คำสั่งโรงเรียนเทศบำล 7 ฝั่งหมิ่น
ที่ / 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมโครงกำร English Camp ประจำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558
-----------------------------------ด้วย โรงเรียนเทศบำล 7 ฝั่งหมิ่น ได้ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรปฏิรูปกำรจัด
กำรศึกษำให้กับนักเรียนเกิดควำมรู้คู่คุณธรรม ให้นักเรียนมีคุณลักษณะดี เก่ง และมีควำมสุข รู้จักพึ่งตนเอง
มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อก้ำวสู่ประชำคม
อำเซียนในอนำคต กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) จึงได้ดำเนินกำรจัดทำกิจกรรม
ค่ำยภำษำอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 1 – ประถมศึกษำปีที่ 6 ใน
วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2559 ประจำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกำสให้
นั กเรีย นได้ฝึ กทักษะกำรใช้ภ ำษำอังกฤษในกำรสื่ อสำร ก้ำวทัน ต่อโลกปัจจุบั นและนำควำมรู้ที่ได้รับมำใช้
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวันให้มำกที่สุด ตลอดจนเข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำอย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมไปถึงกำร
พัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงเหมำะสม
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่
วำงไว้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำว ดังนี้.1. คณะกรรมการอานวยการ
1. นำงผ่องพรรณ
ปินตำแสน
ประธำนกรรมกำร
2. นำยมงคล
ใบแสง
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวพัชญ์วิสำ จันทพิมพ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษำแนะนำในกำรดำเนินกำร และพิจำรณำแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่ำงๆ ให้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
2. คณะกรรมการดาเนินงาน
1. นำงสำวพัชญ์วิสำ
2. นำงสำววิไลวรรณ
3. นำงสำวกฤติญำ
4. นำงสำวกนกพิชญ์
5. นำยหิรัญ
6. นำงทัศนีย์

จันทพิมพ์
ด่ำนสวัสดิ์
กิตติมำ
โนกุล
ศรีวิชัย
แสงศรีจันทร์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ / พิธีกร
1. นำยหิรัญ

ศรีวิชัย

ประธำนกรรมกำร
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Eouglas Pederick
รองประธำนกรรมกำร
3. Mr.Derek
Monkman
กรรมกำร
5. นำงสำวพัชญ์วิสำ จันทพิมพ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ กำกับรำยกำรและดำเนินกำรในช่วงพิธีเปิดและพิธีปิดโครงกำรให้เป็นไปตำมกำหนดกำรที่ได้วำงไว้
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ / เครื่องเสียง
1. นำยหิรัญ
ศรีวิชัย
ประธำนกรรมกำร
2. นำยศิวำพร
เกษแก้ว
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยเอกชัย
ชัยธนำนันท์
กรรมกำร
4. นำยวิชัย
แก้วปวน
กรรมกำร
5. นำยธีรวัฒน์
แสนศิริ
กรรมกำร
6. นำยชำติชำย
เบญจวรรณ์
กรรมกำร
7. นำยวสันต์
นำยด่ำน
กรรมกำร
8. นำยณัฐวัตร
เดินแปง
กรรมกำร
9. นำยยศกร
มีสุข
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมสถำนที่ เครื่องเสียง และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมก่อนวันจัดกิจกรรม
2. จัดเก็บอุปกรณ์ทุกอย่ำงให้เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
5. คณะกรรมการดาเนินการจัดตกแต่งเวที
1. นำงทัศนีย์
สีแสงจันทร์
ประธำนกรรมกำร
2. นำยภัทรภณ
ดวงภู
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวผกำวรรณ คำปิว
กรรมกำร
4. นำยวิชัย
แก้วปวน
กรรมกำร
5. นำยธีรวัฒน์
แสนศิริ
กรรมกำร
6. นำยธนัตถ์นินทร์
แสนอำทิตย์
กรรมกำร
7. นำยวสันต์
นำยด่ำน
กรรมกำร
8. นำงโสพิชชำญ์
สมใจ
กรรมกำร
9. นำยณัฐวัตร
เดินแปง
กรรมกำร
10. นำยยศกร
มีสุข
กรรมกำร
11. นำยศิริพงษ์
ลิ้มพรเสมำนนท์
กรรมกำร
12. นำงศุภณัฐชญำ
บุตรบุญ
กรรมกำร
12. นำยหิรัญ
ศรีวิชัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมสถำนที่ และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมก่อนวันจัดกิจกรรม
2. ตกแต่งสถำนที่และบริเวณทั่วไปให้สวยงำม
3. จัดเก็บอุปกรณ์ทุกอย่ำงให้เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
6. คณะกรรมการกลางอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรม
1. นำงทัศนีย์
สีแสงจันทร์
ประธำนกรรมกำร

