คำสั่งโรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหมิ่น
ที่
/ 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดโครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์ ประจำปี 2560
*******************************************************************************
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ เป็ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาของประเทศ
มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดารงชีวิตอยู่กับผู้อื่น
อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อตามความถนั ด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล และเนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคมของ
ทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ”เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ซึ่ ง ทรงค านวณการเกิ ด สุ ริ ยุ ป ราคาที่ ต าบลหว้ า กอ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั นธ์ เมื่ อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2411 ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นจึงจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
และส่ งเสริม ให้ นั กเรีย นได้ พั ฒ นาทักษะกระบวนทางวิท ยาศาสตร์ มีความกล้ าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และ
สนุกสนานกับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมจัดขึน้ วันที่ 16 - 21 สิงหาคม 2560
ดังนั้ น เพื่อให้การดาเนิ น งานไปด้วยความเรียบร้อยสาเร็จลุล่ วงตามวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1.1 นางผ่องพรรณ
ปินตาแสน
ประธาน
1.2 นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์
รองประธาน
มีหน้ำที่ ให้คาปรึกษาการจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์
2. คณะกรรมกำรดำเนินกำร
2.1 นางสาวเจนจิรา
ปวงคา
ประธาน
2.2 นางสาวอรนรินทร์
มุกดา
รองประธาน
2.3 นางสาวนางสาวอนุสรา
ปัญญาวงศ์
กรรมการ
2.4 นางสาวสุมินตรา
หลวงตัน
กรรมการ
2.5 นายศิริพงษ์
ลิ้มพรเสมานนท์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินกิจกรรม และประสานงาน อานวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมอำคำรสถำนที่
3.1 นายประชัน
หาญจริง
ประธาน
3.2 นางเครือวัลย์
อุตมะโน
รองประธาน
3.3 นายวสันต์
นายด่าน
กรรมการ
3.4 นางทัศนีย์
แสงศรีจันทร์
กรรมการ
3.5 นางสาวญาณกร
ศรีชาติ
กรรมการ
3.6 นายธนัตถ์นินทร์
แสนอาทิตย์
กรรมการ
3.7 นายณัฐวัตร
เดินแปง
กรรมการ
3.8 นายนพฤทธิ์
ธิวรรณ์
กรรมการ
3.9 นายธนทรัพย์
เฉียบแหลม
กรรมการ
3.10 นายศิวาพร
เกษแก้ว
กรรมการ
3.11 นายภัทรภณ
ดวงภู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมให้เรียบร้อย และตกแต่งบรรยากาศให้เข้ากับกิจกรรม
4. คณะกรรมกำรดำเนินงำนพิธีกร
4.1 นายวิชัย
แก้วปวน
ประธาน
4.2 นางสาวกฤติญา
กิติมา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ เป็นพิธีกรดาเนินงาน ลาดับกิจกรรมให้เป็นไปตามกาหนดการ
5. คณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดเตรียมของรำงวัลและมอบของรำงวัล
5.1 นางปรียาภัทร์
ตุลาชม
ประธาน
5.2 นางสาวน้าฝน
อินสุวรรณ์
รองประธาน
5.3 นางสาวภัสสุรีย์
เพ็ญกุล
กรรมการ
5.6 นางสาวราตรี
สุนทร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ดาเนินงานการจัดเตรียมของรางวัลให้กับนักเรียนในรายการต่างๆ
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมเครื่องเสียง/อุปกรณ์โสตฯ
6.1 นายเอกชัย
ชัยธนานันท์
ประธาน
6.2 นายพิเชษฐ์
ขันเชียง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ มีหน้าที่ จัดเตรียม/ควบคุมเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
7. คณะกรรมฝ่ำยดำเนินกิจกรรมและดูแลนักเรียนทำกิจกรรม
7.1 กิจกรรมทำงวิทยำศำสตร์ภำยในโรงเรียน และนิทรรศกำรวิทยำศำสตร์
ระยะเวลำ วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น. – 12.50 น.

