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ค าสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ที ่302 / 2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
             ด้วยในวันที่  18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ตระหนักถึงความส าคัญ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ  ปีการศึกษา 2561  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1. เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  2. เพ่ือกระตุ้นให้
นักเรียนมีความสนใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งข้ึน  3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน และ4. เพ่ือให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
             1. การถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)  
วันที่ 22  สิงหาคม 2561 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ณ หอประชุมชั้น 3 
             2. กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเรียน ภายใน ดังนี้ 
                  2.1 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
                  2.2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
                  2.3 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ 
ตอนปลาย 
                  2.4 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และตอนปลาย 
                  2.5 การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ (เครื่องบินน้องหม่อง)ร่อนนาน และร่อนไกล  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
                   2.6 การแข่งขันออกแบบชุดรีไซเคิล “หุ่นยนต์ในอนาคต (future robots)” 
 

             3.  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะนักเรียนหน่วยงานภายนอกโดยน านักเรียนเข้าแข่งขัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา 
 

            ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อาศัย
อ านาจ ในมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ. 2547 จึง
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
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1.  คณะกรรมการอ านวยการ     ประกอบด้วย 
1.1 นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ประธานกรรมการ 
1.2 นางสาววิไล อ่อนตานา รองประธานกรรมการ 
1.3 นางโสพิศ เทศสลุด รองประธานกรรมการ 
1.4 ว่าที่ พ.ต. บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ 
1.5 นายดิเรก ทองหนัก รองประธานกรรมการ 
1.6 นางดวงพร เพ็ชรบัว กรรมการ 
1.7 นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ กรรมการ 
1.8 นายบุญส่ง เทียนค า กรรมการ 
1.9 นางสุภาพ อมรประภา กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
          ให้ค าปรึกษาแนะน า ก ากับและดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน    ประกอบด้วย 
2.1 นางสุภาพ อมรประภา กรรมการและเลขานุการ 
2.2 นางอิสริยา           ณ พัทลุง               รองประธานกรรมการ 
2.3 นางนงคราญ   เอ่ียมบาง กรรมการ 
2.4 นางวิไลลักษณ์    งานสลุง   กรรมการ 
2.5 นางพยอม    คุ้มฉาย กรรมการ 
2.6 นายสงบ ดุษฏีธัญกุล กรรมการ 
2.7 นายอัคคเดช           เผือกทอง              กรรมการ 
2.8 นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์ กรรมการ 
2.9 นางเจียรนัย   สืบค า กรรมการ 
2.10 นางธิติมา   พรามพิทักษ์ กรรมการ 
2.11 นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์ กรรมการ 
2.12 นางสาวภัณฑิลา   แย้มพยุง กรรมการ 
2.13 นางวรรธนี   ศิริโชติไพบูลย์ กรรมการ 
2.14 นางสาวสาคร   อยู่นุ้ย กรรมการ 
2.15 นางสาวอัฐอรวี  อ่ าบางกระทุ่ม กรรมการ 
2.16 นายนิกร   พันธ์รุณ กรรมการ 
2.17 นายวิษณุ   ทิศวงศ ์                 กรรมการ 
2.18 นายพันธวัฒน์    ศิลารักษ์ กรรมการ 
2.19 นางสาวเบญจพร   พุ่มนวล กรรมการ 
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2.20 นางสาวณภัสร์ชญา  ปาระพิมพ์ กรรมการ 
2.21 นางสาวศิริลักษณ์  ทองรอด กรรมการ 
2.22 นางสาวชนมน    ศรีพระจันทร์ กรรมการ 
2.23 นายสมนึก              เกิดเนตร        กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
          1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ                     
ปีการศึกษา 2561 
          2. ด าเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 และประสานงาน
เกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้อง 
 

3. คณะกรรมการ เตรียมเครื่องถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่ห้ว (รัชกาลที่ 4)   
ประกอบด้วย 

