
 
 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
     ที่ 242 / 2558 

                   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2558             
               ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปี 2558   
ในวันศุกร์  ที่ 18 สิงหาคม 2558 เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงอาศัยตามความในมาตรา 39 วรรคแรกแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตรา
ที่  27(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมการ ดังนี้ 
                                         ....................................................................................  

 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ   
1.1 นายเลิศศิลป์    รัตนมุสิก   ประธานคณะกรรมการ 
1.2 นาย รัตนะ  บัวรา    กรรมการ 
1.3 นาย โกวิท  มาตสาลี    กรรมการ 
1.4 นางนิตยา  มหาเปารยะ   กรรมการ 
1.5 นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ อ านวยความสะดวกให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   
 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน  
 2.1 นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร   ประธานกรรมการ 
 2.2 นางพวงเพ็ญ        เต๊ะขันหมาก   กรรมการ 
 2.3 นายเกตุ  โพธิ์น้อย    กรรมการ 

2.4 นางสาวยุวดี  เสือใหญ่                          กรรมการ 
 2.5 นางสาวยุวดี  เสือใหญ่                          กรรมการ 

2.6 นายอุดม  จิรกิตตยากร   กรรมการ 
 2.7 นางพัชรินทร์  จันทร์ประเสริฐ   กรรมการ 

2.8 นางสาวชญานี วจนะศิริ    กรรมการ 
 2.9 นางสาวกชพร อารัชกุล    กรรมการ 
 2.10 นายสิริชัย  โชติกมณิย์   กรรมการ 
 2.11 นางอุทัยวรรณ งามเอก    กรรมการ 
 2.12 นายปรมินทร์  เสมอภพ    กรรมการ 
 2.13 นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา  กรรมการ 
 2.14 นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน   กรรมการ  

2.15 นางสาวอุบล  บุญชู    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่วางแผนการด าเนินงาน แบ่งงาน มอบหมายหน้าที่เตรียม ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ให้งาน

ออกมาถูกต้องเหมาะสม   
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3.  ฝ่ายสถานที่   
  3.1  นางพวงเพ็ญ        เต๊ะขันหมาก   ประธานกรรมการ 
  3.2  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  3.3  นักการภารโรง      กรรมการ 

 3.4  นายสิริชัย  โชติกมณิย์   กรรมการเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ตกแต่งเวที ป้ายเวที โต๊ะถวายราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย จัดเก้าอ้ีส าหรับ

ประธาน ครู และผู้เข้าร่วมพิธีและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในพิธี  
 

4.  ฝ่ายพิธีการ  
  4.1 นางขวัญตา            ปฏเิวธวิทูร   ประธานกรรมการ 
  4.2 นางมาลิน  จันทร์แสง   กรรมการ 
  4.3 นางสาววันทนา กิตติทรัพย์กาญจนา  กรรมการ 
  4.4 นางสาวอุบล   บุญชู    กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที ่ก าหนดรูปแบบการจัดงานให้ถูกต้องเหมาะสมจัดเตรียมพิธีถวายสักการะพระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย และค ากล่าวรายงาน  ประกอบด้วย 
   

5. ฝ่ายพิธีกร  
  5.1 นายเกตุ  โพธิ์น้อย    ประธาน กรรมการ 
  5.2 นักเรียนพิธีกร      กรรมการ 
  5.3 นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที ่ ฝึกซอ้มนักเรียนที่เป็นพิธีกร จัดล าดับขั้นตอน ก ากับข้ันตอนการด าเนินงานร่วมกับฝ่ายพิธีการให้
เป็นไปตามก าหนด ประกอบด้วย 

6.  ฝ่ายดุริยางค์   
  6.1 นางสาวยุวดี  เสือใหญ่                          ประธานกรรมการ 
  6.2 นายสุภวัชร  ชาติการุณ   กรรมการ 
  6.3 นักเรียนวงโยธวาธิต-ดนตรีไทย     กรรมการ 
  6.4 นายสมชาย  คงเสน่ห์    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่เตรียมดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ในพิธีเปิด  ดนตรีประกอบพิธี 
 
 

7.  ฝ่ายบันทึกภาพและเสียง  
  7.1  นายอุดม  จิรกิตตยากร    ประธาน กรรมการ  
  7.2  นายสิริชัย  โชติกมณิย์     กรรมการ 

7.3  นายสมพร  ชัยวงษ์    กรรมการ 
7.4  นายวรวัฒน์   เพชรไกรศรี   กรรมการ 

  7.5  นางสาวสุภาวด ี สะอาดดิษฐ์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง บันทึกภาพกิจกรรม ประกอบด้วย 

8.   ฝ่ายการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558    
     แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 

  8.1 นางพัชรินทร์  จันทร์ประเสริฐ   ประธานกรรมการ 
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  8.2 นางสาวศันสนีย์ เหลืองประภาศิริ   กรรมการ 
  8.3 นางสาวพัชรา ภู่สวัสดิ ์      กรรมการและเลขานุการ 
      ระดับมัธยมศึกษาปีที ่2 

