
9.6 ฐำนที่ 6 ระดมควำมคิด ( อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้ำตึกประถม)
9.6.1 นายยศกร
มีสุข
ประธาน
9.6.2 นายเขมนันท์
เชื้อเมืองพาน
รองประธาน
9.6.3 นายรัตพัสตร์
อุดออน
กรรมการ
9.6.4 นายอภิเชษฐ์
ขันจันทร์แสง
กรรมการและเลขานุการ
9.7 ฐำนที่ 7 บิงโกโรมัน ( อยูบ่ ริเวณหน้ำตึกอำนวยกำร )
9.7.1 นางสาวราตรี สุนทร
ประธาน
9.7.2 นางสาวณัฏฐณิชา สมศักดิ์
รองประธาน
9.7.3 นางสาวศิริณญา
ดวงต๋า
กรรมการ
9.7.4 นางสาวอรยา
เทพชุมภู
กรรมการและเลขานุการ

9.8 ฐำนที่ 8 Arithmaticmeam เรำทำได้ ( อยู่บริเวณหน้ำโรงหำร )
9.8.1 นายไพฑูรย์
แสนบัวหลวง
ประธาน
9.8.2 นายพีรพัฒน์
ลาพะแว
รองประธาน
9.8.3 นางสาวจุฑาลักษณ์ แก้วสุภลักษณ์
กรรมการ
9.8.4 นายสิทธินนท์ วิทยนันทน์
กรรมการและเลขานุการ
9.9 ฐำนที่ 9 โจทย์มหำสนุก ( อยู่บริเวณหน้ำห้องพยำบำล )
9.9.1 นางสาวพัชญ์วิสา
จันทพิมพ์
ประธาน
9.9.2 นางสาวกุลรัตน์
ปูยอดเครือ
รองประธาน
9.9.3 นางสาววรรณิภา
อินต๊ะประสิทธิ์
กรรมการ
9.9.4 นางสาวหนึ่งฤทัย
แก้วสิงห์
กรรมการและเลขานุการ
9.10 ฐำนที่ 10 ผลไม้หรรษำ ( อยู่บริเวณหน้ำตึกประถมตรงทำงขึ้นบันได )
9.10.1 นายชาติชาย เบญจวรรณ์
ประธาน
9.10.2 นางสาวศิริพร
ไชยวงค์
รองประธาน
9.10.3 นางสาวนัฐกาญจน์ รินพล
กรรมการ
9.10.4 นางสาวเบญจรัตน์ สุวรรณวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดกิจกรรมตำมฐำนให้ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
10. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนอำหำรว่ำง/อำหำรกลำงวัน
10.1 นางสาวพัชญ์วิสาข์
จันทพิมพ์
ประธาน
10.2 นางศุภณัฐชญา
บุตรบุญ
รองประธาน
10.3 นางเครือวัลย์
อุตมะโน
กรรมการ
10.4 นางสาวน้าฝน
อินสุวรรณ์
กรรมการ
10.5 นางสาวผกาวรรณ
คาปิว
กรรมการ
10.5 นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ประสานและจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
11. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ
11.1 นายกฤษณะ
ปิกวงค์
ประธาน
11.2 นายณัฐวัตร
เดินแปง
รองประธาน
11.3 นายธีรวัฒน์
แสนศิริ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ บั น ทึกภาพพิ ธีเปิด -ปิดค่ าย กิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนิ นการอย่างครบถ้ว น ตั้งแต่
เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกิจกรรม
12. คณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดเตรียมของรำงวัล
12.1 นางศุภณัฐชญา
บุตรบุญ
ประธาน
12.2 นางสาวผกาวรรณ
คาปิว
รองประธาน
12.3 นางสาวธีรนาฏ
หมื่นทะ
กรรมการ
12.4 นางสาวผกาวรรณ
คาปิว
กรรมการ
12.5 นางสาวน้าฝน
อินสุวรรณ์
กรรมการ

12.6 นางสาวพัชญ์วิสา
จันทพิมพ์
กรรมการ
12.7 นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที จัดเตรียมของรางวัลให้เพียงพอกับการจัดกิจกรรม
13. คณะกรรมกำรจัดทำเกียรติบัตร
13.1 นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
ประธาน
13.2 นางเครือวัลย์
อุตมะโน
รองประธาน
13.3 นางศุภณัฐชญา
บุตรบุญ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดทาเกียรติบัตรสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
14. คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผล/ประเมินผล
14.1 นางเครือวัลย์
อุตมะโน
ประธาน
14.2 นางศุภณัฐชญา
บุตรบุญ
รองประธาน
14.3 นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ วัดผล/ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม พร้อมทั้งสรุปกิจกรรมเพื่อดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อให้งาน
สาเร็จเรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

( นางผ่องพรรณ ปินตาแสน )
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