3.1   นางพยอม    คุ้มฉาย ประธานกรรมการ 
3.2   นางวิไลลักษณ ์   งานสลุง   รองประธานกรรมการ 
3.3   นางเจียรนัย   สืบค า กรรมการ 
3.4   นางนงคราญ   เอ่ียมบาง กรรมการ 
3.5   นางธิติมา   พรามพิทักษ์ กรรมการ 
3.6   นางอิสริยา           ณ พัทลุง               กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่      
         1. จัดเตรียมสถานที่ ไวนิล โต๊ะหมู่บูชา เครื่องทองน้อย พานดอกไม้ และพานพุ่ม  
         2. จัดเตรียม ตกแต่งพระรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว (รัชกาลที่ 4)     
 

4. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่   ประกอบด้วย 
4.1   นายสมนึก              เกิดเนตร        ประธานกรรมการ 
4.2   นายสงบ ดุษฏีธัญกุล รองประธานกรรมการ 
4.3   นายสุรเชษฐ ์ แสงอาทิตย์ กรรมการ 
4.4   นายนิกร พันธ์รุณ                   กรรมการ 
4.5   นายอัคคเดช           เผือกทอง              กรรมการ 
4.6   นายนายวิษณุ                   ทิศวงศ์                  กรรมการ 
4.7   นายพันธวัฒน์    ศิลารักษ์ กรรมการ 
4.8   นายคุณกร             สนองวงศ์ กรรมการ 
4.9   นายนิคห์ ชัยเลิศ กรรมการ 
4.10   นายประเมิน คงปาน กรรมการ 
4.11   ว่าที ่ร.ต.นิทัศน์ ค าทา กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่      
         1. จัดโต๊ะแสดงโครงงานในหอประชุม และการแสดงนิทรรศการ สาขาวิชาเคมี  ชีว  ฟิสิกส์ 
         2. จัดเตรียมเก้าอ้ีส าหรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน     
5. กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเรียน การแข่งขันภายใน  ประกอบด้วย 
    5.1  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 

5.1.1   นายสงบ     ดุษฎีธัญกุล    ประธานกรรมการ 
5.1.2   นางวรรธนี   ศิริโชติไพบูลย์ รองประธานกรรมการ 
5.1.3   นายวิษณุ   ทิศวงศ์                  กรรมการ 
5.1.4   นายพันธวัฒน์    ศิลารักษ์ กรรมการ 
5.1.5   นางสาวเบญจพร   พุ่มนวล กรรมการ 
5.1.6   นางสาวณภัสร์ชญา  ปาระพิมพ์ กรรมการ 
5.1.7   นางสาวศิริลักษณ์  ทองรอด กรรมการ 
5.1.8   นางสาวชนมน    ศรีพระจันทร์ กรรมการ 
5.1.9   นางเจียรนัย   สืบค า กรรมการและเลขานุการ 

 5.2  การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
5.2.1   นางพยอม   คุ้มฉาย ประธานกรรมการ 
5.2.2   นายวิษณุ   ทิศวงศ์                  รองประธานกรรมการ 
5.2.3   นายพันธวัฒน์    ศิลารักษ์ กรรมการ 
5.2.4   นางสาวเบญจพร   พุ่มนวล กรรมการ 
5.2.5   นางสาวณภัสร์ชญา  ปาระพิมพ์ กรรมการ 
5.2.6   นางสาวศิริลักษณ์  ทองรอด กรรมการ 
5.2.7   นางสาวชนมน    ศรีพระจันทร์ กรรมการ 
5.2.8   นางวิไลลักษณ์  งานสลุง กรรมการและเลขานุการ 

