
 

 

 
 

ค ำส่ังโรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ 
ท่ี    88   / 2558 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนวนัวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปี 2558 
.................................................................................. 

 ด้วยโรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ ได้ก ำหนดจัดกิจกรรมวันวิทยำศำสตร์ขึ้นในวันอังคำรท่ี 18 
สิงหำคม 2558  ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ ต้ังแต่เวลำ 08.00 - 12.00 
น.  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้  ในกำรใช้ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ
ท่ีแท้จริง  และเป็นกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้นด้วย 
 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1 นำยอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสำร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 1.2 นำงธัญรัศมิ ์  ตรีนพรัตน ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 1.3 นำยสมพงษ์  ต้ังประยูรเลิศ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 1.4 นำยวันชัย  ทัศนิยม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 1.5 นำงสำวมุกดำ ลอนใหม่ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยวิชำกำรระดับมัธยมศึกษำ 
 1.6 นำงสำวพิมจันทร์ พิมศรี   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยวิชำกำรระดับประถมศึกษำ 
 1.7 นำงชญำนันท์  วิพัชรพรสกุล ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยงบประมำณ 
 1.8 นำงสำวณัฏฐณิชำ   โยธำภักด ี ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยบุคลำกรระดับมัธยมศึกษำ 
 1.9 นำงสำวศรัณย์ญุตำ กุศลส่ง  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยบุคลำกรระดับประถมศึกษำ 
 1.10 นำยสันต์  คำวีรัตน์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยอำคำรสถำนท่ี 
 1.11 นำงมำลี  กุศลส่ง           ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยกิจกำรนักเรียนระดับประถมศึกษำ 

 1.12 ว่ำท่ีร.ต.วุฒิไกร มูลคำย  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยกิจกำรนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ 

 1.13 นำงเพ็ญน ี  เหมะ  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
มีหน้าที่ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนและแก้ไขอุปสรรคในกำรจัดงำน 
3. ติดตำม ก ำกับงำน ปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จลุล่วง 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.1  นำยเอกนรินทร์ เผือกผ่อง  ประธำนกรรมกำร 
2.2  นำงประนอม   รัตนะรัต   กรรมกำร 
2.3  นำงสำวพิมพิลำ บุญเลิศ   กรรมกำร 
2.4  นำงสำวปฐมำภรณ์ สืบนิสัย   กรรมกำร 
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2.5  นำงสำวศุภลักษณ์ ปำผักโข   กรรมกำร 
2.6  นำงสำวณัฏฐณิชำ   โยธำภักด ี  กรรมกำร 
2.7  นำงสำวนันทวดี ข ำมี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
 รับผิดชอบ ด ำเนินงำนทุกอย่ำงให้เรียบร้อย 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเคร่ืองเสียง 
3.1  นำยสันต์   คำวีรัตน์   ประธำนกรรมกำร 
3.2  นำงสำวสุทธิดำ ขุนทุม   กรรมกำร 
3.3  นำงสำวนิธิยำ ทับเปล่ียน  กรรมกำร 
3.4  นำยธงชัย  อินธิรำช   กรรมกำร 
3.5  นำงอัมพำพันธ ์ ปำนขำว   กรรมกำร 
3.6  นำงสำวอำรยำ สอนวงษ ์  กรรมกำร 
3.7  นำยธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์  ศิริวิศำลสุวรรณ  กรรมกำร 
3.8  นำยจำมร  จิตรบุญมำ  กรรมกำร 
3.9  นำยชยพล  แปลงไล   กรรมกำร 
3.9  นำยส ำรำญ  มุ่งกำรนำ  กรรมกำร 
3.11 นำยศรำวุธ  บุญส่ง   กรรมกำร 
3.12 นำงสำวณัฏฐณิชำ   โยธำภักด ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
1. จัดและตกแต่งสถำนท่ีเวทีอำคำรอเนกประสงค์ 
2. จัดท ำป้ำยไวนิลในงำน 
3. จัดเตรียมเครื่องเสียง 

