
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๔๕/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตรแ์ห่งชำติ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

 

ด้วยในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านบางจาก ตระหนักถึงความส าคัญได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า   
เจ้าอยู่ห้ว (รัชกาลที่ ๔) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ๒. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการศึกษา
วิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และ       
๔. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.         
ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก 

เพื่อให้การจัดงานในครั้ งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อ าศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙           
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗                
แห่งพระราชบัญญัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี ้

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๕ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓ นายชัยฤทธิ ์สว่างใจ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
                   ๒.๔ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๒.๕ นางสาวจฬุารตัน ์แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ  
  ๒.๖ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

๒.๗ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 
  ๒.๘ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๙ นายประวตั ิทาสะโก  ครู คศ.๑   กรรมการ 

 

 



๒.๑๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๖ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ  
๒.๒๐ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดการด าเนินการติดต่อประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

๓. คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด และกำรแข่งขัน ประกอบด้วย 
๓.๑ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรประกวดชุดรีไซเคิล (ประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖) ประกอบด้วย 

  ๑. นางสาวผ่องศร ี เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายชัยฤทธิ ์สว่างใจ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
                   ๓. นายรจุน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๔. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

๕. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖. นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  
๗. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ตัดสินการประกวดชุดรีไซเคิล ในระดับชั้นต่างๆ (อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖) 
 

๓.๒ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรแข่งขันตอบปัญหำวิทยำศำสตร์ (ประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓)
ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๒. นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๓.๓ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรแข่งขันตอบปัญหำวิทยำศำสตร์ (ประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖)

ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
มีหน้ำที่ ตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นต่างๆ (ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) 

 
 
 
 

 



  ๔. คณะกรรมกำรจัดเตรียมชุดรีไซเคิล ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
                   ๔.๓ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๔.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

๔.๕ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๘ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๐ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๑ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๓ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๔.๑๔ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๔.๑๕ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๔.๑๖ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๔.๑๗ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๔.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๔.๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๔.๒๐ นางสาวปิยภร สาลี  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดเตรียมผลิตชดุรีไซเคิล ส าหรับเข้าการประกวด ห้องละ ๑ ชุด  
 

๕. คณะกรรมกำรจัดหำของรำงวัล ประกอบด้วย  
  ๕.๑ นางสาวจฬุารตัน ์แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ
  ๕.๒ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๔ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๕ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๕.๖ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดหาของรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดผลงานทางวิชาการ 
 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัสถำนที ่และจัดเตรียมอุปกรณ์ ประกอบด้วย  
๖.๑ นายประวตั ิทาสะโก  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

  ๖.๒ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
                   ๖.๓ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๖.๔ นางสาวจฬุารตัน ์แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ  
  ๖.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

๖.๖ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 



  ๖.๗ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  
๖.๘ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๙ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๑๐ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๑๑ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๑๒ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๔ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๖.๑๕ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๖.๑๖ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๖.๑๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ตามความเหมาะสม  
 
๗. คณะกรรมกำรฝึกซ้อมกำรแสดง  (Science show) 

๗.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๗.๔ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๗.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ฝึกซ้อมการแสดง (Science show) และเตรียมการแสดงของนักเรียน  
 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยพธิีกรประชำสัมพันธ์ และเครื่องเสียง 
  ๙.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ 
  ๙.๒ นายประวตัิ  ทาสะโก ครู คศ.๑   กรรมการ 

๙.๓ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๙.๔ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่        ประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมเครือ่งขยายเสียง ในการจดักิจกรรม  
 

๑๐. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ 
๑๐.๑ นางสาวจฬุารัตน์  แก้วไชยชาติ ครู ช านาญการ  ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นางสาวปิยภร  สาลี  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๑๐.๔ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๑๐.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
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๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร ประเมินโครงกำร/กิจกรรม  
๑๐.๑ นางสาวจฬุารัตน์  แก้วไชยชาติ ครู ช านาญการ  ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๐.๓ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๑๐.๔ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดเตรียมค ากลา่วเปิดงาน และค ากล่าวรายงาน  
  ๒. จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนหรอืหน่วยงานต้นสังกัด     

 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                       สั่ง ณ วันที่  ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑   
 
              ลงชื่อ 
                    (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำร 

จัดกิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
จัดข้ึนในวันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๑ ณ ลำนอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

 
 

 
 

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.   - นักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ตามห้องที่ประกาศ 
๑๒.๓๐ – ๑๒.๔๐ น.   - ประธานจัดกจิกรรม กล่าวรายงานตอ่ประธานในพิธี    
๑๒.๔๐ – ๑๓.๐๐ น.   - ประธานในพิธ ีกลา่วเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
                                        ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑    
๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น.   - การแสดงของนักเรียน (Science show) 
๑๓.๒๐ – ๑๕.๐๐ น.   - การประกวดชดุรีไซเคิล (ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖)   
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.         - ประธานในพิธ ีโดยนายตรี  ศตสังวตัสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
                                        ให้เกียรติมอบของรางวัลแก่นักเรียนทีช่นะการประกวดในกิจกรรมต่างๆ 
 
 
 

หมำยเหต ุ     - ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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