
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหม่ิน 
ที่  083/2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์   
ประจ ำปี 2558 

******************************************************************************* 
 เนื่องจากวันที่   18 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”เพ่ือน้อมร าลึกถึง          

พระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงค านวณการเกิด
สุริยุปราคาที่ต าบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม 2411 โดยไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่วินาที
เดียว ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติไทย ทางสถาบันศึกษา
ต่างๆจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ น าเสนอ
ความรู้และนันทนาการต่างๆ   ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นจึงจัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ  
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ 
และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และสนุกสนานกับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่      
17 – 19 สิงหาคม 2558    

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1.1 นายพิชิต   พันธุ์พิทยแพทย์  ประธาน 
1.2 นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน  รองประธาน 
มีหน้ำที ่  ให้ค าปรึกษา ดูแล การจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
      2.1  นางสาวปรียพร  มุกดา   ประธาน  
     2.2  นายไพฑูรย ์  แสนบัวหลวง  รองประธาน 
      2.2  นางสาวเจนจิรา  ปวงค า   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม  และประสานงาน อ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม  
 
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่/ตกแต่งเวที 

3.1 นางเครือวัลย์  อุตมะโน   ประธาน 
3.2 นายภัทรภณ  ดวงภู   รองประธาน 
3.3 นายวสันต์   นายด่าน   กรรมการ 
3.4 นายธนัตถ์นินทร์  แสนอาทิตย์  กรรมการ 
3.5 นายหิรัญ   ศรีวิชัย   กรรมการ 
3.6 นายยศกร   มีสุข   กรรมการ 



3.7 นางสาวมนัสนันท์  ค ายันต์   กรรมการ 
3.8 นางสาวลัดดาพร        จันทาพูน  กรรมการ 
3.9 นางสาวญาณกร  ศรีชาติ   กรรมการ 
3.10 นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล   กรรมการ 
3.11 นางสาวกฤติญา  กิติมา   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินกิจกรรมให้เรียบร้อย  และตกแต่งบรรยากาศให้เข้ากับกิจกรรม 
 

4. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดบอร์ดผลงำนนักเรียน   
 4.1 นางสาวพัชญ์วิสา  จันทพิมพ์  ประธาน 
 4.2 นางศุภณัฐชญา  บุตรบุญ   รองประธาน 
 4.3 นางสาวผกาวรรณ              ค าปิว   กรรมการ 
 4.4  นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่  ด าเนินงานการจัดบอร์ดผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัล   
  
5. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำเกียรติบัตร  
 5.1 นางโสพิชชาญ์    สมใจ   ประธาน 
 5.2 นางสาวราตรี  สุนทร   รองประธาน 
 มีหน้ำที่  ด าเนินงานการจัดท าเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะการแข่งขันในรายการต่างๆ  
 
6. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดเตรียมของรำงวัลและมอบของรำงวัล 
 6.1 นางจิรารักษ์  ตุลาชม   ประธาน 
 6.2 นางสาววิไลวรรณ  ด่านสวัสดิ์  รองประธาน 
 6.3 นางสาวน้ าฝน  อินสุวรรณ์  กรรมการ 
 6.4  นางสาวภาวิดา  วงค์แก้ว   กรรมการ 
 6.5  นางสาวธีรนาฎ  หมื่นทะ   กรรมการ 

มีหน้ำที่  ด าเนินงานการจัดเตรียมของรางวัลให้เพียงพอส าหรับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในรายการต่างๆ 
 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมเครื่องเสียง/อุปกรณ์โสตฯ 
7.1  นายเอกชัย   ชัยธนานันท์  ประธาน 
7.2  นายธีรวัฒน ์ แสนศิริ   รองประธาน 
มีหน้ำที่  มีหน้าที่ จัดเตรียม/ควบคุมเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน   

 
8. ฝ่ำยด ำเนินกิจกรรมและดูแลนักเรียนท ำกิจกรรม 

8.1 กิจกรรมตอบปัญหำวิทยำศำสตร ์
 ระยะเวลำ  วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

8.1.1 นายไพฑูรย์  แสนบัวหลวง  ประธาน 
8.1.2 นางสาวปรียพร มุกดา   รองประธาน 
8.1.3 นายธีรวัฒน ์  แสนศิริ   กรรมกร 
8.1.4 นายณัฐวัตร  เดินแปง   กรรมการ 
8.1.5 นางสาวเจนจิรา ปวงค า   กรรมการและเลขานุการ 



