
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหม่ิน 
ที่ 007/ ๒๕๖๒ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงด้ำนคณิตศำสตร์ 

ค่ำยคณิตศำสตร์Senior season๕( ป.๔ – ป.๖ )  ตอน  อ๋อ !!! คณิตศำสตร์สนุกอย่ำงนี้นี่เอง 
และโครงกำร English Camp    

 
 การส่งเสริมความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งต้องสร้างส่ิงแวดล้อมและประสบการณ์ท่ีแตกต่างจากการเรียนในช้ันเรียน  การจัดค่ายเป็นกิจกรรม
หนึ่งท่ีสามารถพัฒนา  สร้างเสริมกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน  การเรียนรู้การแก้ปัญหา
จากวิธีการท่ีหลากหลาย เช่นการวาดรูป  การสร้างโมเดล  เกมคณิตศาสตร์  หรือของเล่นทางคณิตศาสตร์  
การจ าลองสถานการณ์เพื่อฝึกทักษะทางภาษาช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน จะท าให้
นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น  การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และ English Camp จะช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้มีความสุกสนาน  ช่วยฝึกฝนและพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังฝึกฝนการอยู่ร่วมกัน การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ           
การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงไ ด้จัดกิจกรรม              

ค่ายคณิตศาสตร์ Senior season๕( ป.๔ – ป.๖ ) ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรม  นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดโครงการ English Camp ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียน
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร โดยการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในหลักสูตรและตามช่วงช้ันท่ีเหมาะสม  สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยจัดกิจกรรม        
ในวันจันทร์ท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น 

 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนยยกำร 
๑.๑  นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน  ประธาน 
๑.๒  นายนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ ์  รองประธาน 
๑.๓  นางสาวพัชญ์วิสา     จันทพิมพ์  กรรมการ 
๑.๔  นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ ์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   ให้ค าปรึกษา ดูแล การจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
      ๒.๑  นางสาวพัชญ์วิสา     จันทพิมพ์  ประธาน    
     ๒.๒  นางเครือวัลย์  อุตมะโน   รองประธาน 

๒.๓  นางประภาพร  อะทะยศ  กรรมการ 
 



๒.๔  นางสาวกฤติญา     กิติมา   กรรมการ 
 ๒.๕  นางสาวกนกพิชญ์     โนกุล   กรรมการ 

๒.๖  นางสาววิไลวรรณ    ด่านสวัสด์ิ   กรรมการ 
๒.๗  นางสาวพงศ์ผกา     พิลายนต์  กรรมการ 
๒.๘  นางสาวธัญกมล    นะใจ   กรรมการ 
๒.๙  นายหิรัญ   ศรีวิชัย   กรรมการ 
๒.๑๐ นายนันทการ     ศรีธิดง   กรรมการ 
๒.๑๑ นายศิริมงคล  อูปค า   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวนุชรา  สารใจ   กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาววิจิตรา  มิ่งมงคล   กรรมการ 

 ๒.๑๔ นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมค่าย  และประสานงานกับ

วิทยากรภายนอก ประสานและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมฐาน จัดท าเกียรติบัตร จัดเตรียม      
ป้ายช่ือ  จัดท าเอกสารบันทึกความรู้ 

 
๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 

๓.๑  นางสาวกฤติญา     กิติมา   ประธาน  
๓.๒  นายหิรัญ     ศรีวิชัย   รองประธาน 
๓.๓  นางสาวพงศ์ผกา     พิลายนต์  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่  ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามล าดับข้ันตอน พิธีการ 

 
๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมอำคำรสถำนที่ 

๔.๑  นายประชัน   หาญจริง  ประธาน    
๔.๒  นายศิริพงษ์     ล้ิมพรเสมานนท์  รองประธาน  
๔.๓  นายวิชัย      แก้วปวน  กรรมการ 
๔.๔  นายกฤษณะ  ปิกวงศ์   กรรมการ 
๔.๕  นายวสันต์      นายด่าน   กรรมการ 
๔.๖  นายเอกชัย   ชัยธนานันท์  กรรมการ 
๔.๗  นายธนัตถ์นินทร์   แสนอาทิตย์  กรรมการ 
๔.๘  นายธนทรัพย์  เฉียบแหลม  กรรมการ 
๔.๙  นายนพฤทธิ์   ธิวรรณ์   กรรมการ 
๔.๑๐ นายกิตฎพิงษ ์  กันทะวงศ์  กรรมการ 
๔.๑๑ นายก าพล   ภูมิยิ่ง   กรรมการ 
๔.๑๒ นายหิรัญ   ศรีวิชัย   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ติดต้ังป้ายไวนิลโครงการและป้ายกิจกรรมฐาน ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น       

ใหด้ าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   
 
 
 