7.1.1 กิจกรรมชมภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์
7.1.1.1 นางสาววิไลวรรณ
ด่านสวัสดิ์
ประธาน
7.1.1.2 นางสาวภัสสุรีย์
เพ็ญกุล
กรรมการ
7.1.1.3 นางสาวดวงฤทัย
สวนยะ
กรรมการ
7.1.1.4 นางสาวเพ็ญนนภนา
ลมวิชัย
กรรมการ
7.1.1.5 นางสาวมนัสนันท์
คายันต์
กรรมการและเลขานุการ
7.1.2 กิจกรรมบิงโกวิทยาศาสตร์
7.1.2.1 นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว
ประธาน
7.1.1.2 นางสาวศิรินทิพย์
บัวผัด
รองประธาน
7.1.1.3 นางสาวอมรรัตน์
ทะสอน
กรรมการ
7.1.2.3 นายนันทการ
ศรีธิดง
กรรมการและเลขานุการ
7.1.3 กิจกรรมผสมสี ทิค แทค โท
7.1.3.1 นางสาวศุภจิต
ศรีธิ
ประธาน
7.1.3.2 นางสาวสุวิมล
นะใจ
รองประธาน
7.1.1.3 นางสาวอัฒยา
ใจเผิน
กรรมการ
7.1.1.4 นางสาวปิยะฉัตร
ประชุมทอง
กรรมการและเลขานุการ
7.1.4 นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์
7.1.4.1 นางสาวอรนรินทร์ มุกดา
ประธาน
7.1.4.2 นายศิริพงษ์
ลิ้มพรเสมานนท์
รองประธาน
7.1.4.3 นายวสันต์
นายด่าน
กรรมการ
7.1.4.4 นางสาวกฤติญา
กิตมิ า
กรรมการ
7.1.4.5 นางสาวกนกพิชญ์
โนกุล
กรรมการ
7.1.4.6 นางสาวพงศ์พกา
พิมลายนต์
กรรมการ
7.1.4.7 นางสาวสุมินตรา
หลวงตัน
กรรมการ
7.1.4.8 ครูประจาชั้นประถมศึกษาที่ 1-6
กรรมการ
7.1.4.9 นางสาวเจนจิรา
ปวงคา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ดาเนินงานการจัดเตรียมกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และดูแลนักเรียนในระหว่างการทา
กิจกรรมตลอดจนแล้วเสร็จ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
7.2 นำนักเรียนตัวแทนร่วมกำรแข่งขันตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์ ณ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
ระยะเวลำ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
7.2.1 นายศิริพงษ์
ลิม้ พรเสมานนท์
ประธาน
7.2.2 นางสาวเจนจิรา
ปวงคา
รองประธาน
7.2.3 นางสาวอรนรินทร์ มุกดา
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่ ฝึกซ้อม ดูแลนักเรียนในระหว่างการแข่งขัน ถึงจนเสร็จสิ้น
7.3 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษำ ปีที่ 4 – 6 ทัศนศึกษำนอกสถำนที่ เรียนรู้เกี่ยวกับควำมสำคัญของ
กิจกรรมวันวิทยำศำสตร์ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย และ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
ระยะเวลำ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น.
7.3.1 นายประชัน
หาญจริง
ประธาน
7.3.2 นายศิริพงษ์
ลิ้มพรเสมานนท์
รองประธาน
7.3.3 นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฏ์
กรรมการ
7.3.4 นายกฤษณะ
ปิกวงค์
กรรมการ
7.3.5 นางสาวพัชญ์วิสาข์
จันทพิมพ์
กรรมการ
7.3.6 นายพิเชษฐ์
ขันเชียง
กรรมการ
7.3.7 นางสาวญาณกร
ศรีชาติ
กรรมการ
7.3.8 นายชาติชาย
เบญจวรรณ
กรรมการ
7.3.9 นางสาวราตรี
สุนทร
กรรมการ
7.3.10 นางสาวน้าฝน
อินสุวรรณ์
กรรมการ
7.3.11 นายเอกชัย
ชัยธนานันท์
กรรมการ
7.3.12 นางสาวศิริรัตน์
พรหมณี
กรรมการ
7.3.13 นางสาวกฤติญา
กิติมา
กรรมการ
7.3.14 นายศิวาพร
เกษแก้ว
กรรมการ
7.3.15 นายวิชัย
แก้วปวน
กรรมการ
7.3.16 นางสาวพงศ์พกา
พิมลายนต์
กรรมการ
7.3.17 นางสาวอรนรินทร์
มุกดา
กรรมการ
7.3.18 นางสาวอนุสรา
ปัญญาวงศ์
กรรมการ
7.3.19 นางสาวเจนจิรา
ปวงคา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ดูแลนักเรียนในระหว่างทากิจกรรม และตลอดการเดินทางจนกว่านักเรียนจะถึงโรงเรียน
7.4 กิจกรรมวิทยำศำสตร์หรรษำของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ ปีที่ 1 – 3
ระยะเวลำ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น.
7.4.1 กิจกรรมไก่กระต๊ำก ชั้นประถมศึกษำ ปีที่ 1
ชัน้ ประถมศึกษำ ปีที่ 1/1
7.4.1.1 นางเครือวัลย์
อุตมะโน
ประธาน
7.4.1.2 นางสาวสุวิมล
นะใจ
กรรมการ
7.4.1.3 Ms.Richelle Balagsa Ventura
กรรมการ
ชัน้ ประถมศึกษำ ปีที่ 1/2
7.4.1.4 นางปรียาภัทร์
ตุลาชม
กรรมการ