8.2 กิจกรรมแข่งขันวำดภำพตำมจินตนำกำร   ประถมศึกษำปีท่ี 1-3 
    ระยะเวลำ  วันที่ 17-19 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 8.2.1 นางจิรารักษ์ ตุลาชม   ประธาน 
 8.2.2 นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์  รองประธาน 
 8.2.3 นายภัทรภณ ดวงภู   กรรมการ 
 8.2.4 นางศุภณัฐชญา บุตรบุญ   กรรมการ 
 8.2.5 นางโสพิชชาญ์   สมใจ   กรรมการ 
 8.2.6 นางสาวภาวิดา วงค์แก้ว   กรรมการ    
 8.2.7 นางสาวมนัสนันท์ ค ายันต์    กรรมการ   
 8.2.8 นางสาวลัดดาพร     จนัทาพูน  กรรมการ   
 8.2.9 นางสาวกฤติญา กิติมา   กรรมการ 
 8.2.10 นางสาวเจนจิรา ปวงค า   กรรมการและเลขานุการ 

8.3  กิจกรรมแข่งขันกำรโยนไข่ ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ 4 
    ระยะเวลำ  วันที่ 17 - 18  สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 8.3.1 นางสาวปรียพร มุกดา   ประธาน 

8.3.2 นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์  รองประธาน 
8.3.3 นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล   กรรมการ 
8.3.4 นางสาวผกาวรรณ    ค าปิว   กรรมการ 
8.3.5 นางสาวญาณกร ศรีชาติ   กรรมการ 
8.3.6 นางสาวธีรนาฎ หมื่นทะ   กรรมการ 
8.3.7 นางสาวน้ าฝน อินสุวรรณ์  กรรมการ 
8.3.8  นายหิรัญ  ศรีวิชัย   กรรมการและเลขานุการ 

8.4 กิจกรรมแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล  ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 
    ระยะเวลำ  วันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 – 15.00 น. 
 8.4.1  นายไพฑูรย์ แสนบัวหลวง      ประธาน 
 8.4.2  นางศิริรัตน์  อินต๊ะชัย  รองประธาน 
 8.4.3  นายธีรวัฒน ์แสนศิริ   กรรมการ 
 8.4.4  นางสาวราตรี สุนทร   กรรมการ 
 8.4.5  นายณัฐวัตร เดินแปง   กรรมการและเลขานุการ 

8.5 กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ ำ ประเภทควำมไกล  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
    ระยะเวลำ  วันที่ 17 - 18  สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 – 15.00 น. 
 8.5.1  นายศิวาพร  เกษแก้ว   ประธาน 
 8.5.2  นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์  รองประธาน 
 8.5.3  นายชาติชาย เบญจวรรณ์  กรรมการ 
 8.5.4  นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์  กรรมการ 
 8.5.5  นายวสันต ์  นายด่าน   กรรมการ 
 8.5.6  นายยศกร  มีสุข   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



8.6 กิจกรรมตำมนิทรรศกำรควำมรู้สัปดำห์วิทยำศำสตร์ 
  ระยะเวลำ  วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 15.00 น. 

 8.6.1 นิทรรศกำรควำมรู้ชีวิตของสัตว์ และสัตว์แปลก 
 8.6.1.1 นายไพฑูรย์  แสนบัวหลวง  ประธาน 

    8.6.1.2 นางจิรารักษ์ ตุลาชม   รองประธาน 
    8.6.1.3 นางเครือวัลย์ อุตมะโน   กรรมการ 
    8.6.1.4 นางสาวภาวิดา วงค์แก้ว   กรรมการ    
    8.6.1.5 นางสาวมนัสนันท์ ค ายันต์   กรรมการ 
    8.6.1.6 นางสาวกฤติญา กิติมา   กรรมการและเลขานุการ 
 8.6.2 นิทรรศกำรควำมรู้ชีวิตของพืช 
    8.6.2.1 นายไพฑูรย์  แสนบัวหลวง  ประธาน 
       8.6.2.2 นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์  รองประธาน 