     5.3  การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย             
5.3.1   นายนิกร พันธ์รุน                 ประธานกรรมการ 
5.3.2   นายวิษณุ   ทิศวงศ์                  รองประธานกรรมการ 
5.3.3   นายพันธวัฒน์    ศิลารักษ์ กรรมการ 
5.3.4   นางสาวเบญจพร   พุ่มนวล กรรมการ 
5.3.5   นางสาวณภัสร์ชญา  ปาระพิมพ์ กรรมการ 
5.3.6   นางสาวศิริลักษณ์  ทองรอด กรรมการ 
5.3.7   นางสาวชนมน    ศรีพระจันทร์ กรรมการ 
5.3.8   นางอิสริยา  ณ พัทลุง กรรมการและเลขานุการ 
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    5.4  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
5.4.1   นางนงคราญ   เอ่ียมบาง ประธานกรรมการ 
5.4.2   นายวิษณุ   ทิศวงศ์                  รองประธานกรรมการ 
5.4.3   นายพันธวัฒน์    ศิลารักษ์ กรรมการ 
5.4.4   นางสาวเบญจพร   พุ่มนวล กรรมการ 
5.4.5   นางสาวณภัสร์ชญา  ปาระพิมพ์ กรรมการ 
5.4.6   นางสาวศิริลักษณ์  ทองรอด กรรมการ 
5.4.7   นางสาวชนมน    ศรีพระจันทร์ กรรมการ 
5.4.8   นายอัคคเดช   เผือกทอง กรรมการและเลขานุการ 

    5.5  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
5.5.1   นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์    ประธานกรรมการ 
5.5.2   นายวิษณุ   ทิศวงศ์                  รองประธานกรรมการ 
5.5.3   นายพันธวัฒน์    ศิลารักษ์ กรรมการ 
5.5.4   นางสาวเบญจพร   พุ่มนวล กรรมการ 
5.5.5   นางสาวณภัสร์ชญา  ปาระพิมพ์ กรรมการ 
5.5.6   นางสาวศิริลักษณ์  ทองรอด กรรมการ 
5.5.7   นางสาวชนมน    ศรีพระจันทร์ กรรมการ 
5.5.8   นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง กรรมการและเลขานุการ 

    5.6  การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
5.6.1   นางสุภาพ   อมรประภา ประธานกรรมการ 
5.6.2   นายวิษณุ   ทิศวงศ ์                 รองประธานกรรมการ 
5.6.3   นายพันธวัฒน์    ศิลารักษ์ กรรมการ 
5.6.4   นางสาวเบญจพร   พุ่มนวล กรรมการ 
5.6.5   นางสาวณภัสร์ชญา  ปาระพิมพ์ กรรมการ 
5.6.6   นางสาวศิริลักษณ์  ทองรอด กรรมการ 
5.6.7   นางสาวชนมน    ศรีพระจันทร์ กรรมการ 
5.6.8   นางวรรธนี   ศิริโชติไพบูลย์ กรรมการและเลขานุการ 

    5.7  การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                           
5.7.1   นางเจียรนัย   สืบค า ประธานกรรมการ 
5.7.2   นายวิษณุ   ทิศวงศ์                  รองประธานกรรมการ 
5.7.3   นายพันธวัฒน์    ศิลารักษ์ กรรมการ 
5.7.4   นางสาวเบญจพร   พุ่มนวล กรรมการ 
5.7.5   นางสาวณภัสร์ชญา  ปาระพิมพ์ กรรมการ 
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5.7.6   นางสาวศิริลักษณ์  ทองรอด กรรมการ 
5.7.7   นางสาวชนมน    ศรีพระจันทร์ กรรมการ 
5.7.8   นางธิติมา   พรามพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ 

    5.8  การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                           
5.8.1   นายสมนึก              เกิดเนตร        ประธานกรรมการ 
5.8.2   นายวิษณุ   ทิศวงศ์                  รองประธานกรรมการ 
5.8.3   นายพันธวัฒน์    ศิลารักษ์ กรรมการ 
5.8.4   นางสาวเบญจพร   พุ่มนวล กรรมการ 
5.8.5   นางสาวณภัสร์ชญา  ปาระพิมพ์ กรรมการ 
5.8.6   นางสาวศิริลักษณ์  ทองรอด กรรมการ 
5.8.7   นางสาวชนมน    ศรีพระจันทร์ กรรมการ 
5.8.8   นางสาวอัฐอรวี  อ่ าบางกระทุ่ม กรรมการและเลขานุการ 