8.4 นางสาวชญานี วจะนศิริ    ประธานกรรมการ 
8.5 นางสาวเพ็ญนภา ทรัพย์มาก   กรรมการ 

  8.6 นางสาวสุภาวดี  สะอาดดิษฐ์   กรรมการและเลขานุการ    
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

8.7 นางสาวกชพร อารัชกุล    ประธานกรรมการ 
  8.8 นางสาวกมลรัตน์  เอ่งฉ้วน    กรรมการ 
  8.9 นางสาวพูนศรี สร้อยเสน   กรรมการและเลขานุการ    

               ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 ) 
8.10 นายสิริชัย  โชติกมณิย์    ประธานกรรมการ 

  8.11 นางสาวอุบล บุญชู    กรรมการ 
  8.12 นางสาววันทนา   กิติทรัพย์กาญจนา  กรรมการ 
  8.13 นางสาวณัฐพร พุกบ้านเก่า   กรรมการ  
  8.14 นางกัลยา   ม่วงมั่น    กรรมการและเลขานุการ    

    แข่งขันวาดภาพ ประกอบด้วย 
 8.15 นางอุทัยวรรณ งามเอก    ประธานกรรมการ 
 8.16 นางสาวอุบล  บุญชู    กรรมการ 

8.17 นางสาวณัฐพร พุกบ้านเก่า   กรรมการ 
8.18 นางสาวอัจฉรา  ภักดีรตันภาคย์   กรรมการและเลขานุการ    

   แข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
  8.19  นายปรมินทร์  เสมอภพ    ประธานกรรมการ 
  8.20  นางสาวชญานี วจะนศิริ    กรรมการ 

8.21  นางสาวเพ็ญนภา ทรัพย์มาก   กรรมการ 
 8.22  นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการและเลขานุการ 
  แข่งขันเรียงความ  ประกอบด้วย 

  8.23 นางสาววันทนา   กิติทรัพย์กาญจนา  ประธานกรรมการ 
8.24 นางสาวอริสา  บุตรดามา   กรรมการ 

  8.25 นางสาวกชพร อารัชกุล    กรรมการและเลขานุการ    
 แข่งขันแต่งกลอน  ประกอบด้วย 

8.26 นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน   ประธานกรรมการ 
  8.27 นางสาวชญานี  วจะนศิริ   กรรมการ 
  8.28 นางสาวกชพร  อารัชกุล   กรรมการ 
  8.29 นางสาวสุภาวดี  สอาดดิษฐ์   กรรมการ 
  8.30 นางสาวกมลรัตน์   เอ่งฉ้วน    กรรมการ 
  8.31 นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน   กรรมการและเลขานุการ    

 มีหน้าที ่ จดัการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแข่งขันวาดภาพแสดงความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์  วาดภาพการ์ตูน การแข่งขันเรียงความ การแข่งขันแต่งกลอนทางวิทยาศาสตร์  
ภายใต้หัวข้อ “ วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือสังคมที่ยั่งยืน ” 
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         9. ฝ่ายการแสดง มีหน้าที่จัดการแสดง 
 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ประกอบด้วย  
  9.1 นางสาวอุบล  บุญชู    ประธานกรรมการ 
  9.2 นายเรวัตน์  นกสว่าง    กรรมการ 
  9.3 นางสาวพูนศรี สร้อยเสน   กรรมการ 
  9.4 นางสาวพัชรา ภู่สวัสดิ ์    กรรมการ 
  9.5 นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการและเลขานุการ 

การแสดงชุดพูดสุนทรพจน์หลากหลายภาษา ประกอบด้วย 
 9.6 นางขวัญตา   ปฏิเวธวิทูร   ประธานกรรมการ 
 9.7 นางสาวสิวล ี  บุญวัฒน์   กรรมการ 
 9.8 นางสาวตวงศรณ์       องอาจ     กรรมการ 
 9.9 Miss LIUXIN     กรรมการ 
 9.10 Miss ZUOLI      กรรมการ 
 9.11 Mr.Shunya             Nagao   กรรมการ 
 9.12 นางสาวแรกรัก         บุญอยู่    กรรมการ 
          9.13  นางสาวอรวรรณ         เทียนธวัชกุล   กรรมการ 

9.14   นางสาวปิยภัทร          เรืองโรจน์    กรรมการ     
9.15  นางสาวอรทัย            จันทรังษี    กรรมการ 
9.16  นางสาวกชพร       อารัชกุล   กรรมการและเลขานุการ 

การแสดงละครทางวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
 9.17 นางสาวอุบล   บุญชู    ประธานกรรมการ 
 9.18 นางสาวกัลยา   ม่วงมั่น    กรรมการ 
 9.19 นางสาวเพ็ญนภา ทรัพย์มาก   กรรมการ 
 9.20 นางสาวศันสนีย์ เหลืองประภาศิริ   กรรมการและเลขานุการ 
การแสดงเต้นประกอบเพลงทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 