7.4.1.5 นางสาวศุภจิต
ศรีธิ
กรรมการ
7.4.1.6 Ms.Sherryl M. Buiza
กรรมการ
ชัน้ ประถมศึกษำ ปีที่ 1/3
7.4.1.7 นางทัศนีย์
แสงศรีจันทร์ กรรมการ
7.4.1.8 Ms.Roda Gryll B.Rubang
กรรมการ
7.4.1.9 นางสาวมนัสนันท์
คายันต์
กรรมการและเลขานุการ
7.4.2 กิจกรรม Straw Rockets ชัน้ ประถมศึกษำ ปีที่ 2
ชัน้ ประถมศึกษำ ปีที่ 2/1
7.4.2.1 นางสาวโสพิชชาญ์
สมใจ
ประธาน
7.4.2.2 นายนันทการ
ศรีธิดง
กรรมการ
ชัน้ ประถมศึกษำ ปีที่ 2/2
7.4.2.3 นายภัทรภณ
ดวงภู
กรรมการ
7.4.2.4 นางสาววิไลวรรณ
ด่านสวัสดิ์
กรรมการ
ชัน้ ประถมศึกษำ ปีที่ 2/3
7.4.2.5 นายวสันต์
นายด่าน
กรรมการ
7.4.2.6 นางสาวอาภิสรา
วงค์แก้ว
กรรมการและเลขานุการ
7.4.3 กิจกรรม กังหันลม ชั้นประถมศึกษำ ปีที่ 3
ชัน้ ประถมศึกษำ ปีที่ 3/1
7.4.3.1 นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล
ประธาน
7.4.3.2 นายณัฐวัตร
เดินแปง
กรรมการ
ชัน้ ประถมศึกษำ ปีที่ 3/2
7.4.3.3 นางสาวสุมินตรา
หลวงตัน
กรรมการ
7.4.3.4 นายธนัตถ์นินทร์
แสงอาทิตย์
กรรมการ
ชัน้ ประถมศึกษำ ปีที่ 3/3
7.4.3.5 นายศุภวัทน์
ปาเป้าอ้าย
กรรมการ
7.4.3.6 นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ดาเนินงานการจัดเตรียมกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และดูแลนักเรียนในระหว่างการทา
กิจกรรมตลอดจนแล้วเสร็จ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
7.5 นำนักเรียนตัวแทนร่วมกำรแข่งขันทักษะทำงวิทยำศำสตร์ วำดภำพตำมจินตนำกำร และโครงงำน
ทำงวิทยำศำสตร์ ณ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
ระยะเวลำ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
7.5.1 นางสาวอรนรินทร์
มุกดา
ประธาน
7.5.2 นายศิริพงษ์
ลิ้มพรเสมานนท์
รองประธาน

7.5.3 นายศุภวัทน์
ปาเป้าอ้าย
กรรมการ
7.5.4 นางสาวอนุสรา
ปัญญาวงศ์
กรรมการ
7.5.5 นางสาวเจนจิรา
ปวงคา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ฝึกซ้อม ดูแลนักเรียนในระหว่างการแข่งขัน ถึงจนเสร็จสิ้น
7.6 แข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ Science show
ระยะเวลำ วันที่ 16 และ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. – 15.00 น
7.6.1 นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์
ประธาน
7.6.2 นางสาวนงลักษณ์
วงค์ราษฎร์
รองประธาน
7.6.3 นายวสันต์
นายด่าน
กรรมการ
7.6.4 นางเครือวัลย์
อุตมะโน
กรรมการ
7.6.5 นายศิริพงษ์
ลิ้มพรเสมานนท์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ฝึกซ้อม ดูแลนักเรียนในระหว่างการแข่งขัน ถึงจนเสร็จสิ้น
8. คณะกรรมกำรนันทนำกำร
8.1 นางสาวนางสาวอนุสรา
8.2 นางสาวศิรินทิพย์
8.2 นางสาวดวงฤหัย
8.2 นางสาวเพ็ญนภา
8.2 นางสาวอัฒยา
8.2 นางสาวปิยะฉัตร
8.2 นางสาวอมรรัตน์
มีหน้ำที่ จัดเตรียมกิจกรรมและอุปกรณ์

ปัญญาวงศ์
บัวผัด
สวนยะ
ลมวิชัย
ใจเผิน
ประชุมทอง
ทะสอน
ในความสนุกสนาน

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดทำเกียรติบัตร
9.1. นางสาวโสพิชชาญ์
สมใจ
ประธาน
9.2. นางสาวราตรี
สุนทร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดทาเกียรติบัตรเพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
10. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ
10.1. นายกฤษณะ
ปิกวงศ์
ประธาน
10.2. นางสาวศุภจิต
ศรีธี
รองประธาน
10.3. นายชาติชาย
เบญจวรรณ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ บันทึกภาพพิธีกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการอย่างครบถ้วน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกิจกรรม

11. คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผล/ประเมินผล
11.1. นางสาวเจนจิรา
ปวงคา
ประธาน
11.2. นางสาวอรนรินทร์
มุกดา
รองประธาน
11.3. นางสาวอนุสรา
ปัญญาวงศ์
กรรมการ
11.4. นางสาวสุมินตรา
หลวงตัน
กรรมการ
11.5. นายศิริพงษ์
ลิ้มพรเสมานนท์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ วัดผล/ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม พร้อมทั้งสรุปกิจกรรมเพื่อดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงต่อไป
ให้ ผู้ ที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ที่ ได้ รับ มอบหมายอย่ างเต็ ม ก าลั งความสามารถเพื่ อ ให้ งานส าเร็ จ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายผ่องพรรณ ปินตาแสน)
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