    5.9  การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ (เครื่องบินน้องหม่อง) ร่อนนาน และร่อนไกล  
          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

5.9.1   นายสุรเซษฐ์     แสงอาทิตย์ ประธานกรรมการ 
5.9.2   นายนิกร พันธ์รุน                 รองประธานกรรมการ 
5.9.3   นางสาวอัฐอรวี  อ่ าบางกระทุ่ม กรรมการ 
5.9.4   นายวิษณุ   ทิศวงศ ์                 กรรมการ 
5.9.5   นายพันธวัฒน์    ศิลารักษ์ กรรมการ 
5.9.6   นางสาวเบญจพร   พุ่มนวล กรรมการ 
5.9.7   นางสาวณภัสร์ชญา  ปาระพิมพ์ กรรมการ 
5.9.8   นางสาวศิริลักษณ์  ทองรอด กรรมการ 
5.9.9   นางสาวชนมน    ศรีพระจันทร์ กรรมการ 
5.9.10  นายสงบ   ดุษฎีธัญกุล    กรรมการและเลขานุการ 

    5.10  การแข่งขัน ออกแบบชุดรีไซเคิล “หุ่นยนต์ในอนาคต” 
5.10.1 นางอิสริยา  ณ พัทลุง   ประธานกรรมการ 
5.10.2 นางเจียรนัย   สืบค า รองประธานกรรมการ 
5.10.3 นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์ กรรมการ 
5.10.4 นางสาวภัณฑิลา   แย้มพยุง กรรมการ 
5.10.5 นางวรรธนี   ศิริโชติไพบูลย์ กรรมการ 
5.10.6 นางพยอม    คุ้มฉาย กรรมการ 
5.10.7 นางธิติมา   พรามพิทักษ์ กรรมการ 
5.10.8 นางวิไลลักษณ์    งานสลุง   กรรมการ 



7 
 

5.10.9 นางสุภาพ   อมรประภา กรรมการ 
5.10.10 นางสาวสาคร   อยู่นุ้ย กรรมการ 
5.10.11 นางสาวอัฐอรวี  อ่ าบางกระทุ่ม กรรมการ 
5.10.12 นายวิษณุ   ทิศวงศ ์                 กรรมการ 
5.10.13 นายพันธวัฒน์    ศิลารักษ์ กรรมการ 
5.10.14 นางสาวเบญจพร   พุ่มนวล กรรมการ 
5.10.15 นางสาวณภัสร์ชญา  ปาระพิมพ์ กรรมการ 
5.10.16 นางสาวศิริลักษณ์  ทองรอด กรรมการ 
5.10.17 นางสาวชนมน    ศรีพระจันทร์ กรรมการ 
5.10.18 นางนงคราญ  เอ่ียมบาง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  
           1. ด าเนินการแข่งขัน ตัดสินได้ผู้ชนะเลิศในแต่ละกิจกรรมเป็นที่ยุติ 
           2. ออกแบบและจัดท าเกียรติบัตร กิจกรรมวิทยาศาสตร์ทีส่่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเรียน 
           3. ด าเนินการมอบเกียรติบัตร บันทึกภาพกิจกรรม 
 

6. คณะกรรมการ จัดซุ้มวิชาการ    ประกอบด้วย 
    6.1  จัดซุ้มวิชาการ สาขาเคมี  

6.1.1  นางสาวสุภัคฉว ี เอ่ียมส าอางค์ ประธานกรรมการ 
6.1.2  นายสมนึก                               เกิดเนตร        รองประธานกรรมการ 
6.1.3  นางนงคราญ   เอ่ียมบาง กรรมการ 
6.1.4  นายอัคคเดช           เผือกทอง              กรรมการ 
6.1.5  นายพันธวัฒน์    ศิลารักษ์ กรรมการ 
6.1.6  นางวรรธนี      ศิริโชติไพบูลย์ กรรมการและเลขานุการ 

