
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
     ที่ 193 / 2560 

                   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2560     
.................................................................................... 

         ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรม ก.3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี  2560 ในระหว่างวันที่ 10–18  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 เพ่ือให้นักเรียน 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ต่อการด าเนินชีวิต การใช้วิทยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหาที่พบ
ในโรงเรียน  ชุมชน  สังคม  รวมถึงการแสดงออกทางด้านวิชาการ  อันได้แก่การแข่งขันประเภทต่าง ๆ  การแสดง
ทางวิทยาศาสตร์  การท าโครงงานและการแสดงผลงาน  ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์แก่นักเรียน  มีความ
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึง
อาศัยตามความในมาตรา 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  
2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่  27(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   
1.1 นายเลิศศิลป์    รัตนมุสิก   ประธานคณะกรรมการ 
1.2 นายโกวิท  มาตย์สาลี   กรรมการ 
1.3 นางสาวธัญญวรรณ แจ่มจ ารัส   กรรมการ 
1.4 นางสมคิด   ลอยฟ้า    กรรมการ 
1.5 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ อ านวยความสะดวกให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   
 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
 2.1 นายสันทัศน์   น้อยเพ็ง    ประธานกรรมการ 
 2.2 นายประชาธิป        ใจกล้า    กรรมการ 
 2.3 นายเกตุ  โพธิ์น้อย    กรรมการ 

2.4 นายทรงพรต  เชื้อภักด ี                         กรรมการ 
 2.5 นายสมพร  ชัยวงษ์     กรรมการ 

2.6 นายปรมินทร์  เสมอภพ    กรรมการ 
2.7 นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์    กรรมการ 
2.8 นางสาวมันฑนา       เลิศเสรีพัฒนกุล   กรรมการ 
2.9 นางมาลิน  จันทร์แสง   กรรมการ 
2.10 นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา  กรรมการ 
2.11 นางสาวอุบล บุญชู    กรรมการ 
2.12 นางสาวอัจฉรา       ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการ 

 2.13 นางกัลยา  ม่วงมั่น    กรรมการ 
2.14 นางศันสนีย์  พันธ์เรือง   กรรมการ 

 2.15 นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม    กรรมการ 
2.16 นายรุ่งโรจน์          สมนิล    กรรมการ 

 2.17 นางสาวจิดาภา      เซียนจันทึก   กรรมการ 
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 2.18 นายคมสัณห์         จันสอน    กรรมการ   
 2.19 นางสาวจารุวรรณ   ทองขุนด า    กรรมการ 
 2.20 นางสาวมินทร์ตรา   วิชาสวัสดิ ์   กรรมการ 

2.21 นางสาวสุภาวดี    สอาดดิษฐ์   กรรมการ 
2.22 นางสาวพัชรา    ภู่สวัสดิ ์    กรรมการ 

 2.23 นายเรวัตต์  นกสว่าง    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่วางแผนการด าเนินงาน แบ่งงาน มอบหมายหน้าที่เตรียม ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ให้งาน
ออกมาถูกต้องเหมาะสม   

 

3.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่   
  3.1 นายประชาธิป        ใจกล้า    ประธานกรรมการ 
  3.2 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  3.3 นักการภารโรง      กรรมการ 
  3.4 นายรุ่งโรจน์            สมนิล    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ ตกแต่งเวที ป้ายเวที จัดเก้าอ้ีส าหรับประธาน ครู และผู้เข้าร่วมพิธีและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ     
ที่ใช้ในพิธี  

 

4.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร  
  4.1 นางมาลิน  จันทร์แสง   ประธานกรรมการ 
  4.2 นายเรวัตต์  นกสว่าง    กรรมการ 
  4.3 นางสาวอุบล   บุญชู    กรรมการและเลขานุการ 
 

  มีหน้ำที ่ก าหนดรูปแบบการจัดงานให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานวันสิ่งแวดล้อม และค ากล่าวรายงาน   
 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร  
  5.1  นายเกตุ  โพธิ์น้อย    ประธานกรรมการ 
  5.2  นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี   กรรมการ 
  5.3  นายรุ่งโรจน์           สมนิล     กรรมการ 
  5.4  นางสาวอัจฉรา       ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที ่เป็นพิธีกรจัดล าดับขั้นตอน ก ากับข้ันตอนการด าเนินงานร่วมกับฝ่ายพิธีการให้เป็นไปตามก าหนด  

 