 



๕.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดตกแต่งสถำนที ่ 
๕.๑  นางเครือวัลย์  อุตมะโน   ประธาน 
๕.๒  นางสาวพัชญ์วิสา     จันทพิมพ์  รองประธาน 
๕.๓  นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ ์  กรรมการ 
๕.๔  นางสาววิไลวรรณ    ด่านสวัสด์ิ  กรรมการ 
๕.๕  นางสาวกฤติญา     กิติมา   กรรมการ 
๕.๖  นางสาวกนกพิชญ์     โนกุล   กรรมการ 
๕.๗  นางประภาพร  อะทะยศ  กรรมการ 
๕.๘  นางสาวธัญกมล    นะใจ   กรรมการ 
๕.๙  นายหิรัญ   ศรีวิชัย   กรรมการ 
๕.๑๐ นางสาวพงศ์ผกา     พิลายนต์  กรรมการ 
๕.๑๑ นายศิริมงคล  อูปค า   กรรมการ 
๕.๑๒ นางสาวนุชรา  สารใจ   กรรมการ 
๕.๑๓ นางสาววิจิตรา  มิ่งมงคล   กรรมการ 
๕.๑๔ นายนันทการ     ศรีธิดง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถานท่ีในการด าเนินกิจกรรมให้เรียบร้อยและตกแต่งบรรยากาศให้เข้ากับกิจกรรม 

 
๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยคยบคุมเคร่ืองเสียง/อุปกรณ์โสตฯ/เคร่ืองดนตรีสันทนำกำร 

๖.๑  นายเอกชัย   ชัยธนานันท์  ประธาน 
๖.๒  นายหิรัญ   ศรีวิชัย   รองประธาน 
๖.๓  นายกิตติพงษ์  กันทะวงศ์  กรรมการและเลขานุการ   
มีหน้ำที่  มีหน้าท่ี จัดเตรียม/ควบคุมเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมท้ังเก็บให้เรียบร้อย

หลังการใช้งาน เตรียมเครื่องดนตรีใช้ในกิจกรรมสันทนาการ  
 
๗.  คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน 
 ๗.๑  นางสาววิไลวรรณ    ด่านสวัสด์ิ  ประธาน  

๗.๒  นางเครือวัลย์  อุตมะโน   รองประธาน  
๗.๓  นางสาวพัชญ์วิสา     จันทพิมพ์  กรรมการ 
๗.๔  นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ ์  กรรมการ 
๗.๕  นางสาวกฤติญา     กิติมา   กรรมการ 
๗.๖  นางประภาพร  อะทะยศ  กรรมการ 
๗.๗  นางสาวธัญกมล    นะใจ   กรรมการ 
๗.๘  นางสาวพงศ์ผกา     พิลายนต์  กรรมการ 
๗.๙  นายนันทการ     ศรีธิดง   กรรมการ 
๗.๑๐ นายศิริมงคล  อปูค า   กรรมการ 
๗.๑๑ นางสาวนุชรา  สารใจ   กรรมการ 
๗.๑๒ นางสาววิจิตรา  มิ่งมงคล   กรรมการ 
๗.๑๓ นางสาวกนกพิชญ์   โนกุล   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จัดท าเอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม   

 



๘. คณะกรรมกำรกลำงอ ำนยยคยำมสะดยกในกำรด ำเนินกิจกรรม 
๘.๑  นางสาวพัชญ์วิสา     จันทพิมพ์  ประธาน 
๘.๒  นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ ์  รองประธาน 

 มีหน้ำที่  ด าเนินกิจกรรม และอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมและควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรม 
 
๙.  คณะกรรมกำรประจ ำฐำนกำรจัดกิจกรรม 
 ๙.๑  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ : สีแดง  (จัดกิจกรรมในห้องเรียนของตนเอง) 

 Subway  tour 
 Speed  drifter 
 Free fire  action 
ครูประจ ำชั้น นักศึกษำประจ ำห้องและยิทยำกรดูแลกำรท ำกิจกรรม ดังนี้ 
ป๑/๑  : นางสาวอุทุมพร    โพธิ์สันติ 
  นายธนวัฒน ์  อมรศักดิ์ 
ป๑/๒  : นางจิรารักษ ์  ตุลาชม 
  นางสาวเพ็ญพร  เพชรพรหม 
ป๑/๓  : นางสาวอภิสรา  วงค์แก้ว 
    

 ๙.๒ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ : สีขำย (จัดกิจกรรมในห้องเรียนของตนเอง) 
 Cookies run to the words 
 Welcome to panda world 
 This is the rule of survival 

