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ค าสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ที ่298 / 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            ด้วยในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ตระหนักถึงความส าคัญ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 
2562  ก าหนดจัดกิจกรรม วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562  ในภาคเช้า เวลา 08.20 น.– 09.15 น. ถวายราช
สดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 4) ณ โดมศรีพุทธา คณาพัฒน์ มีการแสดงซุ้มวิชาการ 
สาขาวิชาเคมี  ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ (จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก) คอมพิวเตอร์ 
และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  และในเวลา12.00 เป็นต้นไป ชมการแสดงดนตรีของ
นักเรียนและการประกวด“The Hero of Science”วีรบุรุษแห่งวิทยาศาสตร์ จากรีไซเคิลระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
            เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อาศัยอ านาจ                            
ในมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติหน้าที ่ดังนี้  
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ     ประกอบด้วย 
1.1 นายสรปรชัญ์  ไวกสิกรณ์ ประธานกรรมการ 
1.2 นางโสพิศ เทศสลุด รองประธานกรรมการ 
1.3 ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ ์ รองประธานกรรมการ 
1.4 นางสุรีรัตน์ ขาวเอี่ยม กรรมการ 
1.5 นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ กรรมการ 
1.6 นางดวงพร เพ็ชรบัว กรรมการ 
1.7 นางสาวสาคร อยู่นุ้ย กรรมการ 
1.8 นายปฎิวัติ วิจารณ์ปรีชา กรรมการ 
1.9 นางนงนุช วิริยานุกูล กรรมการ 
1.10 นางสุภาพ อมรประภา กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้าที่ 
          ให้ค าปรึกษาแนะน า ก ากับและดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน…./….. 
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2. คณะกรรมการด าเนินงาน    ประกอบด้วย 
2.1 นางสุภาพ อมรประภา ประธานกรรมการ 
2.2 นางอิสริยา           ณ พัทลุง               รองประธานกรรมการ 
2.3 นางสาวสาคร   อยู่นุ้ย 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 นายนิกร   พันธ์รุณ กรรมการ 
2.15 ว่าที่ ร.ต.หญิงกฤตยาณัท  นกน้อย กรรมการ 
2.16 นางสาวพรนิภา   บุญญา กรรมการ 
2.17 นายอดิเทพ   กั้วสิทธิ์ กรรมการ 
2.18 นายน าชัย   บุระดา กรรมการ 
2.19 นายสมนึก              เกิดเนตร        กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้าที่ 
          1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ                        
   ปีการศึกษา 2562 
          2. ด าเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 และประสานงาน   
   เกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้อง 
3. คณะกรรมการ เตรียมเครื่องถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่ห้ว (รัชกาลที่ 4)       
    ประกอบด้วย 

3.1  นางวิไลลักษณ์    งานสลุง   ประธานกรรมการ 
3.2  นางพยอม    คุ้มฉาย รองประธานกรรมการ 
3.3  นางเจียรนัย   สืบค า กรรมการ 
3.4  ว่าที่ ร.ต.หญิงกฤตยาณัท นกน้อย กรรมการ 
3.5  นางธิติมา   พรามพิทักษ์ กรรมการ 
3.6  นางอิสริยา           ณ พัทลุง               กรรมการและเลขานุการ 

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

4. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่   ประกอบด้วย 
4.1  ว่าที ่ร.ต.นิทัศน์ ค าทา ประธานกรรมการ 
4.2  นายสงบ ดุษฏีธัญกุล รองประธานกรรมการ 
4.3  นายสุรเชษฐ ์ แสงอาทิตย์ กรรมการ 
4.4  นายนิกร พันธ์รุณ                   กรรมการ 
4.5  นายอัคคเดช           เผือกทอง              กรรมการ 
4.6  นายอดิเทพ   กั้วสิทธิ์ กรรมการ 
4.7  นายน าชัย   บุระดา กรรมการ 
4.8  นักการและแม่บ้านโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  กรรมการ 
4.9  นายสมนึก              เกิดเนตร        กรรมการและเลขานุการ 

