คำสั่งโรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหมิ่น
ที่ 012/2559
เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมค่ำยภำษำอังกฤษ English Camp for Kids ประจำปี 2558
*********************************************************************
โรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหมิ่นได้ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรปฏิรูปกำรศึกษำให้กับนักเรียน
เพื่อให้เกิดควำมรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะที่ดี เก่ง และมีควำมสุข รู้จักพึ่งตนเอง มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
รู้จักแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อก้ำวสู่ประชำคมอำเซียนในอนำคต
ดังนั้ นกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) จึงได้จัดทำโครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษ สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบำล 1-3 ขึ้น ระหว่ำงวันที่ 3-4 มีนำคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนได้ใช้
ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรในชีวิตประจำวันให้มำกที่สุด ตลอดจนเข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำอย่ำงสร้ำงสรรค์
ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข
ดังนั้ น เพื่อให้ กำรดำเนิ น งำนเป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรในกำรจัดกิจกรรมโครงกำร
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 นำงผ่องพรรณ
ปินตำแสน
ประธำน
1.2 นำยมงคล
ใบแสง
รองประธำน
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษำ ดูแล กำรจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์
2. คณะกรรมการดาเนินการ
2.1 นำงสำวจุฑำมำศ
เหรียญแก้ว
ประธำนกรรมกำร
2.2 นำงชลภัสสรณ์
หมื่นอำจยิ้ม
รองประธำนกรรมกำร
2.3 นำงสำวนงลักษณ์
วงค์รำษฎร์
กรรมกำร
2.4 นำงลภัสรดำ
ดินหม้อ
กรรมกำร
2.5 นำงณัชชำ
ธะนันวงค์
กรรมกำร
2.6 นำงจตุพรรณ
กิจจำนนท์
กรรมกำร
2.7 นำงสำวณิชำภำ
ผ่องใส
กรรมกำร
2.8 นำงจิณณ์ณิชำ
สมุดควำม
กรรมกำร
2.9 นำงสำววำสนำ
มุกดำสวรรค์
กรรมกำร
2.10 นำงสำวกรรณิกำร์
ทำคำมำ
กรรมกำร
2.11 นำงสำวเฌนิศำ
ครุฑเงิน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษำ ดูแล กำรจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์

3. คณะกรรมการดาเนินการและวิทยากรประจาฐาน (Teacher’s in - Charge)
3.1 ฝ่ายพิธีกร/พิธีการ (Emcee)
1. Ms.Jenyve B. Ibanez
2. Ms.Merle Joy Malanes
3.2 ฐานที่ 1 Pirates Station (Adventure Station )
1. Ms. Jenyve B. Ibanez
2. นำงจตุพรรณ กิจจำนนท์
3.3 ฐานที่ 2 Far Far Away with Fiona (Game Station)
1. Ms.Maricel Srimakut
2. นำงจิณณ์ณิชำ สมุดควำม
3.4 ฐานที่ 3 Ice Cream Craze (Food Art Station)
1. Ms.Rochelle R. Orata
3.5 ฐานที่ 4 Face Painting with Tinkerbell (Arts Station)
1. Ms.Meryl Joy Madriaga
2. นำงณัชชำ ธะนันวงค์
3.6 ฐานที่ 5 Magic World (Science Station)
1. Ms.Merle Joy Malanes
2. นำงสำวภำวินี ผ่องใส
3.7 ฐานที่ 6 Chinese Game (Chinese Station)
1. Ms. Yao Yao
มีหน้าที่ จัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนในฐำนที่รับผิดชอบ
4.คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนเข้าประจาฐานและบันทึกภาพ
กลุ่มที่ 1
นำงสำวจุฑำมำศ
เหรียญแก้ว
นำงนิตยำ
พรมณี
กลุ่มที่ 2
นำงชลภัสสรณ์
หมื่นอำจยิ้ม
นำงผัด
เชื่อนเพ็ชร
กลุ่มที่ 3
นำงสำววำสนำ
มุกดำสวรรค์
นำงเกศสุรินทร์
วิญญพรหม
กลุ่มที่ 4
นำงสำวนงลักษณ์
วงค์รำษฎร์
นำงสำวฐิติพร
มูลครบุรี
กลุม่ ที่ 5
นำงสำวกรรณิกำร์
ทำคำมำ
นำงสำวภำวินี
กุสำวดี

กลุ่มที่ 6

นำงลภัสรดำ
ดินหม้อ
นำงณัฐชยำ
รอดคง
มีหน้าที่ จัดเตรียมควำมพร้อมของนักเรียน ป้ำยชื่อ ดูแลนักเรียนเข้ำฐำนและบันทึกภำพขณะนักเรียน
ทำกิจกรรม
5. ฝ่ายประสานงานทั่วไป
5.1 นำงสำวจุฑำมำศ
เหรียญแก้ว
ประธำนกรรมกำร
5.2 นำงลภัสรดำ
ดินหม้อ
รองประธำนกรรมกำร
5.3 นำงชลภัสสรณ์
หมื่นอำจยิ้ม
กรรมกำร
5.4 นำงสำวเฌนิศำ
ครุฑเงิน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ดูแล ควบคุมกำรดำเนินกิจกรรมตำมฐำนต่ำงๆ ประสำนกับวิทยำกรประจำฐำน
6. ฝ่ายพยาบาล
6.1 นำงลภัสรดำ
ดินหม้อ
ประธำนกรรมกำร
6.2 นำงสำวจุฑำมำศ
เหรียญแก้ว
รองประธำนกรรมกำร
6.3 นำงชลภัสสรณ์
หมื่นอำจยิ้ม
กรรมกำร
6.4 นำงสำวนงลักษณ์
วงค์รำษฎร์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ จัดเตรียมกระเป๋ำยำและอุปกรณ์สำหรับปฐมพยำบำลเบื้องต้น
7. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่/เครื่องเสียง/เครื่องดนตรี
7.1 นำงสำวนงลักษณ์
วงค์รำษฎร์
7.2 นำยเอกชัย
ชัยธนำนันท์
7.3 นำยศรำวุฒิ
ช่ำงแต่ง
7.4 นำงสำววำสนำ
มุกดำสวรรค์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่ จัดเตรียมสถำนที่กองอำนวยกำร เครื่องเสียง เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ต่ำงๆ พร้อมติดตั้ง
และจัดเก็บหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
8. ฝ่ายบันทึกภาพ
8.1 นายกฤษณะ
8.2 ครูประจาชั้นทุกห้อง

ปิกวงค์

9. ฝ่ายวัดผล ประเมินผล
9.1 นำงสำวเฌนิศำ
9.2 นำงสำวณัชชำ
9.3 นำงสำวภำวินี
9.4 นำงจิณณ์ณิชำ
9.5 นำงจตุพรรณ

ครุฑเงิน
ลำพิง
ผ่องใส
สมุดควำม
กิจจำนนท์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่ วัดผลประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม พร้อมสรุปกิจกรรม เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหำร
สถำนศึกษำต่อไป
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถเพื่อให้งำนสำเร็จ
เรียบร้อยเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559

( นำงผ่องพรรณ ปินตำแสน )
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหมิ่น