ครูประจ ำชั้น นักศึกษำประจ ำห้องและยิทยำกรดูแลกำรท ำกิจกรรม ดังนี้ 
ป.๒/๑  : นางสาวเจนจิรา  ปวงค า 
  นางสาววิไล  แสงสุดสาย 
ป.๒/๒  : นายภัทรภณ  ดวงภู 
ป.๒/๓  : นางสาวมนัสนันท์ ค ายันต์ 

 
 ๙.๓  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ : สีฟ้ำ (จัดกิจกรรมในห้องเรียนของตนเอง) 

 The sims city 
 Pub G battle ground 
 Hero พาเพลิน เชิญน้องมา RAP 
ครูประจ ำชั้น นักศึกษำประจ ำห้องและยิทยำกรดูแลกำรท ำกิจกรรม  ดังนี้ 
ป.๓/๑  : นางสาววรกรด  อินทรประชาชิต  
ป.๓/๒  : นางโสพิชชาญ์  สมใจ 
ป.๓/๓  : นางสาวอารยา  สุขสบาย 

มีหน้ำที่  ดูแล ควบคุมนักเรียนในท ากิจกรรมในช้ันเรียนตามเวลาท่ีก าหนด และตรวจสอบการบันทึก
ความรู้ของนักเรียน  

 
 
 



 
 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖  
 ๙.๔ ฐำนที่ ๑   หรรษำผ้ำมัดย้อม 
   นางเครือวัลย์  อตุมะโน 
   

๙.๕ ฐำนที่ ๒   ปริศนำถอดรหัสลับ    
        นายนันทการ     ศรีธิดง  
  
 ๙.๖  ฐำนที่ ๓  ยงเลขหรรษำ 
   นางสาวพงศ์ผกา    พิลายนต์ 
  
 ๙.๗  ฐำนที่ ๔  Tangram Puzzle 
   นางประภาพร  อะทะยศ 
 
 ๙.๘ ฐำนที่ ๕    ROV Heads UP 

  ๙.๘.๑  นางสาววิไลวรรณ   ด่านสวัสด์ิ ประธาน 
  ๙.๘.๒  T.Janet   Blanco  รองประธาน 
  ๙.๘.๓  T.Sherryl  Buiza  กรรมการ 
  ๙.๘.๔  นายธนทรัพย ์  เฉียบแหลม กรรมการและเลขานุการ 
  

๙.๙  ฐำนที่ ๖  Identity V – Who is the survival  
  ๙.๙.๑  นางสาวธัญกมล    นะใจ  ประธาน 

  ๙.๙.๒  T.Stuart   Parnell  รองประธาน 
  ๙.๙.๓  T.Unmesh  Kulkarni กรรมการ 
  ๙.๙.๔  T.Rachell  Ventura กรรมการและเลขานุการ 
  
 ๙.๑๐  ฐำนที่ ๗  Killing floor 

  ๙.๑๐.๑  นางสาวกนกพิชญ์  โนกุล  ประธาน 
  ๙.๑๐.๒  T.Roda  Rubang  รองประธาน 
  ๙.๑๐.๓  T.Jordan  Norgard กรรมการ 
  ๙.๑๐.๔  นายธนัตถ์นินทร ์ แสนอาทิตย์ กรรมการและเลขานุการ 
 

๙.๑๑  ฐำนที่ ๘   Pub G fire of survival 
  ๙.๑๑.๑  นางสาวกฤติญา    กิติมา  ประธาน 

  ๙.๑๑.๒  T.Derek  Monkman  รองประธาน 
  ๙.๑๑.๓  T.Timothy  Roehe  กรรมการและเลขานุการ  
   มีหน้ำที่  จัดกิจกรรมตามฐานให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

 
 
 

 



 
๑๐.  คณะกรรมกำรน ำนักเรียนเดินเพือ่เข้ำกิจกรรมตำมฐำน 
 ๑๐.๑  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓  
  ครูประจ ำชั้น นักศึกษำประจ ำห้องและยิทยำกรดูแลนักเรียนในชั้นเรียน 
 
  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖  
 ๑๐.๒  ป.๔/๑  สีส้ม 

  ๑๐.๒.๑  นายศิวาพร  เกษแก้ว  ประธาน 
  ๑๐.๒.๒  นางสาวราตรี  สุนทร  รองประธาน 

  
 ๑๐.๓  ป.๔/๒  สีส้ม 

  ๑๐.๓.๑  นายวิชัย  แก้วปวน ประธาน 
  ๑๐.๓.๒  นางสาวนุชรา  สารใจ  รองประธาน 

   
 ๑๐.๔  ป.๔/๓  สีส้ม 

  ๑๐.๔.๑  นางสาวอรนรินทร ์ มุกดา  ประธาน 
  ๑๐.๔.๒  นายกิตฎิพงษ์  กันทะวงศ์ รองประธาน 