6.  คณะกรรมกำรฝ่ำยดุริยำงค์   
  6.1 นายทรงพรต   เชื้อภักด ี                         ประธานกรรมการ 
  6.2 นายปิยพฤฒิ    จิธานนท์   กรรมการ 
  6.3 นักเรียนวงโยธวาธิต – วงดนตรีสากล   กรรมการ 
  6.4 นายสมชาย   คงเสน่ห์   กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที ่เตรียมดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ในพิธีเปิด  ดนตรีประกอบพิธี   
 

7.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพและเสียง  
  7.1 นายสมพร   ชัยวงษ์     ประธานกรรมการ 

7.2 นางสาวพัสตราภรณ์   แย้มกาญจนวัฒน์   กรรมการ  
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  7.3 นายวรวัฒน์    เพชรไกรศรี   กรรมการ 
7.4 นายคมสัณห์   จันสอน    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงในวันซ้อมและวันจริง  และบันทึกภาพกิจกรรม  
 

8.   คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแข่งขันงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560   
 

     แข่งขันตอบปัญหำวิทยำศำสตร์  ประกอบด้วย 
     ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 

  8.1 นางสาวจารุวรรณ ทองขุนด า   ประธานกรรมการ 
  8.2 นางกัลยา           ม่วงมั่น    กรรมการ 
  8.3 นางสาวสุภาวดี    สอาดดิษฐ์     กรรมการและเลขานุการ 
      ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2 

8.4 นางกัลยา  ม่วงมั่น    ประธานกรรมการ 
8.5 นางสาวจิดาภา    เซียนจันทึก   กรรมการ 

  8.6 นางสาวมินทร์ตรา   วิชาสวัสดิ ์   กรรมการและเลขานุการ    
     ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 

8.7 นางสาวจิดาภา เซียนจันทึก   ประธานกรรมการ 
  8.8 นางสาวสุภาวดี     สอาดดิษฐ์   กรรมการ 
  8.9 นายคมสัณห์  จันสอน    กรรมการและเลขานุการ    
               ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

8.10 นางสาววันทนา กิตติทรัพย์กาญจนา  ประธานกรรมการ 
  8.11 นายรุ่งโรจน์ สมนิล    กรรมการ 
  8.12 นางศันสนีย์  พันธ์เรือง   กรรมการ 
  8.13 นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการและเลขานุการ    
 

    กำรแข่งขันวำดภำพ ประกอบด้วย 
    ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 8.14 นายปรมินทร์  เสมอภพ    ประธานกรรมการ 
 8.15 นางสาวจิดาภา    เซียนจันทึก   กรรมการ 
 8.16 นางกัลยา  ม่วงมั่น    กรรมการ 

8.17 นางมาลิน  จันทร์แสง   กรรมการและเลขานุการ  
     ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

  8.18 นายปรมินทร์  เสมอภพ    ประธานกรรมการ 
 8.19 นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม    กรรมการ 

8.20 นายรุ่งโรจน์  สมนิล    กรรมการ 
8.21 นางมาลิน    จันทร์แสง   กรรมการและเลขานุการ  

         กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์  ประกอบด้วย 
  8.22  นางสาวอุบล        บุญชู    ประธานกรรมการ 
  8.23  นายเรวัตต์  นกสว่าง    กรรมการ 
  8.24  นายคมสัณห์  จันสอน    กรรมการ 
  8.25   นางสาวสุภาวดี   สอาดดิษฐ์   กรรมการ 
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8.26  นายรุ่งโรจน์ สมนิล    กรรมการและเลขานุการ 
กำรแข่งขันจรวดขวดน้ ำ   ประกอบด้วย 
 8.27  นายเรวัตต์   นกสว่าง    ประธานกรรมการ 

8.28  นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ์   กรรมการ  
8.29  นายคมสัณห์  จันสอน    กรรมการและเลขานุการ 

     กำรแข่งขันออกแบบชุดรีไซเคิล  
  8.30 นายรุ่งโรจน์   สมนิล    ประธานกรรมการ 
  8.31 นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการ 
  8.32 นางกลัยา           ม่วงมั่น    กรรมการ 
  8.33 นางสาวจิดาภา    เซียนจันทึก   กรรมการ 
  8.34 นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ์   กรรมการ 
  8.35 นางสาวจารุวรรณ   ทองขุนด า   กรรมการ 

