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ค าส่ังโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ท่ี ๐๔๔ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  
“ค่ายสะเต็มศึกษา” (STEM Education)  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  ปีการศึกษา๒๕๖๑ 

………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………… 
              ด้วยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาด าเนินการตามโครงการพัฒนาศักย์ภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล 
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ช่ือค่ายสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education:STEM Education) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ด าเนินการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ๒.๒ และ ๒.๓ จ านวน ๑๐๐ คน. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และระดับมัธยมศึกษา             
ตอนปลาย ช้ันมัธยมศึกษาปีที ๕.๒ และ ๕.๓  จ านวน ๙๕ คน ณ หอประชุมชินสิห์  โรงเรียนพุทธชินราช
พิทยา วัน เสาร์ ท่ี ๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ -๑๕.๓๐น  โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
             ๑. เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ กระบวนการแก้ปัญหา                  
และการท างานเป็นทีมรวมทั้งทักษะการส่ือสารและการน าเสนอ 
              ๒. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของนักเรียนในการน าความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
             โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๔๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.๒๕๔๗
จึงมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการประกอบด้วย 
๑ นายสรปรัชญ์   ไวกสิกรณ์ ประธานกรรมการ 
๒ นางสาววิไล อ่อนตานา รองประธานกรรมการ 
๓ นางโสพิศ เทศสลุด รองประธานกรรมการ 
๔ ว่าท่ี พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ 
๕ นางสุรีรัตน์  ข่าวเอี่ยม รองประธานกรรมการ 
๖ นางดวงพร เพ็ชรบัว กรรมการ 
๗ นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ กรรมการ 
๘ นายปฏิวัติ วิจารณ์ปรีชา กรรมการ 
๙ นางสุภาพ อมรประภา กรรมการและเลขานุการ 

๑๐ นางอุษา กอบกิจ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑ นางอโณฌา บุญโสภา กรรมการและเลขานุการ 

 

 



๒ 
 

มีหน้าที่ 
         ให้ค าปรึกษาแนะน า ก ากับและดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด าเนินงาน 
๒. คณะวิทยากรให้ความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
๑ นางเจียรนัย สืบค า ๙ นางสาวสุขาวดี พิมหานาม ๑๗ นางอโณฌา บุญโสภา 
๒ นางสุภาพ       อมรประภา ๑๐ ร.ต.นิทัศน์ ค าทา ๑๘ นางสาวสาคร อยู่นุ้ย 
๓ นางธิติมา       พรามพิทักษ์ ๑๑ นางบุษราภรณ์  บุญวังแร ่ ๑๙ นางชลธิชา วรภู 
๔ นายอัคคเดช   เผือกทอง ๑๒ นางสุรีย์          ศิริรัตน์ ๒๐ นางจารุวรรณ  เดชคุ้ม 
๕ นางวิไลลักษณ์   งานสลุง ๑๓ นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ ๒๑ นายวีรชัย        วาณิชยสกุล 
๖  นายวิษณุ   ทิศวงศ์ ๑๔ นางสาวธัญญกมน  โพธิ์พันธ์   
๗  นางสาวเบญจพร พุ่มนวล ๑๕  นางสาวปัทมา     ศรีอินทร์   
๘ นางสาวณภัสร์ชญา ปาระพิมพ ์ ๑๖ นางสาวจิดาภา     วงษ์จันนา   

มีหน้าที่      
          เป็นวิทยากรในการด าเนินการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นช่ือกิจกรรม                  
“เล้ียงขนฟูให้ดูดี ” ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา ๖ ขั้นตอนได้แก่ ๑. ขั้นระบุปัญหา ๒. ขั้นรวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา  ๓. ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ๔. ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาหรือ
ช้ินงาน ๕. ขั้นทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือช้ินงานและ ๖. ขั้นน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน 
๓. คณะวิทยากรให้ความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 

๑ นางพยอม คุ้มฉาย ๑๔ นางอุษา กอบกิจ ๒๑ นายเอกกมล เรืองเดช 
๒ นายสงบ ดุษฏีธัญกุล ๑๕ นางสุรีรัตน ์ ขาวเอี่ยม ๒๒ นางดารารัตน์   มะอิ 
๓ นายสมนึก เกิดเนตร ๑๖ นางสาวปรางค์ทราย อุดด้วง ๒๓ นายอดิเทพ กรีแสง 
๔ นางอิสริยา   ณ พัทลุง ๑๗ นางดวงพร   เพ็ชรบัว ๒๔ นางสาวพิลาศลักษณ์  เสรีพงษ์ 
๕ นางสาวสุภัคฉวี  เอี่ยมส าอางค์ ๑๘ นางสาวรัตนากร   โพธิ์ดง ๒๕ นายธีรพงษ์        นวลด่อน 
๖ นางวรรธนี    ศิริโชติไพบูลย์ ๑๙ นายนิรุจ   ยิ้มดี ๒๖ นายธีระยุทธ       อินไชย 
๗ นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง ๒๐ นางสาวพิชญา  ภัคกันอินทร์ ๒๗ นางสาวสุธาสินี      ฟองจางวาง 
๘ นางสาวอัฐอรวี อ่ าบางกระทุ่ม    ๒๘ นางสาวเบญจวรรณ  นฤภัย 
๙ นายสุรเชษฐ์   แสงอาทิตย์       