 
 ๑๐.๕  ป.๕/๑  สีชมพู 

  ๑๐.๕.๑  นางสาวนฤดี    อินสุวรรณ ์ ประธาน 
  ๑๐.๕.๒  นายเอกชัย  ชัยธนานันท์ รองประธาน 

 
 ๑๐.๖  ป.๕/๒  สีชมพู 

  ๑๐.๖.๑  นายศิริพงษ์  ล้ิมพรเสมานนท์  ประธาน 
  ๑๐.๖.๒  นางสาวปวิชญา  ใจมาตุ่น  รองประธาน 
   

 ๑๐.๗  ป.๖/๑  สีด ำ 
  ๑๐.๗.๑  นายศิริมงคล  อูปค า  ประธาน 
  ๑๐.๗.๒  นางสาวภัสสุรีย์  เพ็ญกุล  รองประธาน 
 

 ๑๐.๘  ป.๖/๒  สีด ำ 
  ๑๐.๘.๑  นายนพฤทธิ์  ธิวรรณ์  ประธาน 

  ๑๐.๘.๒  นางสาวศศิธร  กองวัน  รองประธาน 
 
 ๑๐.๙  ป.๖/๓  สีด ำ 

  ๑๐.๙.๑  นายชาติชาย  เบญจวรรณ ์ ประธาน 
  ๑๐.๙.๒  นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ รองประธาน 
  มีหน้ำที่  น านักเรียนเดินเพื่อเข้ากิจกรรมตามฐานตามเวลาท่ีก าหนด ตรวจสอบการบันทึก
ความรู้ของนักเรียนทุกฐานการเรียนรู้ และควบคุมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 



๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนอำหำรย่ำง/อำหำรกลำงยัน 
๑๑.๑  นางสาวพัชญ์วิสา  จันทพิมพ์  ประธาน 
๑๑.๒  นางเครือวัลย์  อุตมะโน   รองประธาน 
๑๑.๓  นางณิชารีย์   รัตนอมรวิสิทธิ์  กรรมการ 
๑๑.๔  นางสาวเนตรทราย  ต๊ะต้องใจ  กรรมการ 
๑๑.๕  นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ ์  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่  ประสาน จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารกลางว่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
๑๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเตรียมน้ ำด่ืมและปฐมพยำบำล 

๑๒.๑  นายประชัน  หาญจริง  ประธาน 
๑๒.๒  นายหิรัญ   ศรีวิชัย   รองประธาน 
๑๒.๓  นายก าพล  ภูมิยิ่ง   กรรมการ  
๑๒.๔  นายวสันต์  นายด่าน   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่  จัดเตรียมน้ าด่ืมใส่ถังใส่น้ าด่ืมท่ีอาคารอเนกประสงค์และตามฐานการจัดกิจกรรม รวมถึง

คอยดูแลเรื่องการดื่มน้ าของนักเรียน  คอยเติมน้ าให้เต็มถัง และเตรียมกระเป๋ายาส าหรับปฐมพยาบาลใหก้ับ
นักเรียนตลอดการด าเนินกิจกรรม 
 
๑๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 

    นายกฤษณะ  ปิกวงค์   ประธาน 
 

มีหน้ำที่  บันทึกภาพพิธีเปิด-ปิดค่าย  กิจกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินการอย่างครบถ้วน  ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึง
ส้ินสุดกิจกรรม 

 
๑๔.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมเกียรติบัตร 

๑๔.๑   นายกฤษณะ  ปิกวงค์   ประธาน 
๑๔.๒  นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ์  รองประธาน  

 ๑๔.๓   นางสาววิไลวรรณ   ด่านสวัสด์ิ  กรรมการ 
 ๑๔.๔   นางสาวกนกพิชญ์  โนกุล   กรรมการ 

๑๔.๕   นางสาวพัชญ์วิสา  จันทพิมพ์   กรรมการและเลขานุการ  
 

มีหน้ำที่  จัดท าเกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

๑๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยยัดผล/ประเมินผล 
 ๑๕.๑  นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ ์  ประธาน   
 ๑๕.๒  นางสาวพัชญ์วิสา  จันทพิมพ ์  รองประธาน 
 ๑๕.๓  นางสาวกฤติญา     กิติมา   กรรมการ 

๑๕.๔  นางสาวธัญกมล    นะใจ   กรรมการ 
 ๑๕.๕  นางสาวพงศ์ผกา    พิลายนต์  กรรมการและเลขานุการ  

 

มีหน้ำที่  วัดผล/ประเมินผลหลังเสร็จส้ินกิจกรรม พร้อมท้ังสรุปกิจกรรมเพื่อด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุงต่อไป 

 



 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อให้งานส าเร็จ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  
 ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

               ส่ัง ณ วันท่ี   ๑๓   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  
  
 
 
 

( นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน ) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น 

  

 

 


