คำสั่งโรงเรียนเทศบำล ๗ ฝั่งหมิ่น
ที่ 083/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์
ประจำปี 2558
*******************************************************************************
เนื่ อ งจากวั น ที่ 18 สิ ง หาคมของทุ ก ปี เป็ น “วั น วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ”เพื่ อ น้ อ มร าลึ ก ถึ ง
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และเทิ ด พระเกี ย รติ ข องพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ซึ่ งทรงค านวณการเกิ ด
สุริยุปราคาที่ตาบลหว้ากอ จัง หวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 โดยไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่วินาที
เดียว ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติไทย ทางสถาบันศึกษา
ต่างๆจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ นาเสนอ
ความรู้และนันทนาการต่างๆ ด้วยเหตุนี้ ทางโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นจึงจัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์
และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และสนุกสนานกับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่
17 – 19 สิงหาคม 2558
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1.1 นายพิชิต
พันธุ์พิทยแพทย์
ประธาน
1.2 นางผ่องพรรณ
ปินตาแสน
รองประธาน
มีหน้ำที่ ให้คาปรึกษา ดูแล การจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์
2. คณะกรรมกำรดำเนินกำร
2.1 นางสาวปรียพร
มุกดา
ประธาน
2.2 นายไพฑูรย์
แสนบัวหลวง
รองประธาน
2.2 นางสาวเจนจิรา
ปวงคา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินกิจกรรม และประสานงาน อานวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่/ตกแต่งเวที
3.1 นางเครือวัลย์
อุตมะโน
3.2 นายภัทรภณ
ดวงภู
3.3 นายวสันต์
นายด่าน
3.4 นายธนัตถ์นินทร์
แสนอาทิตย์
3.5 นายหิรัญ
ศรีวิชัย
3.6 นายยศกร
มีสุข

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

3.7 นางสาวมนัสนันท์
คายันต์
กรรมการ
3.8 นางสาวลัดดาพร
จันทาพูน
กรรมการ
3.9 นางสาวญาณกร
ศรีชาติ
กรรมการ
3.10 นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล
กรรมการ
3.11 นางสาวกฤติญา
กิติมา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมให้เรียบร้อย และตกแต่งบรรยากาศให้เข้ากับกิจกรรม
4. คณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดบอร์ดผลงำนนักเรียน
4.1 นางสาวพัชญ์วิสา
จันทพิมพ์
ประธาน
4.2 นางศุภณัฐชญา
บุตรบุญ
รองประธาน
4.3 นางสาวผกาวรรณ
คาปิว
กรรมการ
4.4 นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ดาเนินงานการจัดบอร์ดผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัล
5. คณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดทำเกียรติบัตร
5.1 นางโสพิชชาญ์
สมใจ
ประธาน
5.2 นางสาวราตรี
สุนทร
รองประธาน
มีหน้ำที่ ดาเนินงานการจัดทาเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะการแข่งขันในรายการต่างๆ
6. คณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดเตรียมของรำงวัลและมอบของรำงวัล
6.1 นางจิรารักษ์
ตุลาชม
ประธาน
6.2 นางสาววิไลวรรณ
ด่านสวัสดิ์
รองประธาน
6.3 นางสาวน้าฝน
อินสุวรรณ์
กรรมการ
6.4 นางสาวภาวิดา
วงค์แก้ว
กรรมการ
6.5 นางสาวธีรนาฎ
หมื่นทะ
กรรมการ
มีหน้ำที่ ดาเนินงานการจัดเตรียมของรางวัลให้เพียงพอสาหรับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในรายการต่างๆ
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมเครื่องเสียง/อุปกรณ์โสตฯ
7.1 นายเอกชัย
ชัยธนานันท์
ประธาน
7.2 นายธีรวัฒน์
แสนศิริ
รองประธาน
มีหน้ำที่ มีหน้าที่ จัดเตรียม/ควบคุมเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
8. ฝ่ำยดำเนินกิจกรรมและดูแลนักเรียนทำกิจกรรม
8.1 กิจกรรมตอบปัญหำวิทยำศำสตร์
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 นายธีรวัฒน์
แสนศิริ
กรรมกร
8.1.4 นายณัฐวัตร
เดินแปง
กรรมการ
8.1.5 นางสาวเจนจิรา
ปวงคา
กรรมการและเลขานุการ

8.2 กิจกรรมแข่งขันวำดภำพตำมจินตนำกำร ประถมศึกษำปีที่ 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 คายันต์
กรรมการ
8.2.8 นางสาวลัดดาพร จันทาพูน
กรรมการ
8.2.9 นางสาวกฤติญา
กิติมา
กรรมการ
8.2.10 นางสาวเจนจิรา ปวงคา
กรรมการและเลขานุการ
8.3 กิจกรรมแข่งขันกำรโยนไข่ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 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 คาปิว
กรรมการ
8.3.5 นางสาวญาณกร
ศรีชาติ
กรรมการ
8.3.6 นางสาวธีรนาฎ
หมื่นทะ
กรรมการ
8.3.7 นางสาวน้าฝน
อินสุวรรณ์
กรรมการ
8.3.8 นายหิรัญ
ศรีวิชัย
กรรมการและเลขานุการ
8.4 กิจกรรมแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 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 นายธีรวัฒน์ แสนศิริ
กรรมการ
8.4.4 นางสาวราตรี
สุนทร
กรรมการ
8.4.5 นายณัฐวัตร เดินแปง
กรรมการและเลขานุการ
8.5 กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ 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 นายวสันต์
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 คายันต์
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 นายธีรวัฒน์
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 คาปิว
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
ปวงคา
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 นิทรรศกำรควำมรู้น้ำแปลงร่ำง
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 นางสาวน้าฝน อินสุวรรณ์
รองประธาน
8.7 กิจกรรมดูหนังแนววิทยำศำสตร์
8.7.1 นายธีรวัฒน์
แสนสิริ
ประธาน
8.7.2 นางสาวภัสสุรีย์
เพ็ญกุล
รองประธาน
มีหน้ำที่ ดาเนินงานการจัดเตรียมกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และดูแลนักเรียนในระหว่างการทากิจกรรมต่างๆ
ตลอดจนการตัดสินแข่งขัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร
9.1 นายไพฑูรย์
แสนบัวหลวง
ประธาน
9.2 นางสาวญาณกร
ศรีชาติ
รองประธาน
มีหน้ำที่ ดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามลาดับขั้นตอน พิธีการจนเสร็จสิ้น
10. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ
10.1 นายกฤษณะ
ปิกวงศ์
ประธาน
10.2 นายณัฐวัตร
เดินแปง
รองประธาน
10.3 นายชาติชาย
เบญจวรรณ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ บันทึกภาพพิธีกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการอย่างครบถ้วน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกิจกรรม
11. คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผล/ประเมินผล
11.1 นางสาวเจนจิรา
ปวงคา
ประธาน
11.2 นางสาวปรียพร
มุกดา
รองประธาน
11.3 นายไพฑูรย์
แสนบัวหลวง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ วัดผล/ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม พร้อมทั้งสรุปกิจกรรมเพื่อดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง
ต่อไป
ให้ ผู้ ที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ที่ ได้ รับ มอบหมายอย่ างเต็ ม ก าลั งความสามารถเพื่ อ ให้ งานส าเร็ จ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
(นายพิชิต พันธุ์พิทยแพทย์)
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

