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ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
ที่  ๐๘๒ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายคณติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
***************** 

 ด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ก าหนดการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพุธ ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑. เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ๒. เพ่ือพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
ในการแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ การสื่อสารความรู้ความคิดทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงความรู้     
๓. เพ่ือทบทวนความรู้เดิม และเติมความรู้ใหม่ และ ๔. เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และ
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติ
ระเบียบและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ   
 ๑.๑ นางกาญจนา  บุญคง  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายสุนทร  จิตต์สว่าง รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นางชญาภา  พ่ึงสุข  กรรมการ 
 ๑.๔ นางพยอม  ไชยสงโท กรรมการ 
 ๑.๕ นางสุภาพ  มงคล  กรรมการ 
 ๑.๖ นางเบญจางค์  เจริญสุข  กรรมการ 
 ๑.๗ นางเทพสุดา  เมฆวิลัย  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ วางแผน ด าเนินงาน ก ากับติดตาม อ านวยความสะดวกตลอดจนแก้ไขปัญหาและสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ฝ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และประสานงานทั่วไปให้เป็นที่เรียบร้อย 
 

๒.  คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 
                  ๒.๑ นางเทพสุดา  เมฆวิลัย  ประธานกรรมการ 

 ๒.๒ นางสาวสุธามาศ   หวังถ้ ากลาง รองประธานกรรมการ 
                    ๒.๓ นางสาวยุพา  สุวรรณศรี กรรมการ 
                   ๒.๔ นางสาวพรรณวรท ศิริมากร  กรรมการ 

  ๓.๕ นางสาวทักษญา    เจริญเวช กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ก ากับกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามก าหนดการ และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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๓.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
                  ๓.๑ นางสาวทักษญา    เจริญเวช ประธานกรรมการ 

 ๓.๒ นางสาวศิรินภา  เติมสูงเนิน รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ นางสาวยุพา  สุวรรณศรี กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ตลอดจนประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
  ๔.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
                  ๔.๑ นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข ประธานกรรมการ 

 ๔.๒ นางสาวสุมิตรา  ด้วงหิรัญ รองประธานกรรมการ 
                    ๔.๓ นางสาวสุธามาศ  หวังถ้ ากลาง กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ๑. ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามก าหนดการ 
  ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  

๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่
 ๕.๑ นายอุทัย   ไชยสงโท ประธานกรรมการ 

 ๕.๒ จ.ส.ต.ธนพงษ์  วรรณมาตย์ รองประธานกรรมการ 
                    ๕.๓ นายชลเทพ  สมัครการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่๑) จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการนันทนาการ 
๒) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
๖. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและเครื่องดื่ม 

 ๖.๑ นางสาวทักษญา  เจริญเวช ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓ นางสาวยุพา  สุวรรณศรี กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑) วางแผนจัดเตรียมอาหาร น้ าดื่ม และอาหารว่างให้กับคณะวิทยาการ 
  ๒) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 ๗.๑ นางอาจารี  จิตต์สว่าง ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางสาวประภาสิริ  ด้วงเงิน  รองประธานกรรมการ 
 ๗.๓ นางสาวสุธามาศ  หวังถ้ ากลาง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑) ให้ค าแนะน าในการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย 
  ๒) อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย 
  ๓) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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๘. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 ๘.๑ นายชลเทพ  สมัครการ ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา รองประธานกรรมการ 
 ๘.๓ นายฤทธินันท์  ห่อคนดี  กรรมการ  
 ๘.๔ นายจตุชัย  นันทวิชิต กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑) จัดเตรียมโสตทัศนอุปกรณ์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานบริเวณห้อง
ประชุมจ าปีสิรนธร  
  ๒) บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
  ๓) อ านวยความสะดวกในการใช้โสตทันศนอุปกรณ์ต่างๆ 
  ๔) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
๙. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 