    มีหน้าที่      
         1. ติดตั้งพระฉายาลักษณ์  ตั้งโต๊ะหมู่บูชา  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว (รัชกาลที่ 4) 
เวทเีสาธง   
        2. ติดต้ังไวนิล ประดับต้นไม้ตามความเหมาะสม 
        3. จัดเก้าอ้ีให้ประธาน และผู้มีเกียรติ ประมาณ 50 ตัว และโต๊ะขาวยาว 2 ตัว (ส าหรับกรรมการ
ตัดสินภาคบ่าย) ภายในโดมศรีพุทธา คณาพัฒน์  
5. กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเรียน การแข่งขันภายใน  ประกอบด้วย 
   5.1  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
         วันที่ 28 สิงหาคม 2562  คณะกรรมการ ได้แก่  

5.1.1 นายสงบ     ดุษฎีธัญกุล    ประธานกรรมการ 
5.1.2 นางเจียรนัย   สืบค า รองประธานกรรมการ 
5.1.3 นางวิไลลักษณ์    งานสลุง   กรรมการ 
5.1.4  นางธิติมา   พรามพิทักษ์ กรรมการ 
5.1.5  นางสาวพรนิภา  บุญญา กรรมการ 
5.1.6  นายอดิเทพ   กั้วสิทธิ์ กรรมการ 
5.1.7  นายน าชัย   บุระดา กรรมการ 
5.1.8  ว่าที่ ร.ต.หญิงกฤตยาณัท นกน้อย กรรมการและเลขานุการ 

     5.2  การแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วันที่ 16  สิงหาคม 2562  คณะกรรมการ ได้แก่ 

5.2.1 นางพยอม    คุ้มฉาย ประธานกรรมการ 

5.2.2 นางสาวพรนิภา  ..…./….. 
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5.2.2 นางสาวพรนิภา   บุญญา รองประธานกรรมการ 
5.2.3 นายอดิเทพ   กั้วสิทธิ์ กรรมการ 
5.2.4 นายน าชัย   บุระดา กรรมการ 
5.2.5 นางวิไลลักษณ์   งานสลุง กรรมการและเลขานุการ 

   5.3  การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
วันที่ 13  สิงหาคม 2562 คณะกรรมการ ได้แก่ 

5.3.1 นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์ ประธานกรรมการ 
5.3.2 นางสาวพรนิภา   บุญญา รองประธานกรรมการ 
5.3.3 นายอดิเทพ   กั้วสิทธิ์ กรรมการ 
5.3.4 นายน าชัย   บุระดา กรรมการ 
5.3.5 นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง กรรมการและเลขานุการ 

   5.4  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 16  สิงหาคม 2562  
คณะกรรมการ ได้แก่ 

5.4.1 นายอัคคเดช  เผือกทอง ประธานกรรมการ 
5.4.2 นางสาวพรนิภา   บุญญา รองประธานกรรมการ 
5.4.3 นายอดิเทพ   กั้วสิทธิ์ กรรมการ 
5.4.4 นายน าชัย   บุระดา กรรมการ 
5.4.5 นางวรรธนี    ศิริโชติไพบูลย์ กรรมการและเลขานุการ 

   5.5  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 20  สิงหาคม 2562 
คณะกรรมการ ได้แก่ 

5.5.1 นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์ ประธานกรรมการ 
5.5.2 นางสาวพรนภิา   บุญญา รองประธานกรรมการ 
5.5.3 นายอดิเทพ   กั้วสิทธิ์ กรรมการ 
5.5.4 นายน าชัย   บุระดา กรรมการ 
5.5.5 นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง กรรมการและเลขานุการ 

   5.6  การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562   คณะกรรมการ ได้แก่ 

5.6.1    นางสุภาพ   อมรประภา ประธานกรรมการ 
5.6.2    นายไพบูลย์ อมรประภา รองประธานกรรมการ 
5.6.3    นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์ กรรมการ 
5.6.4    นางสาวพรนิภา บุญญา กรรมการ 
5.6.5    นายอดิเทพ   กั้วสิทธิ์ กรรมการ 
5.6.6    นายน าชัย   บุระดา กรรมการ 

5.6.7 นายสมนึก ……/………. 
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5.6.7    นายสมนึก   เกิดเนตร กรรมการและเลขานุการ 
   5.7  การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
วันที่ 14  สิงหาคม 2562   คณะกรรมการ ได้แก่ 

5.7.1 นางเจียรนัย   สืบค า ประธานกรรมการ 
5.7.2 นางสาวพรนภิา   บุญญา รองประธานกรรมการ 
5.7.3 นายอดิเทพ   กั้วสิทธิ์ กรรมการ 
5.7.4 นายน าชัย   บุระดา กรรมการ 
5.7.5 นางอิสริยา   ณ พัทลุง กรรมการและเลขานุการ 

