
 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที่ ๓๗๒ /๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

******************************************** 
  ด้วยระหว่างวันที่ ๑๓–๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ขึ้น ในระหว่ำงวันที่ ๑๔–๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน 
  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อสถานศึกษาและ      
ทางราชการ  จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา  ๒๗ (๑)  และมาตรา ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  
๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายจรัส  ค าอ้าย    ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ    กรรมการ 
  ๑.๓ นายถวิล ชัยยา    กรรมการ 
  ๑.๔ นายเมธา  ศรีประทีป    กรรมการ 
  ๑.๕ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
  ๑.๖ นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม   กรรมการและเลขานุการ 
      มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา ในการวางแผนการด าเนินงาน ประสานงาน อ านวยความสะดวก 
แก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพือ่ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นายสุรัติ  จิตนารินทร์    กรรมการ 
  ๒.๓ นายถวิล ชัยยา    กรรมการ 
  ๒.๔ นางพิชยา  ชูมก    กรรมการ 
  ๒.๕ นายสุทน  คุ้มเสม    กรรมการ 
  ๒.๖ นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
  ๒.๗ นายชัยพิชิต  อุดค ามี    กรรมการ 
  ๒.๘ นายนิพล  ปลุกเสก    กรรมการ 
  ๒.๙ นางสาวญาดา  มาอ้วน   กรรมการ 
  ๒.๑๐ นางสาววรัญญา  เป็งปิง   กรรมการ 
  ๒.๑๑ นางศิริญญา  หล้าเต็น   กรรมการ 
  ๒.๑๒ นางสาวสุภาพร  เป็งปิง   กรรมการ 
  ๒.๑๓ นางสาวอรนุช  เรือนค า   กรรมการ 
  ๒.๑๔ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   กรรมการ 
  ๒.๑๕ นางสาวกานต์ชนก  ไชยวารี   กรรมการ 
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  ๒.๑๖ นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ   กรรมการ 
  ๒.๑๗ นางสาววิจิตรา  วงศ์แปง   กรรมการ 
  ๒.๑๘ นายพินิจ  ทังสุนันท์    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่   ๑) จัดหาสถานที่ ห้องเรียน วัสดุ–อุปกรณ์ ที่จ าเป็นส าหรับด าเนินกิจกรรม 
  ๒) จัดท าบัตรเชิญร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ 
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ส าหรับฝ่ายบริหาร คณะครู และด าเนินการติดต่อประสานงาน กับฝ่ายต่างๆ ในการ
จัดกิจกรรม 
  ๓) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นทราบก่อนและด าเนินการจัดกิจกรรม
แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
 ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่  ประกอบด้วย 
   ๓.๑ นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล   ประธานกรรมการ 
   ๓.๒ นายชัยพิชิต อุดค ามี    กรรมการ 
   ๓.๓ นายนิพล  ปลุกเสก    กรรมการ 
   ๓.๔ นางสาวญาดา มาอ้วน    กรรมการ 
   ๓.๕ นางสาววรัญญา เป็งปิง   กรรมการ 
   ๓.๖ นางสาวสุภาพร เปิงปิง    กรรมการ 
   ๓.๗ นางสาวอรนุช เรือนค า    กรรมการ 
   ๓.๘ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   กรรมการ 
   ๓.๙ นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอย   กรรมการ 
   ๓.๑๐ นายบุญเลิศ มูลศรี    กรรมการ 
  ๓.๑๑ นายสมาน จันทร์ธง    กรรมการ    
  ๓.๑๒ นายผจญ ภิระแก้ว    กรรมการ 
  ๓.๑๓ นายบัญชา บังคมเนตร   กรรมการ 
  ๓.๑๔ นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์   กรรมการ 
  ๓.๑๕ นางสาวกานต์ชนก  ไชยวารี   กรรมการ 
  ๓.๑๖ นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ   กรรมการ 
  ๓.๑๗ นางสาววิจิตรา  วงศ์แปง   กรรมการ 
  ๓.๑๘ นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่   กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑๙ นายสุทน คุ้มเสม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถานที่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” บริเวณหน้าเสาธง ส าหรับด าเนินการพิธีเทิดพระเกียรติบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและพิธีกร  ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นางพิชยา  ชูมก    ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางสาวญาดา มาอ้วน    กรรมการ 
๔.๓ นางสาววรัญญา เปง็ปิง   กรรมการ 
๔.๔ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