๑๐ นายนิกร     พันธ์รุณ       
๑๑ นายพันธวฒัน์    ศิลารักษ์       
๑๒ นางสาวศิริลักษณ์  ทองรอด       
๑๓ นางสาวชนมน   ศรีพระจันทร์       



๓ 
 

มีหน้าที่       
        เป็นวิทยากรในการด าเนินการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายช่ือกิจกรรม     
“แล่นให้ไกลไปให้ถึง” ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา ๖ ขัน้ตอน ได้แก่ ๑. ขั้นระบุปัญหา ๒. ขั้นรวบรวมข้อมูล
และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา ๓. ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ๔. ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาหรือ
ช้ินงาน  ๕. ขั้นทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือช้ินงานและ  ๖. ขั้นน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน 
 

๔. คณะกรรมการจัดเตรียมอุปกรณ์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 

๑ ร.ต.นิทัศน์ ค าทา ประธานกรรมการ  
๒ นางเจียรนัย   สืบค า รองประธานกรรมการ  
๓ นายอัคคเดช   เผือกทอง กรรมการ 
๔ นางวิไลลักษณ์   งานสลุง กรรมการ 
๕ นางบุษราภรณ์   บุญวังแร ่ กรรมการ 
๖ นางสุรีย์        ศิริรัตน์ กรรมการ 
๗ นางสาวธิดา   รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ กรรมการ 
๘ นายวิษณุ   ทิศวงศ์ กรรมการ 
๙ นางสาวเบญจพร  พุ่มนวล กรรมการ 

๑๐ นางสาวณภัสร์ชญา   ปาระพิมพ ์ กรรมการ 
๑๑ นางสาวสุขาวดี   พิมหานาม กรรมการและเลขานุการ 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 
๑ นางพยอม คุ้มฉาย ประธานกรรมการ  
๒ นางสาวรัตนากร    โพธิ์ดง รองประธานกรรมการ    
๓ นายสุรเซษฐ์   แสงอาทิตย์ กรรมการ   
๔ นายนิกร   พันธ์รุณ กรรมการ   
๕ นางดวงพร เพ็ชรบัว กรรมการ   
๖ นายสงบ ดุษฏีธัญกุล กรรมการ   
๗ นายสมนึก   เกิดเนตร กรรมการ   
๘ นายพันธวฒัน์    ศิลารักษ์ กรรมการ   
๙ นางสาวเบญจพร   พุ่มนวล กรรมการ   

๑๐ นางสาวชนมน   ศรีพระจันทร์ กรรมการ   
๑๑ นางอิสริยา  ณ พัทลุง กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าที่  
        ๑. ดูแลและด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  
        ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  
 



๔ 
 

             ๒.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    จ านวน ๑๐๐ คน  แบ่งเป็น ๑๐ กลุ่ม 
             ๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน ๙๕  คน  แบ่งเป็น ๑๐  กลุ่ม 
 

๕.  คณะกรรมการกล่าวรายงาน และจัดท าเพาเวอร์พอยด์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 
๑ นางสุภาพ อมรประภา ประธานกรรมการ 
๒ นางอุษา กอบกิจ รองประธานกรรมการ 
๓ นางอโณฌา บุญโสภา กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  
        ๑. จัดเตรียมการกล่าวรายงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
        ๒. จัดท าเพาเวอร์พอยด์ในการอบรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
        ๓. จัดท าก าหนดการ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และแบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง 
 

๖.  คณะกรรมการจัดท าเอกสารกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๑ นางเจียรนัย สืบค า ประธานกรรมการ 
๒ ร.ต.นิทัศน์ ค าทา รองประธานกรรมการ 
๓ นางบุษราภรณ์   บุญวังแร ่ กรรมการ 
๔ นางธิติมา   พรามพิทักษ์ กรรมการ 
๕ นางสุรีย์ ศิริรัตน์ กรรมการ 
๖ นางสาวสาคร อยู่นุ้ย กรรมการ 
๗ นางชลธิชา วรภ ู กรรมการ 
๘ นางจารุวรรณ  เดชคุ้ม กรรมการ 
๙ นางสาวพิลาศลักษณ์   เสรีพงษ์ กรรมการ 