9.3 นางสาวศันสนีย์  เหลืองประภาศิริ   ประธานกรรมการ 
 9.4 นางสาวกมลรัตน์   เอ่งฉ้วน    กรรมการ 

10.7 นางสาวพัชรา   ภู่สวัสดิ ์    กรรมการและเลขานุการ 
การฉ่อยทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
 9.1 นางสาวยุวดี            เสือใหญ ่   ประธานกรรมการ 
 9.2 นายสุภวัชร   ชาติการุณ   กรรมการ 
 10.7 นางสาวอุบล          บญุชู    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ จัดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) พูดสุนทรพจน์หลากหลายภาษาละครทาง

วิทยาศาสตร์ เต้นประกอบเพลงทางวิทยาศาสตร์ การฉ่อยทางวิทยาศาสตร์หน้าเวที 
 

10. ฝ่ายนิทรรศการ  
 10.1 นางสาวกชพร อารัชกุล    ประธานกรรมการ  
 10.2 นายเรวัตน์  นกสว่าง    กรรมการ 
 10.3 นางกัลยา   ม่วงมั่น    กรรมการ 
 10.4 นางสาวพูนศรี สร้อยเสน   กรรมการ 
 10.5 นางสาวสุภาวดี สอาดดิษฐ์   กรรมการ 
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 10.6 นางสาวพัชรา ภู่สวัสดิ ์    กรรมการ 
10.7 นางสาวศันสนีย์ เหลืองประภาศิริ   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่จัดป้ายนิทรรศการแสดงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ผลรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขัน   
 

  11. ฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร  
  11.1 นายเรวัตน ์ นกสว่าง    ประธานกรรมการ 
  11.2 นางสาวเพ็ญนภา ทรัพย์มาก   กรรมการ 
  11.3 นางสาวณัฐพร พุกบ้านเก่า   กรรมการ 
  11.4 นางสาวพัชรา ภู่สวัสดิ ์    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ พิมพ์เกียรติบัตร  เพ่ือแจกนักเรียน  
   

    12. ฝ่ายจัดเตรียมรับเกียรติบัตร 
  12.1 นางมาลิน  จันทร์แสง   ประธานกรรมการ 
  12.2 นางสาวชญานี วจะนศิริ    กรรมการ 

 12.3 นางสาวพูนศรี สร้อยเสน   กรรมการ 
  12.4 นางสาววันทนา กิตติทรัพย์กาญจนา  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่จัดนักเรียน และเตรียมการแจกเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล  
 

   13.  ฝ่ายวัสดุ-อุปกรณ์  
  13.1 นางนิตยา  มหาเปารยะ   ประธานกรรมการ 
  13.2 นางนฤมล  มุสิเกตุ    กรรมการ 
  13.3 นายเรวัตน์  นกสว่าง    กรรมการ 
  13.4  นางสาวอุบล  บุญชู    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่จัดเตรียม จัดหาวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจกรรม  
    14.  ฝ่ายการเงิน  
  14.1 นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์   ประธานกรรมการ 
  14.2 นางนฤมล  มุสิเกตุ    กรรมการ 
  14.3 นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล   กรรมการ 
  14.4 นางสาวสุภาวดี สอาดดิษฐ์   กรรมการ 
  14.5 นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่เบิกจ่ายและสรุปเงินที่ใช้ในการจัดกิจกรรม  
    15.  ฝ่ายประเมินผล  
  15.1 นางสาววันทนา กิตติทรัพย์กาญจนา  ประธานกรรมการ 
  15.2 นางสาวณัฐพร พุกบ้านเก่า   กรรมการ 
  15.3 นางสาวพูนศรี สร้อยเสน   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ประเมินผลการจัดงานและรายงานผล  
     

     16. ฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน  
  16.1 นางสมคิด  ลอยฟ้า    ประธานกรรมการ 

16.2 นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์   กรรมการ   
  16.3 นางมาลิน  จันทร์แสง   กรรมการ 
  16.4 นา งสาวสิวลี  บุญวัฒน์    กรรมการ 
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16.5 นางสาวศิริลักษณ์   เพ็งถมยา   กรรมการ 
16.6 นายสุวิทวัส   หิรัญสินสุนทร   กรรมการ 

  16.7 ว่าที ่ร.ท.บุรินทร์  ตั้งโสภณ    กรรมการ  
  16.8 นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ   กรรมการ 

16.9 นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์   กรรมการ 
  16.10 นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา    กรรมการ 
  16.11 นายสมชาย  คงเสน่ห์    กรรมการ 

16.12 ครูที่ปรึกษาทุกห้อง    กรรมการ 
  16.13 นางสาวอุบล  บุญชู    กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน้าที ่ ดูแลนักเรียนในวันที่ฝึกซ้อมและวันที่นักเรียนจัดกิจกรรมให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

 
 

ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

    

                             สั่ง  ณ  วันที่  11 สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
 

 
 (นายเลิศศิลป์   รัตนมุสิก) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 


