
 

 
ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที ่128 /2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563 

----------------------------------------------------- 
  เนื่องด้วยในเดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นเดือนที่มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์      
เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว          
พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงก าหนดจัด
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารเกียรติยศ 109 ปี 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครู  และบุคลากรทาง 
การศึกษา พ.ศ. 2547 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่  สนับสนุน ให้ค าปรึกษา และดูแลแก้ปัญหาการปฏิบัติ
กิจกรรม  กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสมพร  สุขอร่าม   ประธานกรรมการ 
  2. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  รองประธานกรรมการ 
  3. นาวสาวมารินทร ์ กลิ่นเชตุ   รองประธานกรรมการ 
  4. นายสุนัย  ศรมี่วง    กรรมการ 
  ๕. นางวิไล  นิลทวี   กรรมการ 
  ๖. นางอารยี์  สาเกกูล   กรรมการ 
  ๗. นางเพลินจิตร  ช านาญผา  กรรมการ 
  ๘. นางจิดาภา  พรามจร   กรรมการ 
  ๙. นายเสกสรร  เทียนทอง   กรรมการ      
  ๑๐. นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม  กรรมการ 
  1๑. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการและเลขานุการ 
  1๒. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  1๓. นายณรรตธร คงเจริญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  2.1  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ  มีหน้าที่  ด าเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมาย  กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  ประธานกรรมการ  

  2. นายเสน่ห ์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
  3. นายค ารณ  อินทร์พ่วง  กรรมการ   
  4. นางกรรณิการ์  รัตนาวิบูลย์  กรรมการ   
  5. นายราชันย ์  ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการ 
  6. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์   กรรมการ 
  7. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
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  8. นางสาวจริยา  เฉยเม   กรรมการ 
  9. นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน   กรรมการ 
  10. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ   
  11. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
  12. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ 

   13. นางณัฏฐชา  อ าพร   กรรมการ 
  14. นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน์  กรรมการ 

   15. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
   16. นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  กรรมการ 

  17. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์  กรรมการ   
  18. นางกรนันท ์ เอ่ียมภูเขียว  กรรมการ 
  19. นางวิมลมาศ เตียไพบูลย์  กรรมการ  

   20. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  กรรมการ 
  21. นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน   กรรมการ   
  22. นางสาวปาริชาต ผาสุข   กรรมการ 

   23. นางสาวสิรินุช เข็มคง   กรรมการ 
24. นางสาวธัญนภัสร์   ยนต์นิยม  กรรมการ 

   25. นางสาวน้ าเพ็ชร มั่งคล้าย   กรรมการ   
   26. นางมริษา  ใจรักษ์   กรรมการ   
   27. นายณัฐวัฒน ์ เกตุดี   กรรมการ 

 28. นายโชคปวิช   ศุภมงคลฤกษ์  กรรมการ  
29. นายกายสิทธิ์   เตียทวีเกียรติ  กรรมการ 
30. นายสว่าง  จันทร์เจาะ  กรรมการและเลขานุการ 

  31. นายณรรตธร คงเจริญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.2  คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  มีหน้าที ่ จัดเตรียมขบวนกองเกียรติยศอัญเชิญพระบรมรูป รัชกาลที่ 4 มาประดิษฐานหน้าอาคาร
เกียรติยศ 109 ปี  กรรมการประกอบด้วย 
                      1. นายราชันย ์  ปิยะสิริเชาวน์  ประธานกรรมการ 
   2. นายเสน่ห ์  เขียวแก้ว  กรรมการ 

 ๓. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
 ๔. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3   กรรมการ 