       8.6.2.3 นายธีรวัฒน ์  แสนศิริ   กรรมการ 

       8.6.2.4 นายภัทรภณ ดวงภู   กรรมการและเลขานุการ 
 8.6.3 นิทรรศกำรควำมแสงและเงำ 

      8.6.3.1 นางสาวปรียพร มุกดา   ประธาน 
    8.6.3.2 นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์  รองประธาน 
    8.6.3.3 นางสาวญาณกร  ศรีชาติ   กรรมการ 
    8.6.3.4 นางสาวธีรนาฎ หมื่นทะ   กรรมการ 
    8.6.3.5 นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล   กรรมการและเลขานุการ 
 8.6.4 นิทรรศกำรควำมหุ้นยนต์และเครื่องร่อน 
   8.6.4.1 นางสาวปรียพร มุกดา   ประธาน 
  8.6.4.2 นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์  รองประธาน 

  8.6.4.3 นางสาวผกาวรรณ     ค าปิว   กรรมการ 

  8.6.4.4 นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์  กรรมการและเลขานุการ 

 8.6.5 นิทรรศกำรควำมรู้ไฟฟ้ำและพลังงำน 
    8.6.5.1 นายไพฑูรย์  แสนบัวหลวง  ประธาน 
    8.6.5.2 นายศิวาพร  เกษแก้ว   รองประธาน 

  8.6.5.3 นางสาวราตรี สุนทร   กรรมการ 
  8.6.5.4 นายณัฐวัตร  เดินแปง   กรรมการ 
   8.6.5.5 นายยศกร  มีสุข   กรรมการและเลขานุการ 
 8.6.6 นิทรรศกำรควำมรู้ดำรำศำสตร์ 
   8.6.6.1 นางสาวเจนจิรา   ปวงค า   ประธาน 
   8.6.6.2 นางศุภณัฐชญา บุตรบุญ   รองประธาน 
   8.6.6.3 นางโสพิชชาญ์   สมใจ   กรรมการ 
   8.6.6.4 นางสาวลัดดาพร     จันทาพูน   กรรมการ 
   8.6.6.5 นายหิรัญ  ศรีวิชัย   กรรมการ 
   8.6.6.6 นายวสันต์  นายด่าน   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



          8.6.7 นิทรรศกำรควำมรู้น้ ำแปลงร่ำง 
   8.6.7.1 นางศิริรัตน์  อินต๊ะชัย  ประธาน 

    8.6.7.2 นายชาติชาย  เบญจวรรณ์  รองประธาน 
          8.6.8 นิทรรศกำรควำมรู้ฟองสบู่วิเศษ 
   8.6.8.1 นางจิรารักษ์  ตุลาชม   ประธาน 
   8.6.2.1 นางสาวน้ าฝน อินสุวรรณ์  รองประธาน 

 8.7 กิจกรรมดูหนังแนววิทยำศำสตร์ 
    8.7.1 นายธีรวัฒน์  แสนสิริ   ประธาน 
    8.7.2 นางสาวภัสสุรีย ์  เพ็ญกุล   รองประธาน 
มีหน้ำที่  ด าเนินงานการจัดเตรียมกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และดูแลนักเรียนในระหว่างการท ากิจกรรมต่างๆ
ตลอดจนการตัดสินแข่งขัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

9.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร 
9.1  นายไพฑูรย์   แสนบัวหลวง  ประธาน  
9.2  นางสาวญาณกร  ศรีชาติ   รองประธาน 
มีหน้ำที่  ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน พิธีการจนเสร็จสิ้น 
 

 

10.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
10.1 นายกฤษณะ    ปิกวงศ์   ประธาน 
10.2 นายณัฐวัตร  เดินแปง   รองประธาน 
10.3 นายชาติชาย  เบญจวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  บันทึกภาพพิธีกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการอย่างครบถ้วน  ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกิจกรรม 

 

11. คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผล/ประเมินผล 
 11.1 นางสาวเจนจิรา  ปวงค า   ประธาน    
     11.2 นางสาวปรียพร  มุกดา      รองประธาน 
      11.3 นายไพฑูรย์  แสนบัวหลวง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  วัดผล/ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม พร้อมทั้งสรุปกิจกรรมเพ่ือด าเนินการแก้ไข  ปรับปรุง
ต่อไป 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้งานส าเร็จ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

           ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่  17  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2558 

  
 

(นายพิชิต    พันธุ์พิทยแพทย์) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 