       มีหน้ำที่  ๑) จัดท าก าหนดการพิธี ค ากล่าวรายงาน กล่าวเปิดและกล่าวราชสดุดีรัชกาลที่ ๔ 
  ๒) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติอย่างครบถ้วน 
  ๓) พิธีกรด าเนินการพิธีเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๔ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
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 ๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกำรแข่งขันกิจกรรมทำงวิทยำศำสตร์ 
  ๕.๑ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 

๕.๑.๑ นางพิชยา ชูมก   ประธานกรรมการ 
๕.๑.๒ นายสุรัติ จิตนารินทร ์  กรรมการ 
๕.๑.๓ นางสาวกานตช์นก  ไชยวารี  กรรมการ 
๕.๑.๔ นายสุทน  คุ้มเสม    กรรมการและเลขานุการ 

  ๕.๒ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๕.๒.๑ นางสาวญาดา มาอ้วน  ประธานกรรมการ 
๕.๒.๒ นายพินิจ  ทังสุนนัท์   กรรมการ 
๕.๒.๓ นางสาววรัญญา เป็งปิง  กรรมการ 
๕.๒.๔ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 

  ๕.๓ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดบั ม.ต้น, ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๕.๓.๑ นายชัยพิชติ อุดค าม ี  ประธานกรรมการ 
๕.๓.๒ นางสาวสุภาพร เป็งปิง  กรรมการ 
๕.๓.๓ นางสาววจิิตรา  วงศ์แปง  กรรมการ 
๕.๓.๔ นางสาวสุพัตรา จนิดาหลวง  กรรมการและเลขานุการ 

  ๕.๔ การแข่งขันเครื่องบินจรวด (Air rocket) ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๕.๔.๑ นายสุรัติ จิตนารินทร ์  ประธานกรรมการ 
๕.๕.๒ นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม   กรรมการ 
๕.๕.๓ นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถ ิ  กรรมการ 
๕.๕.๔ นางสาวอรนชุ เรือนค า  กรรมการและเลขานุการ 

๕.๕ การแข่งขัน Science Search ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๕.๕.๑ นายนิพล  ปลุกเสก   ประธานกรรมการ 
๕.๕.๒ นางสุภาภรณ์  พิพฒัน์วฒุิกุล  กรรมการ 
๕.๕.๓ นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม  กรรมการ 
๕.๕.๔ นางศิริญญา  หล้าเต็น  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่  ๑) จัดเตรียมแบบทดสอบ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรมให้ครบ 
  ๒) ตัดสินและรายงานผลแข่งขนักิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในวนัที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ให้คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร และคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 

       ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ ประกอบด้วย 
๖.๑ นายบรรจบ ชูมก    ประธานกรรมการ 
๖.๒ นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ 
๖.๓ นายชัยพชิิต พฒันเวศน ์   กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที่  จัดเตรียมเคร่ืองเสียงและอุปกรณ์โสตที่จ าเป็นบริเวณหน้าเสาธง เพื่อใช้ในพิธีเทิดพระเกียรติ 
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และบันทึกภาพการด าเนินกิจกรรม วันที่ ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเกียรติบัตร ประกอบด้วย 
๗.๑ นายนิพล  ปลุกเสก    ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสุภาภรณ์  พิพฒันว์ุฒกิุล   กรรมการ 
๗.๓ นางศิริญญา  หลา้เต็น    กรรมการ 
๗.๔ นางสาวอรนุช เรือนค า    กรรมการและเลขานุการ  

 มีหน้ำที่ จัดเตรียมเกียรติบัตรและรางวลัการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ทุกรายการ  
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 ๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย 
๘.๑ นางสาววรัญญา เปง็ปิง   ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวสุภาพร เป็งปิง    กรรมการ 

  ๘.๓ นางสาวกานต์ชนก  ไชยวารี   กรรมการ 
  ๘.๔ นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ   กรรมการ 
  ๘.๕ นางสาววิจิตรา  วงศ์แปง   กรรมการ 

๘.๖ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้ำที่ ประเมินผล และสรุปผลการด าเนนิงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบังเกิดผลด ี
ต่อทางราชการ ทั้งนีต้ั้งแต่บัดนี้เป็นตน้ไป 
 
             

 สั่ง ณ วันที่ ๘ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 
 

(นายจรสั  ค าอ้าย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานทบ์า้นโฮ่ง 

 
 