   5.8  การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วันที่ 14  สิงหาคม 2562   คณะกรรมการ ได้แก่ 

5.8.1 นางอิสริยา   ณ พัทลุง ประธานกรรมการ 
5.8.2 นางสาวพรนภิา   บุญญา รองประธานกรรมการ 
5.8.3 นายอดิเทพ   กั้วสิทธิ์ กรรมการ 
5.8.4 นายน าชัย   บุระดา กรรมการ 
5.8.5 นางเจียรนัย   สืบค า กรรมการและเลขานุการ 

   5.9  การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ร่อนนาน และร่อนไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ 
ตอนปลาย   วันที่ 9  สิงหาคม 2562   คณะกรรมการ ได้แก่ 

5.9.1 นายสุรเซษฐ์     แสงอาทิตย์ ประธานกรรมการ 
5.9.2 นายสมนึก   เกิดเนตร รองประธานกรรมการ 
5.9.3 นายนิกร พันธ์รุน                 กรรมการ 
5.9.4 ว่าที่ ร.ต.หญิงกฤตยาณัท นกน้อย กรรมการ 
5.9.5 นางสาวพรนภิา   บุญญา กรรมการ 
5.9.6 นายอดิเทพ   กั้วสิทธิ์ กรรมการ 
5.9.7 นายน าชัย   บุระดา กรรมการ 
5.9.8 นายสงบ   ดุษฎีธัญกุล    กรรมการและเลขานุการ 

   5.10  การแข่งขัน  ROV  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย   วันที่ 9  สิงหาคม 2562 
คณะกรรมการ ได้แก่   

5.10.1 นายสุรเซษฐ์     แสงอาทิตย์ ประธานกรรมการ 
5.10.2 นายนิกร พันธ์รุน                 รองประธานกรรมการ 
5.10.3 ว่าที่ ร.ต.หญิงกฤตยาณัท นกน้อย กรรมการ 
5.10.4 นางสาวพรนิภา   บุญญา กรรมการ 
5.10.5 นายน าชัย   บุระดา กรรมการ 
5.10.6 นายศิลา    ดาทอง กรรมการ 

5.10.7 นายรัฐเกียรติ ......./......... 
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5.10.7 นายรัฐเกียรติ ขันการไร่ กรรมการ 
5.10.8 นายอดิเทพ   กั้วสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

   5.11 การประกวด“The Hero of Science” วีรบุรุษแห่งวิทยาศาสตร์  จากรีไซเคิล                           
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย   วันที่ 28  สิงหาคม 2562  คณะกรรมการ ได้แก่   

5.11.1 นางอิสริยา  ณ พัทลุง   ประธานกรรมการ 
5.11.2 นางเจียรนัย   สืบค า รองประธานกรรมการ 
5.11.3 นางสาวสุภัคฉวี เอ่ียมส าอางค์ กรรมการ 
5.11.4 นางสาวภัณฑิลา   แย้มพยุง กรรมการ 
5.11.5 นางวรรธนี   ศิริโชติไพบูลย์ กรรมการ 
5.11.6 นางพยอม    คุ้มฉาย กรรมการ 
5.11.7 นายสุรเซษฐ์     แสงอาทิตย์ กรรมการ 
5.11.8 นายสมนึก   เกิดเนตร กรรมการ 
5.11.9 นางสาวพรนิภา   บุญญา กรรมการ 
5.11.10 นายอดิเทพ   กั้วสิทธิ์ กรรมการ 
5.11.11 นายน าชัย   บุระดา กรรมการ 
5.11.12 นายพุทธสิทธิ์ บัวค า กรรมการ 
5.11.13 นางธิติมา   พรามพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ 

    มีหน้าที่  
           1. ด าเนินการแข่งขัน คัดเลือก ตัดสิน กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ได้ผู้ชนะเลิศในแต่ละกิจกรรม
เป็นที่ยุติ 
           2. จัดพิมพ์เกียรติบัตร ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และชมเชย  
           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  นางสาวพรนิภา   บุญญา กรรมการ 
6.1.4  นางวรรธนี      ศิริโชติไพบูลย์ กรรมการและเลขานุการ 