    6.2  จัดซุ้มวิชาการ สาขาชีววิทยา  
6.2.1  นางพยอม คุ้มฉาย ประธานกรรมการ 
6.2.2  นางอิสริยา           ณ พัทลุง               รองประธานกรรมการ 
6.2.3  นางวิไลลักษณ์    งานสลุง   กรรมการ 
6.2.4  นางสุภาพ อมรประภา กรรมการ 
6.2.5  นางสาวณภัสร์ชญา ปาระพิมพ์ กรรมการ 
6.2.6  นางสาวภัณฑิลา   แย้มพยุง กรรมการและเลขานุการ 

    6.3  จัดซุ้มวิชาการ สาขาฟิสิกส ์และโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  
6.3.1  นายสุรเชษฐ ์ แสงอาทิตย์ ประธานกรรมการ 
6.3.2  นายสงบ ดุษฏีธัญกุล กรรมการ 
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6.3.3  นางสาวอัฐอรวี อ่ าบางกระทุ่ม กรรมการ 
6.3.4  นางสาวเบญจพร   พุ่มนวล กรรมการ 
6.3.5  นางสาวศิริลักษณ์  ทองรอด กรรมการ 
6.3.6  นายนิกร   พันธ์รุณ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  
           ด าเนินการจัดซุ้มวิชาการ สาขาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ให้น่าสนใจ และกิจกรรมมีปริมาณ
เพียงพอกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
 

7. คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย     
   ประกอบด้วย   
   7.1 คณะกรรมการตัดสิน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี  4.1  -  4.3 

7.1.1  นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์    ประธานกรรมการ 
7.1.2  นางวรรธนี      ศิริโชติไพบูลย์ รองประธานกรรมการ 
7.1.3  นางสาวภัณฑิลา   แย้มพยุง กรรมการ 
7.1.4  นายอัคคเดช           เผือกทอง              กรรมการ 
7.1.5  นางสาวเบญจพร   พุ่มนวล กรรมการและเลขานุการ 

    7.2 คณะกรรมการตัดสิน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี  3.1  - 3.3 
7.2.1  นางนงคราญ   เอ่ียมบาง ประธานกรรมการ 
7.2.2  นางวิไลลักษณ์    งานสลุง   รองประธานกรรมการ 
7.2.3  นางธิติมา   พรามพิทักษ์ กรรมการ 
7.2.4  นายสงบ ดุษฏีธัญกุล กรรมการ 
7.2.5  นางสาวชนมน    ศรีพระจันทร์ กรรมการ 
7.2.6  นางสาวศิริลักษณ์  ทองรอด กรรมการ 
7.2.7  นางสาวณภัสร์ชญา  ปาระพิมพ์ กรรมการและเลขานุการ 

    7.3 คณะกรรมการตัดสิน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
7.3.1  นางเจียรนัย   สืบค า ประธานกรรมการ 
7.3.2  นายวิษณุ   ทิศวงศ ์                 กรรมการ 
7.3.3  นายพันธวัฒน์    ศิลารักษ์ กรรมการ 

มีหน้าที่     
       1. คัดเลือก และตัดสิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย  
       2. รายงานผล ด าเนินการจัดท าเกียรติบัตร และมอบให้นักเรียน 
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8. คณะกรรมการตัดสินวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   ประกอบด้วย 
8.1 นายไพบูลย์ อมรประภา ประธานกรรมการ 
8.2 นางวรรธนี   ศิริโชติไพบูลย์ กรรมการ 
8.3 นางสุภาพ อมรประภา กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่     
       ตัดสินภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
รายงานผล ด าเนินการจัดท าเกียรติบัตร และมอบให้นักเรียน 
 

