
  
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหม่ิน 
ท่ี  ๐๖๐/๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัด กิจกรรม ค่ำยวิทยำศำสตร์(สัปดำห์วิทยำศำสตร์) ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
******************************************************************************* 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ              
มีจุดประสงค์ท่ีจะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี   สามารถด ารงชีวิตอยู่กับผู้อื่น
อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล   รวมท้ังมีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
หรือศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล และเนื่องจากวันท่ี  ๑๘ สิงหาคมของ
ทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเ จ้าอยู่หั ว  ซึ่ งทรงค านวณการเกิด สุริยุปราคาท่ีต าบลหว้ ากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                     
เมื่อวันท่ี  ๑๘   สิงหาคม ๒๔๑๑  ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่นจึงจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
(สัปดาห์วิทยาศาสตร์)  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว          
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ มีความกล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และสนุกสนานกับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมจัดขึน้วันท่ี ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๒    

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยส า เร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 ๑.๑ นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน  ประธาน 

๑.๒ นางนงค์ลักษณ์        ดุริยพันธ ์  รองประธาน 
๑.๓ นางเครือวัลย์  อุตมะโน   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   ให้ค าปรึกษาการจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
           ๒.๑  นางสาวเจนจิรา  ปวงค า   ประธาน   
     ๒.๒  นายศิริพงษ์                   ล้ิมพรเสมานนท์  รองประธาน 
 ๒.๓  นางสาวอรนรินทร์  มุกดา            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม  และประสานงาน อ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม  

 
 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมอำคำรสถำนที่ 

๓.๑ นายกริช  เตชะธีระกุล  ประธาน 
๓.๒ นายประชัน    หาญจริง  รองประธาน 
๓.๓ นางเครือวัลย์  อุตมะโน   กรรมการ 
๓.๔ นางปรียาภัทร์  ตุลาชม   กรรมการ 
๓.๕ นางสาวนฤดี  อินสุวรรณ ์  กรรมการ 



๓.๖ นางสาวสุวิมล    นะใจ    กรรมการ 
๓.๗ นางสาวอาภิสรา  วงค์แก้ว   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวกฤติญา  กิติมา    กรรมการ 
๓.๙ นายวสันต์  นายด่าน   กรรมการ 
๓.๑๐ นายธนัตถ์นินทร ์ แสงอาทิตย์  กรรมการ 
๓.๑๑ นายนพฤทธิ์  ธิวรรณ์   กรรมการ 
๓.๑๒ นายธนทรัพย ์  เฉียบแหลม  กรรมการ 
๓.๑๓ นายชิณท์นภัทร   เภตรา   กรรมการ 
๓.๑๓ นายภัทรภณ  ดวงภู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถานท่ีในการด าเนินกิจกรรมให้เรียบร้อย  และตกแต่งบรรยากาศให้เข้ากับกิจกรรม 
 

๔. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีกรและพธิีกำร 
๔.๑ นายกริช   เตชะธีระกุล  ประธาน 
๔.๒ นางสาวอรนรินทร ์  มุกดา   รองประธาน 
๔.๓ นางสาวสุภาลักษณ์           สืบสมบัติ  กรรมการ 
๔.๔ นางสาวเจนจิรา     ปวงค า   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่  เป็นพิธีกรด าเนินงาน ล าดับกิจกรรมให้เป็นไปตามก าหนดการ 
  
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมเคร่ืองเสียง/อุปกรณ์โสตฯ 

๕.๑ นายเอกชัย  ชัยธนานันท์  ประธาน 
๕.๒ นายกิตฏิพงษ ์ กันทะวงค์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  มีหน้าท่ี จัดเตรียม/ควบคุมเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน   

 
 
 
 
 
 