8.36 นางสาวอุบล   บุญชู    กรรมการและเลขานุการ 
กำรแข่งขันพูดสุนทรพจน์ทำงวิทยำศำสตร์ ระดับม.ต้น  และ ม.ปลำย  
 8.37 นางมาลิน    จันทร์แสง   ประธานกรรมการ 
 8.38 นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง   กรรมการ 
 8.39 นางจุฑารัตน์ ภัทรกรธรกิจ   กรรมการ 

  8.40 นางศันสนีย์  พันธ์เรือง   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ จัดการแข่งขันตามรายการต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดง มีหน้ำที่จัดกำรแสดง   

กำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  ประกอบด้วย 
  9.1  นางสาวจิดาภา    เซียนจันทึก   ประธานกรรมการ 
  9.2  นางกัลยา           ม่วงมั่น    กรรมการ 
  9.3  นางสาวมินทร์ตรา   วิชาสวัสดิ ์   กรรมการ 

 9.4  นางสาวจารุวรรณ    ทองขุนด า   กรรมการและเลขานุการ 
กำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ประกอบด้วย 

  9.4  นางสาวอุบล   บุญชู    ประธานกรรมการ 
9.5  นายเรวัตต์  นกสว่าง    กรรมการ 

  9.5  นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม    กรรมการ 
9.6  นายรุ่งโรจน์  สมนิล    กรรมการและเลขานุการ 

กำรแสดงละครสัปดำห์วิทยำศำสตร์ 
 9.7  นายคมสัณห์  จันสอน    ประธานกรรมการ 
 9.8  นางศันสนีย์  พันธ์เรือง   กรรมการ 
 9.9  นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการและเลขานุการ  
กำรแสดงเดินแบบรีไซเคิล 
 9.10  นายรุ่งโรจน์ สมนิล    ประธานกรรมการ 
 9.11  นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการ 
 9.12  นางสาวอุบล บุญชู    กรรมการและเลขานุการ 
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กำรแสดง cover หน้ำกำกนักวิทยำศำสตร์   
 9.10  นายรุ่งโรจน์ สมนิล    ประธานกรรมการ 
 9.11  นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการ 
 9.12  นางสาวอุบล บุญชู    กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที ่  ประชุม วางแผน  ฝึกซ้อมนักเรียน  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดการแสดงใน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจ าปี 2560     
 
10. คณะกรรมกำรฝ่ำยนิทรรศกำร  
 10.1 นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม   ประธานกรรมการ  
 10.2 นายเรวัตต์   นกสว่าง   กรรมการ 
 10.3 นางสาวอุบล  บุญชู    กรรมการ 
 10.4 นางสาวสุภาวดี  สอาดดิษฐ์   กรรมการ 
 10.5 นางกัลยา            ม่วงมั่น    กรรมการ 
 10.6 นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่ เตรียมสถานที่  จัดป้ายนิทรรศการแสดงความรู้ในด้านต่าง ๆ  จัดแสดงผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์แบบ STEM ประกาศผลรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขัน 

 

  11. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดพิมพ์เกียรติบัตร  
  11.1 นายคมสัณห์   จันสอน    ประธานกรรมการ 
  11.2 นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม   กรรมการ 
  11.3 นายเรวัตต์   นกสว่าง   กรรมการและเลขานุการ 
 
 มีหน้ำที ่ พิมพ์เกียรติบัตร  เพ่ือแจกนักเรียน  
   

12. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมรับเกียรติบัตร 
  12.1  นางมาลิน   จันทร์แสง   ประธานกรรมการ 
  12.2  นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 
  12.3  นางสาวมินทร์ตรา   วิชาสวัสดิ ์   กรรมการ 

 12.4  นางสาวสุภาวด ี  สอาดดิษฐ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที ่จัดนักเรียน และเตรียมการแจกเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล  
     

13.  คณะกรรมกำรฝ่ำยวัสดุ-อุปกรณ์  
  13.1 นางสาวมันฑนา      เลิศเสรีพัฒนกุล   ประธานกรรมการ 
  13.2 นางสาวณัฐรุจา       สมรฤทธิ์   กรรมการ 
  13.3 นายรุ่งโรจน์  สมนิล    กรรมการ 
  13.4 นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม   กรรมการ 
  13.5 นางสาวอุบล   บุญชู    กรรมการและเลขานุการ 
 
 มีหน้ำที ่จัดเตรียม จัดหาวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจกรรม  
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