  2.3  คณะกรรมการกองดุริยางค์  มีหน้าที่  ควบคุมดูแลการบรรเลงเพลงสรรเสริญ 
พระบารม ี กรรมการประกอบด้วย 
   1. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  ประธานกรรมการ 
   2. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
   3. นักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  2.4  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร ประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่  จัดเตรียมพิธีการ 
และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ควบคุมดูแล และด าเนินการต่างๆให้เป็นไปตาม
ก าหนดการ  กรรมการประกอบด้วย 
     1. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์   ประธานกรรมการ 
   2. นายสว่าง  จันทร์เจาะ  กรรมการ 
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   3. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
   4. นางวิมลมาศ  เตยีไพบูลย์  กรรมการ 
   5. นางสาวจริยา  เฉยเม   กรรมการ 
   6. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
   7. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ  
   8. นางกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว  กรรมการ 
   9. นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน   กรรมการและเลขานุการ 
  2.5  คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  
มีหน้าที ่ จัดเตรียมวัสดุ - อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการจัดนิทรรศการ กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  ประธานกรรมการ 
   2. นายสว่าง  จันทร์เจาะ  กรรมการ 

                  3. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
  4. นายราชันย ์  ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการ 
 5. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์   กรรมการ 

6. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
  7. นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน   กรรมการ 
  8. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ  
  9. นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน์  กรรมการ 

   10. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
  11. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์  กรรมการ   
  12. นางกรนันท ์ เอ่ียมภูเขียว  กรรมการ 
  13. นางสาวสิรินุช   เข็มคง   กรรมการ 
  14. นางสาวเกื้อกูล   เรืองฤทธิ์  กรรมการ 
  15. นางสาวธัญนภัสร์  ยนต์นิยม  กรรมการ 
  16. นางสาวน้ าเพ็ชร   มั่งคล้าย   กรรมการ 
  17. นางมริษา   ใจรักษ์   กรรมการ  
  18. นายณัฐวัฒน์   เกตุดี   กรรมการ  
  19. นายโชคปวิช   ศุภมงคลฤกษ์  กรรมการ 
  20. นายกายสิทธิ์   เตียทวีเกียรติ  กรรมการ 
 21. นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน   กรรมการและเลขานุการ 

  2.6  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่  จัดสถานที่หน้าอาคารเกียรติยศ 109 ปี                     
เป็นสถานที่จัดโต๊ะหมู่บูชา เครื่องทองน้อย พุ่มเงิน พุ่มทอง พานพุ่มดอกไม้ ป้ายกิจกรรม ให้พร้อมส าหรับ                  
ท ากิจกรรมในวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563  กรรมการประกอบด้วย 
   1. นายเสกสรร   เทียนทอง  ประธานกรรมการ 
    2. นางสมปอง             ปานเมือง  กรรมการ 
   3. นางภรณี  กังวาล            กรรมการ 
   4. นางกรรณิการ์  รัตนาวิบูรณ์  กรรมการ 
   5. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
   6. นางสาวสุนันทา   เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
   7. นายเสน่ห ์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
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   8. นางสาวดาราพร ซ้อนแดง  กรรมการ 

  9. นางสาวพรรณิพา   เมฆพัฒน์  กรรมการ   
  10. นายสว่าง    จันทร์เจาะ  กรรมการ   

   11. นางสกุลทิพย์ ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
   12. นายจักกฤษณ์   สุขรอด   กรรมการ 
   13. นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง   กรรมการ 
   14. นางสาวยุพิน อยู่เปีย   กรรมการ 
   15. นายชานนท์  ผ่องฉวี   กรรมการ   
   16. นางสาวแพวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
   17. นางสาวนุศรา รอดสิน   กรรมการ  
   18. นายราชันย ์  ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการและเลขานุการ 
   2.7  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมตัวแทนนักเรียนวางพานพุ่ม  มีหน้าที่  จัดหาพานพุ่ม 
จ านวน 5 คู่ และจัดเตรียมตัวแทนนักเรียน ม.4/1, ม.4/2, ม. 5/1, ม.5/2, ม.6/1 ห้องละ 2 คน เพื่อวาง
พานพุ่ม และดูแลการขึ้นวางพานพุ่มให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  ประธานกรรมการ 
   2. นางกรรณิการ์  รัตนาวิบูลย์  กรรมการ 
   3. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  กรรมการ 
   4. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
   5. นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  กรรมการ 
   6. นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน   กรรมการ   
   7. นางสาวปาริชาต ผาสุข   กรรมการ 
   8. นางสาวสิรินุช  เข็มคง   กรรมการ 
   9. นางสาวจริยา  เฉยเม   กรรมการ  
   10. นางสาวธัญนภัสร์   ยนต์นิยม  กรรมการและเลขานุการ 
  2.8  คณะกรรมการฝ่ายจัดนักเรียนเข้าร่วมพิธี   มีหน้าที่  จัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1 ในคาบโฮมรูม วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมพิธีบริเวณอาคาร
เกียรติยศ 109 ปี  กรรมการประกอบด้วย 
   1. นายณรรตธร  คงเจริญ   ประธานกรรมการ 