๑๐ นายวิษณุ   ทิศวงศ์ กรรมการ 
๑๑ นางสาวณภัสร์ชญา   ปาระพิมพ ์ กรรมการ 
๑๒ นายพันธวฒัน์    ศิลารักษ์ กรรมการ 
๑๓ นางสาวเบญจพร   พุ่มนวล กรรมการ 
๑๔ นางสาวศิริลักษณ์   ทองรอด กรรมการ 
๑๕ นางสาวชนมน   ศรีพระจันทร ์ กรรมการ 
๑๖ นางสาวสุขาวดี   พิมหานาม กรรมการและเลขานุการ 

      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
๑ นางอุษา กอบกิจ ประธานกรรมการ 
๒ นางสาวรัตนากร    โพธิ์ดง รองประธานกรรมการ 
๓ นางอิสริยา  ณ พัทลุง กรรมการ 
๔ นายสุรเซษฐ์   แสงอาทิตย์ กรรมการ 

 



๕ 
 

๕ นายนิกร   พันธ์รุณ กรรมการ 
๖ นางดวงพร เพ็ชรบัว กรรมการ 
๗ นางสาวธัญญกมน   โพธิ์พันธ ์ กรรมการ 
๘ นางสาวปัทมา   ศรีอินทร์ กรรมการ 
๙ นางสาวจิดาภา  วงษ์จันนา กรรมการ 

๑๐ นางสาวเบญจรัตน์  ขวัญคง กรรมการ 
๑๑ นางสาวศุภิสรา  จันทร์เพ็ง กรรมการ 
๑๒ นางพยอม คุ้มฉาย กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  
       จัดท าเอกสาร ในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  
        ๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่ือกิจกรรม “เล้ียงขนฟูให้ดูดี ” จ านวนนักเรียน ๑๐๐ คน                                    
        ๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่ือกิจกรรม “แล่นให้ไกลไปให้ถึง”  จ านวนนักเรียน ๙๕ คน                                    
 

๗. คณะกรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๑ นางสาวพิลาศลักษณ์ เสรีพงษ์ ประธานกรรมการ 
๒ นางชลธิชา วรภ ู รองประธานกรรมการ 
๓ นายวิษณุ   ทิศวงศ์ กรรมการ 
๔ นางสาวเบญจพร   พุ่มนวล กรรมการ 
๕ นางสาวณภัสร์ชญา   ปาระพิมพ ์ กรรมการ 
๖ นางสาวธัญญกมน   โพธิ์พันธ ์ กรรมการ 
๗ นางสาวปัทมา   ศรีอินทร์ กรรมการ 
๘ นางสาวจิดาภา  วงษ์จันนา กรรมการ 
๙ นางธิติมา   พรามพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ 

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
๑ นางสาวสุภัคฉวี เอี่ยมส าอางค์ ประธานกรรมการ 
๒ นางวรรธนี    ศิริโชติไพบูลย์ รองประธานกรรมการ 
๓ นางสาวชนมน    ศรีพระจันทร ์ กรรมการ 
๔ นายพันธวฒัน์     ศิลารักษ์ กรรมการ 
๕ นางสาวศิริลักษณ์    ทองรอด กรรมการ 
๖ นางสาวณภัสร์ชญา   ปาระพิมพ ์ กรรมการ 
๗ นางสาวเบญจรัตน์  ขวัญคง กรรมการ 
๘ นางสาวศุภิสรา  จันทร์เพ็ง กรรมการ 
๙ นางสาวธัญญกมน   โพธิ์พันธ ์ กรรมการ 

๑๐ นางสาวภัณฑิลา   แย้มพยุง กรรมการและเลขานุการ 
 



๖ 
 

มีหน้าที่  
        ๑. จัดท าบัญชีรายช่ือนักเรียน รับรายงานตัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
        ๒. รับรายงานตัวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เวลา๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐น. 
        ๓. แจกแบบประเมิน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
 

๘. คณะกรรมออกจัดท าเกียรติบัตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 
๑ นายสมนึก   เกิดเนตร ประธานกรรมการ 
๒ นายสงบ   ดุษฎีธัญกุล รองประธานกรรมการ 
๓ นายวิษณุ   ทิศวงศ์ กรรมการ 
๘ นางสาวศิริลักษณ์   ทองรอด กรรมการ 
๖ นางสาวชนมน    ศรีพระจันทร ์ กรรมการ 
๓ นางสาวณภัสร์ชญา   ปาระพิมพ ์ กรรมการ 
๔ นายพันธวฒัน์     ศิลารักษ์ กรรมการ 
๕ นางสาวเบญจพร   พุ่มนวล กรรมการ 
๙ นางอิสริยา   ณ พัทลุง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   
       จัดท าเกียรติบัตรแก่วิทยากร และนักเรียน         
 