-32. นำงสำววิไลวรรณ ด่ำนสวัสดิ์
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวกฤติญำ
กิตติมำ
กรรมกำร
4. นำงสำวกนกพิชญ์ โนกุล
กรรมกำร
5. นำยหิรัญ
ศรีวิชัย
กรรมกำร
6. นำงสำวพัชญ์วิสำ
จันทพิมพ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ดำเนินกิจกรรม และอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกิจกรรม
7. คณะกรรมการประจาฐานการจัดกิจกรรม
7.1 คณะกรรมกำรประจำฐำน (Stations)
ฐำนที่ 1A Listening
1. อำจำรย์ปรียำภำ
บีซอฟ
2 น.ส. พิรำนันท์
ทะระ
3. น.ส. ชุรีพร
แซ่เติ๋น
4. น.ส. วรณิกำ
กันทะ
5. นำย สรวศิ
ศรีรัตน์
6. น.ส น้ำทิพย์
พันธอภัย
7. นำยสรัล
ทิพย์มณีทวีกุล
8. Miss.Roda Gryll B. Rubang

ฐำนที่ 2A Speaking and Pronunciation
1. อำจำรย์ปทุมวดี
พันธสืบ
2. น.ส. ณัฐฐินันท์
หอมนำน
3. น.ส. ชวลัลักษณ์
เจนยุทธกำร
4. น.ส. ศิริลักษณ์
ไชยยศ
5. น.ส. ศุภมำส
แสนยศ
6. น.ส. รัชนีกร
ชำวคำเขต
7. นำยธนพัฒน์
วุฒิสำรวัฒน
8. Miss Isa
ฐำนที่ 3A Reading and Vocabulary
1. อำจำรย์พิมพ์พรรณ เลิศเกษม
2. อำจำรย์พรมมินทร์ ซ่งสิริศักดิ์
3. น.ส. มนทิรำ
เป็งโต๊ะ
4. น.ส. สมฤดี
มือลิ
5. น.ส. โยธณัฐ
จำวสกุล
6. น.ส. กนกรดำ
ศูนย์กลำง
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จุมปู
8. นำยนรำดร
ชนะลี
9. Miss.Jane Iren Lunzaga
ฐำนที่ 4A Writing and Grammar
1. อำจำรย์ดร.สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร
2. น.ส. จตุรพัชร์
เมธำรัตนกร
3. น.ส. ธนัยพร
บุญศรี
4. น.ส. นันท์นลิน
ระเรือง
5. น.ส. ชลธกิำ
สันมูลดอน
6. น.ส. วรเกต
ใจแก้วหลวง
7. นำย เชำว์เลิศ
โสภำพรม
8. Miss Janet
ฐำนที่ 5A Games and Songs
1. อำจำรย์สิริกันยำ
2. น.ส. วิยะดำ
3. น.ส. พัชรำภรณ์
4. นำย พงศกร
5. นำย กนกพล
6. น.ส. ฑิตยำ
7. น.ส. กำญจนำพร
8. Mr. Patrick

ดำวิไล
อภิสุนทรกุล
ใจยำ
จันทร์คง
โกมิน
วรรณสุทธิ์
จันทร์หน่อแก้ว

ฐำนที่ 1B Listening
1. อำจำรย์ประสบกำรณ์ บุญจนวิโรจน์
2. อำจำรย์กรรณกิำร์ คันทมำศ
3.น.ส. ปนัดดำ
แพเมี่ย
4. นำย องอำจ
หม่อโป๊ะ
5. น.ส. กำนต์พิชชำ
มำเยอะ
6. น.ส. บุษรำภรณ์
ชัยกันทำ
7. นำยธีรวัฒน์
พุทธวงค์
8. นำยประทิน
วันชัย
9. Mr.Derek Monkman
ฐำนที่ 2B Speaking and Pronunciation
1. อำจำรย์มณี
จำปำแพง
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อนุวงศ์
3. นำย ศิริมงคล
อร่ำมศรี
4. น.ส. ดวงฤทัย
นิวัฒน์ฐิติกุล
5 น.ส. สุดำวลัย์
ดวงดี
6. น.ส. ชุติสรำ
จันแปงเงิน
7. นำย ชนะชน
เมืองใจมำ
8. Miss.Mercedes Godfrey
ฐำนที่ 3B Reading and Vocabulary
1. อำจำรย์อภิญญำ
จิตมโนวรรณ
2. นำยชัชวำล
สีวิมำ
3. น.ส. จำรุวรรณ
ปะมำละ
4. น.ส.ธณัฐชญำ
มำเยอะ
5. น.ส. ปัณฑรีย์
ทำสีเพชร
6. น.ส. นพมำศ
คำลือ
7. น.ส. เมธำวี
คำบุญเรือง
8. Miss.Sherryl Miraflores Buiza
ฐำนที่ 4B Writing and Grammar
1. อำจำรย์วรำภรณ์
ศรีนำรำช
2. น.ส. จุฑำมำศ
อวยชัย
3. นำงสำว รัชฎำภรณ์ เสรีสวสัดิ์ศรี
4. น.ส. ศศิประภำ
หมื่อแล
5. น.ส. จิรำภรณ์
แสงทอง
6. นำย ศรัณย์
ต๊ะวัน
7. น.ส. ศศิชำ
หัตถกอง
8. Miss Tamara
ฐำนที่ 5A Games and Songs
1. อำจำรย์สมลักษณ์ จันทรมำศ
2. น.ส. วรำงค์
แซ่โฟ่ง
3. น.ส. ศริประภำ
นุเวที
4. นำย อรรถพล
พฤกษ์ชำติไพร
5. น.ส. มณีรัตน์
เต็มสิริมงคล
6. นำยปภังกร
กันตะยำ
7. นำงสำว อรอนงค์
คำปัน
8. Mr.Karl Eouglas Pederick
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7.2 คณะกรรมกำรควบคุมและดูแลนักเรียนเข้ำประจำฐำน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3
กลุ่มที่ 1. สีชมพู
1. นำงเครือวัลย์
2. นำงสำวภำวิกำ
กลุ่มที่ 2. สีฟ้า
1. นำงจิรำรักษ์
2. นำงสำวมนัสนันท์
กลุ่มที่ 3. สีสม้
1. นำงสำวเจนจิรำ
2. นำยภัทรพล
กลุ่มที่ 4. สีเขียว
1. นำงสำวอรนรินทร์
2. นำงสำวลัดดำพร
กลุ่มที่ 5. สีแดง
1. นำงศุภณัฐชญำ
2. นำงโสพิชชำญ์