 
4. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรมและท าแฟ้ม 

4.1  นำยยอดยิ่ง  ทองรอด   ประธำนกรรมกำร 
4.2  นำยธนินท์รัฐ กฤษฎิฉ์ันทัชท์  ศิริวิศำลสุวรรณ กรรมกำร 
4.3  นำยเอกนรินทร์ เผือกผ่อง  กรรมกำร 
4.4  นำงสำวชลธิชำ ธีรปัญญำธรรม  กรรมกำร 
4.5  นำงสำววรรณนิภำ พระภักด ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
1. บันทึกภำพตลอดกำรจัดงำน 
2. รวบรวมภำพในงำนบันทึกลงแผ่น CD 
3. จัดท ำเป็นแฟ้มสะสมงำน 
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5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
5.1  นำงธัญรัศมิ ์ ตรีนพรัตน ์  ประธำนกรรมกำร 
5.2  นำงชญำนันท์  วิพัชรพรสกุล  กรรมกำร 
5.3  นำงสำวศิรินนำ ช่ังกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
1. เบิกจ่ำยเงินตำมโครงกำร 
2. จัดท ำบัญชีรับ-จ่ำย กิจกรรมวันวิทยำศำสตร์ 
3. สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินเสนอผู้อ ำนวยกำร 

 
6. คณะกรรมการท าหน้าที่พิธีกรและซ้อมการแสดง 

 6.1  นำงสำวนันทวดี  ข ำมี   ประธำนกรรมกำร 
 6.2  นำยธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์  ศิริวิศำลสุวรรณ  กรรมกำร 
 6.3  เด็กหญิงธนพร สำยใจ   นักเรียนช้ัน ป.5  กรรมกำร 
 6.4  เด็กหญิงธนพรรณ สำยใจ   นักเรียนช้ัน ป.5  กรรมกำร 
 6.5  นำงสำวณัฏฐณิชำ     โยธำภักดี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่   

1. ซักซ้อมกำรแสดงต่ำงๆ 
2. เป็นพิธีกรในกำรด ำเนินรำยกำร 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรแสดง 

 
7. คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน 

7.1  กิจกรรมกำรแข่งขันจัดสวนถำด 
 1.  นำงสำวณัฏฐณิชำ  โยธำภักดี       2.  นำยเอกนรินทร์     เผือกผ่อง 
7.2  กิจกรรมกำรแข่งขันจัดสวนขวด 
 1.  นำงอัมพำพันธ์    ปำนขำว   2. นำงประนอม   รัตนะรัต  
7.3  กิจกรรมกำรเขียนแผนผังควำมคิด(Mind Mapping) GAME ในหัวข้อกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
ส่ิงแวดล้อม 1.  นำงสำวปฐมำภรณ์ สืบนิสัย      2.  นำงสำวศุภลักษณ์ ปำผักโข 
7.4  กิจกรรมประกวดแผ่นป้ำยรณรงค์ กำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม 
 1.  นำงอัมพำพันธ์    ปำนขำว        2.  นำงสำวนิธิยำ     ทับเปล่ียน 

มีหน้าที่ 
1. ออกแบบเครื่องมือกำรประเมินผลกำรติดสิน 
2. ตัดสินกำรแข่งขันตำมรำยกำรท่ีได้รับมอบหมำย 
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8. คณะกรรมการประจ าฐานการเรียนรู้/ฐานการทดลอง 
8.1  ฐำนเปลือกไข่สีสวย คริสตัลสดใส  คณะกรรมกำรประจ ำฐำน 
 1.  นำงสวง     ต้ังประยูรเลิศ    
 2.  นำงสำวสุทธิดำ    ขุนทุม   
 3.  นำงสำวศิรินนำ   ช่ังกุล และนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 
8.2  ฐำนจรวดไอพ่น 
 1. นำงอัญชลี     โนรีวงค์          
 2.  นำงสำวณัฐศรินทร์    พิไสยสรเดช และนักเรยีนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 
8.3  ฐำนกำรประปำนครหลวง 
 1.  นำงสำวปรัชชำวดี    โหมเพ็ง    
 2.  นำงสำวฑิติวรรณ   หงส์ทอง และนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 
8.4  ฐำนบอร์ดควำมรู้ 
 1.  นำงรำตรี     จิตอำรีรัตน์     
 2.  นำยธงชัย     อินธิรำช และนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 
8.5  ฐำนล้อลำยแสนสนุก 
 1.  นำงมำลี     กุศลส่ง          
 2.  นำงสำวชลธิชำ   ธีรปัญญำธรรม และนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 
8.6  ฐำนเหวี่ยงอัศจรรย์ 
 1.  นำงสำวศรัณย์ญุตำ    กุศลส่ง       
 2.  นำงสำวภัทรำนิษฐ์   ฉิ่งทองธนะสิทธิ์ และนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 
8.7  ฐำนฟองยักษ์ 
 1.  นำยอนิวัตร์    ศักดิ์ภักดี   
 2.  นำยมนตรี     จันทร์แสงสุก 
 3.  นำยธำรำพันธ์    สุขส ำรำญ และนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 
8.8  ฐำนแว่นตำ 3 มิติ 
 1.  นำงสำวพิมพิลำ    บุญเลิศ    
 2.  นำงเยำวเรศ    สอนสังข ์และนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 
8.9  ฐำนต้ังไข ่
 1.  นำงสำวอำรยำ     สอนวงษ์        
 2.  นำงสงวนศรี    หอมสุวรรณ และนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 
8.10  ฐำนบิงโก line up 
 1.  นำงชญำนันท์     วิพัชรพรสกุล      
 2.  นำงศิริพร     เจติยวรรณ และนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 
8.11  ฐำนสีเต้นระบ ำ 
 1.  นำงสำวนันทวดี     ข ำมี     
 2.  นำยธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์  ศิริวิศำลสุวรรณ และนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 
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8.12  ฐำนรถพลังลูกโป่ง 
 1.  นำงประนอม    รัตนะรัต      
 2.  นำงมุทิตำ     ฟักน่วม และนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 