๙. คณะกรรมจัดท าประเมินความคิดเห็นของนักเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 
๑ นางสาวสาคร อยู่นุ้ย ประธานกรรมการ 
๒ นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง รองประธานกรรมการ 
๓ นางวิไลลักษณ์   งานสลุง กรรมการ 
๔ นางสาวอัฐอรวีอ่ า   บางกระทุ่ม กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   
        จัดท าแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียน ด าเนินการประเมิน และสรุปผลการประเมินของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 
๑ นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ ประธานกรรมการ 
๒ นางวรรณเพ็ญ เช้ือสิงห์ รองประธานกรรมการ 
๓ นายสมนึก เกิดเนตร กรรมการ 
๔ นายสงบ ดุษฏีธัญกุล กรรมการ 
๕ นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์ กรรมการ 
๖ นายนิกร   พันธ์รุณ กรรมการ 
๗ นายอัคคเดช    เผือกทอง กรรมการ 
๘ นายเอกกมล   เรืองเดช กรรมการ 

 



๗ 
 

๙ นายธีรพงษ์   นวลด่อน กรรมการ 
๑๐ นายนิรุจ   ยิ้มดี กรรมการ 
๑๑ นายคุณกร สนองวงศ์ กรรมการ 
๑๒ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว กรรมการ 
๑๓ ว่าท่ีร.ต.นิทัศน์ ค าทา กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   
        จัดเตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ จัดโต๊ะ-เก้าอี้ ส าหรับกิจกรรม 
วัน เสาร์ ท่ี ๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  
        ๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๑๐๐ คน  แบ่งเป็น ๑๐ กลุ่ม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน ๙๕ คน  แบ่งเป็น ๑๐ กลุ่ม  ณ หอประชุมชินสิห์   
        ๒. จัดโต๊ะ รับการลงทะเบียน  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาและหอประชุมชินสิห์     
        ๓. จัดโต๊ะ วางอาหาร ณ ห้องโสตทัศนศึกษาและหอประชุมชินสิห์     
        ๔. ตกแต่งเวทีสถานท่ีและขึ้นป้ายไวนิล ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และหอประชุมชินสิห์     
 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ประกอบด้วย 
๑ นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์ ประธานกรรมการ 
๒ นายเอกกมล เรืองเดช รองประธานกรรมการ 
๓ นายนิกร   พันธ์รุณ กรรมการ 
๔ นายธีรพงษ์   นวลด่อน กรรมการ 
๕ นายธีระยุทธ อินไชย กรรมการ 
๖ นายวีรชัย ปอแก้ว กรรมการ 
๗ นายคุณกร สนองวงศ์ กรรมการ 
๘ นายสงบ ดุษฏีธัญกุล กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
        จัดเตรียมและส ารวจความพร้อมด้านโปรเจคเตอร์และคอมพิวเตอร์ของหอประชุม 
 

๑๒. พิธีกรในการอบรม กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 

๑ นางสาวสุขาวดี   พิมหานาม ประธานกรรมการ 
๒ นางสุรีย์        ศิริรัตน์ รองประธานกรรมการ 
๓ นางเจียรนัย   สืบค า กรรมการ 
๔ นางสาวณภัสร์ชญา  ปาระพิมพ ์ กรรมการ 
๕ นางสาวเบญจพร  พุ่มนวล กรรมการ 
๖ นายวิษณุ   ทิศวงศ์ กรรมการ  
๗ นางสาวธิดา   รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

     



๘ 
 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 
๑ นายสุรเซษฐ์   แสงอาทิตย์ ประธานกรรมการ 
๒ นายนิกร   พันธ์รุณ รองประธานกรรมการ 
๓ นางพยอม คุ้มฉาย กรรมการ 
๔ นายพันธวฒัน์      ศิลารักษ์ กรรมการ 
๕ นางสาวศิริลักษณ์   ทองรอด กรรมการ 
๖ นางสาวชนมน    ศรีพระจันทร ์ กรรมการ 
๗ นางสาวรัตนากร    โพธิ์ดง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่     
        ช้ีแจงขั้นตอนการท ากิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ “ค่ายสะเต็มศึกษา” (STEM Education)  
ของนักเรียน  
๑๓. บันทึกภาพขณะด าเนนิกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ 
       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 

๑ นายวีรชัย    วาณิชยสกุล ประธานกรรมการ 
๒ นายวิษณุ   ทิศวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 
๑ นายธีระยุทธ  อินไชย ประธานกรรมการ 
๒ นายพันธวฒัน์    ศิลารักษ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่     
       บันทึกภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “ค่ายสะเต็มศึกษา” (STEM Education) ของนักเรียน  
ตลอดกิจกรรม  
 
           ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการด าเนินงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยดี 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๑   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 