    6.2  จัดซุ้มวิชาการ สาขาชีววิทยา  
6.2.1  นางพยอม คุ้มฉาย ประธานกรรมการ 
6.2.2  นางอิสริยา           ณ พัทลุง               รองประธานกรรมการ 
6.2.3  นายอดิเทพ   กั้วสิทธิ์ กรรมการ 
6.2.4  นางสาวภัณฑิลา   แย้มพยุง กรรมการและเลขานุการ 

6.3  จัดซุ้มวิชาการ...../.........   
......../......... 
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    6.3  จัดซุ้มวิชาการ สาขาฟิสิกส ์ 
6.3.1  นายสุรเชษฐ ์ แสงอาทิตย์ ประธานกรรมการ 
6.3.2  ว่าที่ ร.ต.หญิงกฤตยาณัท   นกน้อย รองประธานกรรมการ 
6.3.3  นายน าชัย   บุระดา กรรมการ 
6.3.4  นายนิกร   พันธ์รุณ กรรมการและเลขานุการ 

    6.4  จัดซุ้มวิชาการ สาขาดาราศาสตร์และอวกาศ  ณ หอประชุมชินสิห์ชั้น 3 
6.4.1  นางเจียรนัย   สืบค า ประธานกรรมการ 
6.4.2  นายสงบ ดุษฏีธัญกุล รองประธานกรรมการ 
6.2.3  นางวิไลลักษณ์    งานสลุง   กรรมการ 
6.2.4  นางธิติมา   พรามพิทักษ์ กรรมการ 
6.2.5  นายภานุพงศ์ พานทวีป กรรมการ 
6.4.6  นายนิกร   พันธ์รุณ กรรมการและเลขานุการ 

    6.5  จัดซุ้มวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์  
6.5.1  นางสาวสาคร   อยู่นุ้ย ประธานกรรมการ 
6.5.2  นายรัฐเกียรติ ขันการไร่ รองประธานกรรมการ 
6.5.3  นายพุทธสิทธ์ บัวค า กรรมการ 
6.5.4  นายศิลา    ดาทอง กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้าที่  
           1. ด าเนินการจัดซุ้มวิชาการ สาขาเคมี  ชีววิทยา ฟิสิกส์  ดาราศาสตร์และอวกาศ  และ
คอมพิวเตอร์ ให้น่าสนใจ และจัดเตรียมกิจกรรมมีปริมาณเพียงพอกับนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม  
           2. ด าเนินการจัดกิจกรรม ให้กับนักเรียนที่เข้ามาศึกษา และบันทึกหลักฐานการข้าศึกษาของ
นักเรียน 
7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน พิธีกร กิจกรรม    ประกอบด้วย 

7.1 นางภารณี   เสนีวงศ ์ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 
7.2 นางสาวสุทธิดา   เพ็ชรเอม รองประธานกรรมการ 
7.3 นายเอกกมล เรืองเดช กรรมการ 
7.4 นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่     
         1. พิธีกรจัดล าดับ และด าเนินการขั้นตอน ถวายพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
         2. ประชาสัมพันธ์ตามสาย  แจ้งให้คณะครู นักเรียน รับทราบ  
         3. ประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์ของโรงเรียน และแฟนเพจโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 

8. คณะกรรมการ....../..... 
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8. คณะกรรมการ บันทึกภาพ และวีดีโอ การจัดกิจกรรม    ประกอบด้วย 
8.1 นายวิเชียร หล าประเสิรฐ ประธานกรรมการ 
8.2 นายอัคคเดช   เผือกทอง รองประธานกรรมการ 
8.3 นายธีระยุทธ อินไชย กรรมการ 
8.4 นายรัฐเกียรติ ขันการไร่ กรรมการ 
8.5 นายพุทธสิทธิ์ บัวค า กรรมการ 
8.6 นายภานุพงศ์ พานทวีป กรรมการ 
8.7 นายวีรชัย วาณิชยสกุล กรรมการ 
8.8 นางสาวมณี แซ่ท่อ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่     
         1. บันทึกภาพและถ่ายวีดีโอ  ถวายพานพุ่ม กล่าวถวายราชสดุดี  ของประธาน และการอ่าน 
พระราชประวัติ  และโคลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ของนักเรียน 
         2. บันทึกภาพและวีดีโอ ประธานและผู้มีเกียรติชมนิทรรศการ สาขาวิชาเคมี  ชีววทิยา ฟิสิกส์               
ดาราศาสตร์  คอมพิวเตอร์ และผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน 
         3. บันทึกภาพและวีดีโอ นักเรียนระดับ ม.ต้นและม.ปลาย  การประกวด “The Hero of Science” 
วีรบุรุษแห่งวิทยาศาสตร์  จากรีไซเคิล   
9. คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง  ประกอบด้วย 