2. นายเสน่ห์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
  3. นายราชันย ์  ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการ 
  4. นางสาวจริยา  เฉยเม   กรรมการ 
  5. นายเสกสรร   เทียนทอง  กรรมการ   
  6. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
  7. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ   
  8. นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน์  กรรมการ 

   9. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
   10. นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  กรรมการ 

  11. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์  กรรมการ   
  12. นางกรนันท ์ เอ่ียมภูเขียว  กรรมการ  
  13. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  กรรมการ 
  14. นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน   กรรมการ 
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  15. นางสาวปาริชาต ผาสุข   กรรมการ  
   16. นางสาวสิรินุช เข็มคง   กรรมการ 
   17. นายสว่าง    จันทร์เจาะ  กรรมการและเลขานุการ  

  2.9  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ/วีดิทัศน์  มีหน้าที่  บันทึกภาพและวีดิทัศน์ กรรมการ
ประกอบด้วย 
   1. นายปฏิฬ  นาคทอง   ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน   กรรมการ 
   3. นางสาวสิรินุช  เข็มคง     กรรมการ 
  2.10  คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง  มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง ในวันจันทร์ ที่ 17 
สิงหาคม 2563 ณ บริเวณอาคารเกียรติยศ 109 ปี  กรรมการประกอบด้วย 
   1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ 
   2. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
   3. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
   4. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
  2.11  คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม  มีหน้าที่  สรุป รายงานผล 
การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสนอต่อฝ่ายบริหาร  กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  ประธานกรรมการ 
   2. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
   3. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  กรรมการ 
   4. นายเสน่ห ์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
   5. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
   6. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
   7. นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
   8. นางมริษา  ใจรักษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด 
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
  
 
 

(นางอฑิภา   วรากรเจริญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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ก าหนดการ 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 
 

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
เวลา  08.00  น. -  นักเรียน ม.4/1, ม.4/2, ม. 5/1, ม.5/2, ม.6/1 รวมทั้งหมด 5 ห้อง  
      เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าอาคาร 109 ปี 
เวลา  08.30  น. -  เชิญประธานในพิธีเข้าสู่บริเวณงาน ณ หน้าอาคารเกียรติยศ 109 ปี  
   -  ขบวนอันเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 ขึ้นสู่เวที ณ หน้าอาคารเกียรติยศ 109 ปี  
      โดยขบวนเกียรติยศนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 20 นาย (เสียงกลองให้จังหวะ) 
   -  หัวหน้านักศึกษาวิชาทหารสั่งทั้งหมดตรง 
   -  ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญบารมี  
   -  พิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง โดยตัวแทนนักเรียน ม.4/1, ม.4/2, ม. 5/1, 
      ม.5/2, ม.6/1 ห้องละ 2 คน ตามล าดับ 
   -  ประธานจุดธูปเทียน  
   -  พิธีถวายเครื่องทองน้อย และพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน โดยท่านประธานในพิธี 
   -  ประธานในพิธีอ่านค ากล่าวถวายราชสดุดี 
   -  ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญบารมี 
 
 