อุตมะโน
วงค์แก้ว
ตุลำชม
คำยันต์
ปวงคำ
ดวงภู
มุกดำ
จันทำพูน
บุตรบุญ
สมใจ.

7.3 คณะกรรมกำรควบคุมและดูแลนักเรียนเข้ำประจำฐำน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6
กลุ่มที่ 1. สีชมพู
1. นำยธนัตถ์นินทร์
แสนอำทิตย์
2. นำงสำวผกำวรรณ คำปิว
กลุ่มที่ 2. สีฟ้า
1. นำงสำวน้ำฝน
อินสุวรรณ์
2. นำงสำวธีรนำฎ
หมื่นทะ
กลุ่มที่ 3. สีแดง
1. นำงศิริรัตน์ อินต๊ะชัย
2. นำยยศกร มีสุข
กลุ่มที่ 4. สีเขียว
1. นำงสำวรำตรี สุนทร
2. นำยณัฐวัตร เดินแปง
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1. นำงสำวสุปรำณี สงวนรัษฎ์
2. นำยไพทูรย์ แสนบัวหลวง
มีหน้าที่ ควบคุมและดูและนักเรียนเข้ำประจำฐำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ควำมปลอดภัย ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้
8. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
1. นำยกฤษณะ
ปิกวงศ์
ประธำนกรรมกำร
2. นำยชำติชำย
เบญจววรณ
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยณัฐวัตร
เดินแปง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ จัดเตรียมกำรบันทึกภำพเคลื่อนไหวและบันทึกภำพนิ่ง เพื่อเก็บรวบรวมภำพกิจกรรมและบรรยำกำศ
ตลอดกำรดำเนินโครงกำรฯ
9. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
1. นำงสำวกฤติญำ
กิติมำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวกนกพิชญ์ โนกุล
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวพัชญ์วิสำ จันทพิมพ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ให้กำรรักษำหรือปฐมพยำบำลเบื้องต้นในกำรจัดกิจกรรมในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
10. คณะกรรมการดาเนินงานจัดเตรียมของรางวัล
1. นำงสำววิไลวรรณ ด่ำนสวัสดิ์
2. นำงสำวผกำวรรณ คำปิว
3. นำงสำวภัคสุรีย์
เพ็ญกุล
4. นำงสำวภำวิกำ
วงค์แก้ว
4. นำงสำวสุปรำณี
สงวนรัษฏ์

11. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาเกียรติบัตร
1. นำงสำวกนกพิชญ์ โนกุล
2. นำงสำวณำณกร
ศรีชำติ
3. นำงสำวมนัสนันท์ คำยันต์
4. นำงสำวภัคสุรีย์
เพ็ญกุล
5. นำงสำวกฤติญำ
กิติมำ
มีหน้าที่ จัดทำเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
12. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการดาเนินกิจกรรม

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-81. นำงทัศนีย์
แสงศรีจันทร์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวกนกพิชญ์ โนกุล
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวกฤติญำ
กิติมำ
กรรมกำร
4. นำงสำววิไลวรรณ ด่ำนสวัสดิ์
กรรมกำร
5. นำยหิรัญ
ศรีวิชัย
กรรมกำร
5. นำงสำวพัชญ์วิสำ จันทพิมพ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ จัดทำเอกสำรประเมินผล สรุปผลกำรดำเนินกิจกรรม เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป
ในกำรนี้ ให้ ผู้ ที่ ได้ รั บ กำรแต่ ง ตั้ ง ตำมค ำสั่ ง นี้ ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมำยอย่ ำ ง
เต็มศักยภำพ และให้ บ รรลุตำมวัตถุป ระสงค์ที่ว ำงไว้ หำกพบปั ญ หำหรืออุปสรรคให้ แจ้งคณะกรรมกำร
อำนวยกำร เพื่อจะได้หำแนวทำงแก้ไขปัญหำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.2559

(นำงผ่องพรรณ ปินตำแสน)
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหมิ่น

