
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที ่๓๑๖/๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
******************************************** 

  ด้วยระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ขึ้น ในวันพุธที่ ๑๗ สิงหำคม 
๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ 
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน 
  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือให้ปฏิบัติงานบุคลากร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๗๖๐/๒๕๕๖ สั่ง ณ 
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า และค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบ
อ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
 ๑.๑  นายธีระศักดิ์ แก้วสุข ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมการ 
 ๑.๓  นางศิริญญา หล้าเต็น กรรมการ 
 ๑.๔  นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่วางแผนการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาและประสานงานให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางพิชยา  ชูมก รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓  นายสุทน  คุ้มเสม รองประธานกรรมการ 
 ๒.๔  นายนิพล  ปลุกเสก รองประธานกรรมการ 
 ๒.๕  นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมการ 
 ๒.๖  นางสาวสุทธิพร ก้อนสิน  กรรมการ 
 ๒.๗  นายชัยพิชิต  อุดค ามี กรรมการ 
 ๒.๘  นางญาดา  ตรีเนตร กรรมการ 
 ๒.๙  นางสาววรัญญา  เป็งปิง กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางสาวสุภาพร  เป็งปิง กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาวอรนุช  เรือนค า กรรมการ 
 ๒.๑๒ นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม กรรมการ 
 ๒.๑๓ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว กรรมการ 

.../๒.๑๔ นายเฉลิมชน 
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 ๒.๑๔ นายเฉลิมชน วรรณพาน กรรมการ 
 ๒.๑๕ นายนัฐกานต์ แสนคง กรรมการ 
 ๒.๑๖ นายธนกร หลู่ปิน กรรมการ 
 ๒.๑๗ นายสหัสวรรษ แสนธุระ กรรมการ 
 ๒.๑๘ นายศิลปานันท์ บุญอุ้ม กรรมการ 
 ๒.๑๙ นายวัชรพงศ์ ผานดอยแดน กรรมการ 
 ๒.๒๐ นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่๑) จัดหาสถานที ่ห้องเรียน วัสดุ–อุปกรณ์ ที่จ าเป็นส าหรับด าเนินกิจกรรม 
          ๒) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
และด าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 
 ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่  ประกอบด้วย 
             ๓.๑  นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล   ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
 ๓.๓  นางสาวสุทธิพร ก้อนสิน    กรรมการ 
 ๓.๔  นางญาดา  ตรีเนตร    กรรมการ 
 ๓.๕  นางสาววรัญญา เป็งปิง    กรรมการ 
 ๓.๖  นางสาวสภุาพร เป็งปิง    กรรมการ 
 ๓.๗  นางสาวอรนุช เรือนค า    กรรมการ 
 ๓.๘  นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม   กรรมการ 
 ๓.๙  นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   กรรมการ 
 ๓.๑๐ นายเฉลิมชน วรรณพาน    กรรมการ 
 ๓.๑๑ นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอย   กรรมการ 
 ๓.๑๒ นายบุญเลิศ มูลศรี    กรรมการ 
 ๓.๑๓ นายสมาน จันทร์ธง    กรรมการ    
 ๓.๑๔ นายผจญ ภิระแก้ว    กรรมการ 
 ๓.๑๕ นายบัญชา บังคมเนตร    กรรมการ 
 ๓.๑๖ นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์    กรรมการ 
 ๓.๑๗ นายนัฐกานต์ แสนคง    กรรมการ 
 ๓.๑๘ นายธนกร หลู่ปิน    กรรมการ 
 ๓.๑๙ นายสหัสวรรษ แสนธุระ    กรรมการ 
 ๓.๒๐ นายศิลปานันท์ บุญอุ้ม    กรรมการ 
 ๓.๒๑ นายวชัรพงศ์ ผานดอยแดน   กรรมการ  
 ๓.๒๒ นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๒๓ นายชัยพิชิต อุดค ามี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         มีหน้ำที ่๑. จัดเตรียมสถานที่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” บริเวณหน้าเสาธง ส าหรับด าเนินการพิธีเทิดพระเกียรติบิดาแห่งวิทยาศาสตร์
ไทยในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

.../๒. จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ 
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 ๒. จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็น และสถานที่แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและพิธีกร  ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นางญาดา ตรีเนตร    ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางสาววรัญญา เป็งปิง    กรรมการ 
 ๔.๓ นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม   กรรมการ 
 ๔.๔ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว    กรรมการและเลขานุการ 
       มีหน้ำที ่ ๑) จัดท าก าหนดการพิธี ค ากล่าวรายงาน กล่าวเปิดและกล่าวราชสดุดีรัชกาลที่ ๔ 
  ๒) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติอย่างครบถ้วน 
  ๓) เป็นพิธีกรด าเนินการพิธีเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๔ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 
 ๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกำรแข่งขันกิจกรรมทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕.๑ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 