9. คณะกรรมการ พิธีกร และบันทึกภาพการจัดกิจกรรม    ประกอบด้วย 
9.1 นางภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 
9.2 นายพันธพงษ์ อินทรวิเศษ รองประธานกรรมการ 
9.3 นางสาวสุทธิดา   เพ็ชรเอม กรรมการ 
9.4 นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์ กรรมการ 
9.5 นายอัคคเดช   เผือกทอง กรรมการ 
9.6 นายธีระยุทธ อินไชย กรรมการ 
9.7 นางสาวชนมน    ศรีพระจันทร์ กรรมการ 
9.8 นายพันธวัฒน์    ศิลารักษ์ กรรมการ 
9.9 นางสาวณภัสร์ชญา ปาระพิมพ์ กรรมการ 
9.10 นายนิกร   พันธ์รุณ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่    
         1. พิธีกร ถวายพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
         2. บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ จนสิ้นสุดกิจกรรม  
         3. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนทราบ และประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์ของ
โรงเรียน 
  
10. คณะกรรมการต้อนรับ และเชิญพานกล่าวเปิดงาน และการกล่าวรายงาน  ประกอบด้วย 

10.1 นางเจียรนัย   สืบค า ประธานกรรมการ 
10.2 นางอิสริยา           ณ พัทลุง               รองประธานกรรมการ 
10.3 นางธิติมา   พรามพิทักษ์ กรรมการ 
10.4 นางสาวสุภัคฉวี   เอ่ียมส าอางค์    กรรมการ 
10.5 นางวรรธนี    ศิริโชติไพบูลย์ กรรมการ 
10.6 นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง กรรมการ 
10.7 นางพยอม คุ้มฉาย กรรมการ 
10.8 นางสาวสาคร   อยู่นุ้ย กรรมการ 
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10.9 นางสาวเบญจพร   พุ่มนวล กรรมการ 
10.10 นางสาวณภัสร์ชญา ปาระพิมพ์ กรรมการ 
10.11 นางสาวศิริลักษณ์   ทองรอด กรรมการ 
10.12 นางสาวชนมน    ศรีพระจันทร์ กรรมการ 
10.13 นางวิไลลักษณ์   งานสลุง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   
              1. ให้การต้อนผู้มีเกียรติเกี่ยวกับของที่ระลึกและที่นั่งให้เหมาะสม    
              2. เชิญพานกล่าวเปิดงาน และการกล่าวรายงานการด าเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 
 

11. คณะกรรมการจัดท าประเมินความคิดเห็น และสรุปผลการด าเนินโครงการ  ประกอบด้วย 
11.1 นางสาวสาคร   อยู่นุ้ย ประธานกรรมการ 
11.2 นายสมนึก              เกิดเนตร        รองประธานกรรมการ 
11.5 นางอิสริยา           ณ พัทลุง               กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   
             1. จัดท าแบบประเมินความคิดเห็น และด าเนินการประเมินความคิดเห็น  
             2. สรุปผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต่อโรงเรียน          
 
 
             ทั้งนี ้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์  
ของโรงเรียน  
 
 

สั่ง  ณ   วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

                                                        (นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
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ก าหนดการการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์   
พิธีเฉลิมพระเกียรติและร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

(รัชกาลที่ 4)  "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"  
วันที่  22  สิงหาคม   2561 

ณ หอประชุมชั้น 3   โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
 

เวลา    08.30  น.     -  ประธาน 
                                   1. ถวายพานพุ่มราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
                                       รัชกาลที่  4  "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
                                   2. จุดธูปเทียนบูชาเครื่องทองน้อย   
                                   3. กล่าวถวายราชสดุดี “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
                                       พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  4 
                                       3.1  คณะกรรมการด าเนินงาน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม 
                                       3.2  ประธานพิธี กล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
                                       3.3  ประธาน แจกเกียรติบัตร กิจกรรมวิทยาศาสตร์ (ท่ีค้าง) 
เวลา    09.00  น.                 3.4  ประธานชม กิจกรรมวิทยศาสตร์  
                                             3.4.1.  Science Show  ม.ต้น และ ม.ปลาย                                                      
                                             3.4.1.  การแข่งขันออกแบบชุดรีไซเคิล  
                                                      “หุ่นยนต์ในอนาคต (future robots)”  
                                             3.4.1.  โครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน                                                      
                                             3.4.1.  การแสดงนิทรรศการสาขาวิชาเคมี  ชีววิทยา  และฟิสิกส์    

 