๖. คณะกรรมฝ่ำยด ำเนินกิจกรรมและดูแลนักเรียน 

๖.๑ นายศิริพงษ์            ล้ิมพรเสมานนท์  ประธาน 
๖.๒ นางสาวอรนรินทร ์  มุกดา   รองประธาน 
๖.๓ นายนันทการ    ศรีธิดง   กรรมการ  
๖.๔ นายภัทรภณ    ดวงภู   กรรมการ 
๖.๕ นางสาววิไลวรรณ   ด่านสวัสด์ิ  กรรมการ  
๖.๖ นางสาวอารยา               สุขสบาย    กรรมการ 
๖.๗ นางสาวกนกพิชญ์    โนกุล   กรรมการ 
๖.๘ นางสาวโสพิชชาญ์   สมใจ   กรรมการ 
๖.๙ นางประภาพร    อะทะยศ  กรรมการ 
๖.๑๐ นางพัชรารัตน ์  แหล่งกาศ  กรรมการ 
๖.๑๑ นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฏ ์  กรรมการ 



๖.๑๒ นางสาวพัชญ์วิสาข์  จันทพิมพ์  กรรมการ 
๖.๑๓ นางสาวปวิชญา    ใจมาตุ่น   กรรมการ 
๖.๑๔ นายศิวาพร    เกษแก้ว   กรรมการ 
๖.๑๕ นางสาวพงศ์พกา  พลิายนต์  กรรมการ 
๖.๑๖ Mr.Derek  Monkman    กรรมการ 
๖.๑๗ Mr.Stuart  Parnell    กรรมการ 
๖.๑๘ Mr.Unmesh Kulkarni    กรรมการ 
๖.๑๙ Mr.Timothy Roehe    กรรมการ 
๖.๒๐ Mr.Jordan Norgaard    กรรมการ 
๖.๒๑ Miss.Melvyn Mae Altamia   กรรมการ 
๖.๒๒ Miss.Richelle Balagsa Ventura   กรรมการ 
๖.๒๓ Miss.Sherryl M. Buiza    กรรมการ 
๖.๒๔ Miss.Roda Gryll B.Rubang   กรรมการ 
๖.๒๕ นายวรเมธ    วังกัลยา   กรรมการ 
๖.๒๖ นางสาวอภิชญา     สวัสด์ิวิมล  กรรมการ 
๖.๒๗ นางสาวสุรียาฉาย    ปรังฤทธิ์   กรรมการ 
๖.๒๘ นางสาวศศินา    แสงอรุณ  กรรมการ 
๖.๒๙ นางสาวเจนจิรา    ปวงค า    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่  ด าเนินงานการจัดเตรียมกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย และดูแลนักเรียนในระหว่างการท ากิจกรรม
ตลอดจนแล้วเสร็จ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 

๗.๑ นายชาติชาย  เบญจวรรณ์  ประธาน 
๗.๒ นางสาวภัสสุรีย์                เพ็ญกุล   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  บันทึกภาพพิธีกิจกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินการอย่างครบถ้วน  ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงส้ินสุดกิจกรรม 
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำและมอบเกียรติบัตร 
๘.๑ นางสาวโสพิชชาญ์   สมใจ   ประธาน 
๘.๒ นางสาวพงศ์พกา  พิลายนต์  กรรมการ 
๘.๓ นางสาวราตรี   สุนทร   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จัดท าเกียรติบัตรเพื่อมอบให้กับนักเรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผล/ประเมินผล 
๙.๑ นางสาวเจนจิรา  ปวงค า   ประธาน   
๙.๒ นายศิริพงษ์                  ล้ิมพรเสมานนท์  รองประธาน 
๙.๓ นางสาวอรนรินทร์  มุกดา            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  วัดผล/ประเมินผลหลังเสร็จส้ินกิจกรรม พร้อมท้ังสรุปกิจกรรมเพื่อด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงต่อไป 
 



 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อให้งานส าเร็จ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

           ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ส่ัง ณ วันท่ี ๒๑ เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  
 

(นางผ่องพรรณ   ปินตาแสน) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น 