 8.13  ฐำนจรวดหลอด 
 1.  นำงธนวันต์    รัตนอ ำพร    
 2.  นำงอัมพำพันธ์    ปำนขำว และนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 
8.14  ฐำนเกำะติดแน่นๆ 
 1.  นำงอัญชลี     คณำนับ       
 2.  นำงสำวพิมจันทร์    พิมศรี และนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 

มีหน้าที่ 
1. เตรียมอุปกรณ์ประจ ำฐำน 
2. สำธิตและให้ควำมรู้เกี่ยวกับฐำนท่ีได้รับมอบหมำย 

 
9. คณะกรรมการประเมินผลและจัดท าเกียรติบัตร 

 9.1  นำงสุกัญญำ             สุดแสงพันธ ์  ประธำนกรรมกำร 
 9.2  นำงสำวสินี             สุวรรณเมศ  กรรมกำร 
 9.3  นำงสำวไพลิน          บุตรลพ  กรรมกำร 
 9.4  นำงสำววลัยพร         มุสิกมำศ  กรรมกำร 
 9.5  นำงสำวศุภลักษณ์     ปำผักโข  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ 

1. ออกแบบเครื่องมือกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
2. ประเมินและสรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อผู้อ ำนวยกำร 
3. จัดท ำเกียรติบัตรส ำหรับผู้ท่ีได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทุกรำยกำร 

 
ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังทุกฝ่ำย ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อย  หำกมีปัญหำหรืออุปสรรคใดๆ  ให้ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่อง
เสียหำยข้ึนได้ 

 
ส่ัง    ณ   วันท่ี   14   เดือน  สิงหำคม   พ.ศ. 2558 
 
     ลงช่ือ 

                                                (นำยอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสำร) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ 
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ก ำหนดพิธีกำรวันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปี 2558 
โรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ 

วันอังคำรท่ี 18 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2558 เวลำ 08.00 – 12.00 น. 
ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ 

................................................................................... 

เวลำ 08.00 น.   - นักเรียนเข้ำแถวพร้อมกันบริเวณหอประชุมเอนกประสงค์  
- คณะผู้บริหำร คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และคณำจำรย์ฝ่ำย
ประถมศึกษำ พร้อมกันท่ีหอประชุมเอนกประสงค์ 
 

เวลำ 08.30 น.  - ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประธำนในพิธีจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและ ถวำยรำช
สักกำระรัชกำลท่ี 4 
- ตัวแทนรัฐมนตรีกระทรวงวิทยำศำสตร์ของโรงเรียนกล่ำวรำยงำน 
- ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกล่ำวเปิดงำน  
 

เวลำ 09.00 น.  - Science Show 
    - กำรแสดงละครชุด กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
 

เวลำ 09.30 น.   - เข้ำสู่กิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ 14 ฐำนกำรเรียนรู ้ 
 

เวลำ 12.00 น.   - เสร็จส้ินกิจกรรม 
 

 
 