๕.๑.๑ นางพิชยา ชูมก   ประธานกรรมการ 
๕.๑.๒ นายสุทน  คุ้มเสม   กรรมการ 
๕.๑.๓ นายสหัสวรรษ แสนธุระ  กรรมการ 
๕.๑.๔ นางสาวสุภาพร เป็งปิง  กรรมการและเลขานุการ 

 ๕.๒ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๕.๒.๑ นางญาดา ตรีเนตร   ประธานกรรมการ 
๕.๒.๒ นางสาววรัญญา เป็งปิง  กรรมการ 
๕.๒.๓ นายนฐักานต์ แสนคง  กรรมการ 
๕.๒.๔ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 

 ๕.๓ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๕.๓.๑ นางสาวสุทธิพร ก้อนสิน  ประธานกรรมการ 
๕.๓.๒ นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง  กรรมการ 
๕.๓.๓ นางสาวพิมพ์ชนก กันทะวัง  กรรมการ    
๕.๓.๔ นายชัยพิชิต อุดค ามี  กรรมการและเลขานุการ 

 ๕.๔ การแข่งขันเครื่องบินจรวด (Air rocket) ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๕.๔.๑ นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม ประธานกรรมการ 
๕.๔.๒ นายเฉลิมชน วรรณพาน  กรรมการ   
๕.๔.๓ นายธนกร หลู่ปิน   กรรมการ 
๕.๔.๔ นางสาวอรนุช เรือนค า  กรรมการและเลขานุการ 

 ๕.๕ การแข่งขัน Science & Technology Genius ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๕.๕.๑ นายนิพล  ปลุกเสก  ประธานกรรมการ 
๕.๕.๒ นางสภุาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมการ 
๕.๕.๓ นายศิลปานันท์ บุญอุ้ม  กรรมการ 
๕.๕.๔ นายวัชรพงศ์ ผานดอยแดน  กรรมการ 
๕.๕.๕ นางสาวพัชราภรณ์ จนัทร์ตาธรรม กรรมการและเลขานุการ  

.../มีหน้าที่ 
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 มีหน้ำที ่ ๑) จัดเตรียมแบบทดสอบ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมให้ครบถ้วน 
  ๒) ตัดสินและรายงานผลแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ฯ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร และคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 
       ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ ประกอบด้วย 
 ๖.๑  นายบรรจบ ชูมก     ประธานกรรมการ 
 ๖.๒  นายบัญชา  บังคมเนตร    กรรมการ 
 ๖.๓  นายเฉลิมชน วรรณพาน    กรรมการ 
 ๖.๔  นายนัฐกานต์ แสนคง    กรรมการ 
 ๖.๕  นายธนกร หลู่ปิน    กรรมการ 
 ๖.๖  นายสหัสวรรษ แสนธุระ    กรรมการ 
 ๖.๗  นายศิลปานันท์ บุญอุ้ม    กรรมการ 
 ๖.๘  นายวัชรพงศ์ ผานดอยแดน   กรรมการ  
 ๖.๙  นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์    กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่ จัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตที่จ าเป็นบริ เวณหน้าเสาธง เ พ่ือใช้ในพิธี
เทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และบันทึกภาพการด าเนินกิจกรรม วันที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเกียรติบัตร ประกอบด้วย 
 ๗.๑  นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒  นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
 ๗.๓  นางสาวอรนุช  เรือนค า  กรรมการ 
 ๗.๔  นายนัฐกานต์ แสนคง  กรรมการ 
 ๗.๕  นายธนกร หลู่ปิน  กรรมการ 
 ๗.๖  นายสหัสวรรษ แสนธุระ  กรรมการ 
 ๗.๗  นายศิลปานันท์ บุญอุ้ม  กรรมการ 
 ๗.๘  นายวัชรพงศ์ ผานดอยแดน  กรรมการ 
 ๗.๙  นายเฉลิมชน วรรณพาน  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่จัดเตรียมเกียรติบัตรและรางวัลการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ทุกรายการ  
 
 ๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย 
 ๘.๑  นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   ประธานกรรมการ 
 ๘.๒  นางสาววรัญญา  เป็งปิง    กรรมการ 
 ๘.๓  นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม   กรรมการ 
 ๘.๔  นายเฉลิมชน วรรณพาน    กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้ำที ่ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 

.../ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง 
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ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดี 

ต่อทางราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
             

 สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายธีระศักดิ์  แก้วสุข) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 
 