 ๙.๑ นายฤทธินันท์  ห่อคนดี  ประธานกรรมการ 
 ๙.๒ นางเทพสุดา  เมฆวิลัย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑) จัดเตรียมรถรับ–ส่ง เพ่ือรับ–ส่ง คณะวิทยากร 
  ๒) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน  

 ๑๐.๑ นายอุทัย  ไชยสงโท ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒ นางบุญเรือน  หาลาภ  รองประธานกรรมการ 
 ๑๐.๓ นางสุภาพ  มงคล  กรรมการ 
 ๑๐.๔ นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน  กรรมการ 
 ๑๐.๕ นางศิริพร  รอดกสิกรรม กรรมการ 
 ๑๐.๖ นางสาววันดี  แววสว่าง กรรมการ 
 ๑๐.๗ นางสาวสุมิตรา  ด้วงหิรัญ กรรมการ 
 ๑๐.๘ นางนิตยา  วงศ์จันทร กรรมการ 
 ๑๐.๙ นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์กรรมการ 
 ๑๐.๑๐ นายชลเทพ  สมัครการ กรรมการ 
 ๑๐.๑๑ นายจตุชัย  นันทวิชิต กรรมการ 
 ๑๐.๑๒ จ.ส.ต.ธนพงษ์  วรรณมาตย์ กรรมการ 
 ๑๐.๑๓ นางสุรีรัตน์  แววสว่าง กรรมการ 
 ๑๐.๑๔ นายอรรถกร    จันทร์เทวี กรรมการ 
 ๑๐.๑๕ นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน กรรมการ 
 ๑๐.๑๖ นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง กรรมการ 
 ๑๐.๑๗ นางพยอม  ไชยสงโท กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑) ควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
 ๑๑.๑ นางสาวสุธามาศ หวังถ้ ากลาง ประธานกรรมการ 
 ๑๑.๒ นางสาวยุพา  สุวรรณศรี รองประธานกรรมการ 
 ๑๑.๓ นางสาวพรรณวรท ศิริมากร กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑) จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
 ๒) ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นผู้มาร่วมงาน 
 ๓) สรุปผลการประเมินเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนหลังจัดกิจกรรม ภายใน ๗ วัน 
 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่เพ่ือให้เกิดผลดี
ต่อทางโรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
    (นางกาญจนา บุญคง) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
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ก าหนดการ ค่ายคณิตศาสตร ์ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 
 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ 

การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
แยกย้ายเข้าฐาน 
- เส้นทางปริศนา 
- นักโทษคู่แฝด 
- กบข้ามใบบัว 
- เกมนับต่อ 
- เกมจบมือล้อมวง 

 

พักกลางวัน 
๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ 

การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
แยกย้ายเข้าฐาน 
- เกมทายใจ 
- มายากลบัตร 5 ใบ 
- มายากลทายตัวเลข 

 

๑๕.๓๐ น. แจกรางวัล / ปิดค่าย  
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แผนผัง สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 

 
 

ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 
สถานที่ : รวมกลุ่มใหญ่ และ กิจกรรมนันทนาการ 

 
 
 

อาคาร 1 

ชั้น 2 
122 

กลุ่มย่อย 
1 

123 
กลุ่มย่อย  

2 

124 
กลุ่มย่อย 

3 

125 
กลุ่มย่อย 

4 

126 
กลุ่มย่อย 

5 

127 
กลุ่มย่อย 

6 

128 
กลุ่มย่อย 

7 

ชั้น 1 
ห้อง

พยาบาล 
ห้อง

ประชาสัมพันธ ์
ห้อง ICT 115 

กลุ่มย่อย 
11 

116 
กลุ่มย่อย 

10 

117 
กลุ่มย่อย 

9 

118 
กลุ่มย่อย 

8 
 
 

ห้องเรียนธรรมชาต ิ
กลุ่มย่อย 12 

ห้องเรียนธรรมชาต ิ
กลุ่มย่อย 13 

ห้องเรียนธรรมชาต ิ
กลุ่มย่อย 14 

ห้องเรียนธรรมชาต ิ
กลุ่มย่อย 15 

 
 
 