9.1 นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย ์ ประธานกรรมการ 
9.2 นายคุณกร สนองวงศ์ รองประธานกรรมการ 
9.3 นายวิเชียร หล าประเสิรฐ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่     
         1. ควบคุมเครื่องเสียง เตรียมไมโครโฟน  3 ตัว ในพิธีการถวายพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
         2. เตรียมไมโครโฟน  3 ตัว การประกวด “The Hero of Science” วีรบุรุษแห่งวิทยาศาสตร์   
จากรไีซเคิล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในช่วงบ่าย  ณ โดมศรีพุทธา คณาพัฒน์ 
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 นางวิไลลักษณ์   งานสลุง กรรมการ 

10.8 ว่าที่ ร.ต.หญิงกฤตยาณัท นกน้อย……/……   
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10.8 ว่าที่ ร.ต.หญิงกฤตยาณัท นกน้อย กรรมการ 
10.9 นางสาวพรนิภา   บุญญา กรรมการ 
10.10 นางพยอม คุ้มฉาย กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   
              1. ให้การต้อนผู้มีเกียรติ และจัดที่นั่งให้เหมาะสม    
              2. เชิญพานกล่าวเปิดงาน และการกล่าวรายงานการด าเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 
11. คณะกรรมการจัดท าประเมินความคิดเห็น และสรุปผลการด าเนินโครงการ  ประกอบด้วย 

11.1 นางสาวสาคร   อยู่นุ้ย ประธานกรรมการ 
11.2 นายสมนึก              เกิดเนตร        รองประธานกรรมการ 
11.3 นางสาวพรนิภา   บุญญา กรรมการ 
11.4 นายอดิเทพ   กั้วสิทธิ์ กรรมการ 
11.5 นายน าชัย   บุระดา กรรมการ 
11.6 นางอิสริยา           ณ พัทลุง               กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   
             1. ออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562”  
             2. สรุปผลการด าเนินงาน โครงการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต่อโรงเรียน          
                                                  
             ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่  ตามที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์และน ามาซึ่งชื่อเสียงของโรงเรียน  
 
 

สั่ง  ณ   วันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

                                                                    (นายสรปรชัญ์   ไวกสิกรณ์) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
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ก าหนดการกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562” 
พิธีเฉลิมพระเกียรติและร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่ 4)  "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" 
วัน พุธ ที่ 28  สิงหาคม 2562 

ณ โดมศรีพุทธา คณาพัฒน์ และหอประชุมชั้น 3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 

 

เวลา กิจกรรม 
เวลา 07.45 น.–08.20 น.              นักเรียนและครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เข้าแถวเคารพธงชาติ  

ที่โดมศรีพุทธา คณาพัฒน์ 
เวลา 08.20 น.– 09.15 น.         เริ่มด าเนินการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี2562 

ประธาน   
     1. ถวายพานพุ่มราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่  4  "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
     2. จุดธูปเทียนบูชาเครื่องทองน้อย   
     3. กล่าวถวายราชสดุดี “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  4   โดย 
      - นักเรียนอ่าน  พระราชประวัติรัชกาลที่  4 
      - นักเรียน โคลงเทดิพระเกียรติรัชกาลที่  4 

   คณะกรรมการด าเนินงาน    กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม 

   ประธานพิธี กล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

ชมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักเรียน 
  ประธานและผู้มีเกียรติ ถ่ายรูปร่วมกัน  

เวลา 9.20 น.    ประธาน พร้อมผู้มีเกียรติชม ซุ้มวิชาการ  สาขาวิชาเคมี  ชีววิทยา ฟิสิกส์               
ดาราศาสตร์ และผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน 

 
เวลา12.00 –12.55 น. 
 

 
ชมการแสดงดนตรีของนักเรียน   

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป            นักเรียน ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย ประกวด“The Hero of Science” 
วีรบุรุษแห่งวิทยาศาสตร์  จากรีไซเคิล  โดยมีการแสดงดนตรีของนักเรียน 
ระหว่างการแข่งขัน 

 


