
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ที ่124  / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 เนื่องด้วยในวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเป็น
การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์ไทยและส่งเสริมทักษะความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 
โดยกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดขึ้นในวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 และเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงทำให้การจัดกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้มาตรการของการเว้นระยะห่าง
ตามที่สถานศึกษากำหนด จึงได้จัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนเข้าร่วมแบบออนไลน์ และเพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2556  มาตรา 39 
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้  
1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   1.1 นางเพียงแข   ชิตจุ้ย  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
  1.2 นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
  1.3 นายอาวุธ  จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
  1.4 นางจำเรียง  ใจกว้าง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  1.5 นางวานีดา  ทองปัสโนว์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  1.6 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  1.7 นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์ ครูชำนาญการ  กรรมการ 
  1.8 นางสาววภิาวรรณ วิชัยดิษฐ์ ครู   กรรมการ 
  1.9 นายธิรพงษ์  คงด้วง  ครู   กรรมการ 
  1.10 นางสาวพัชริณี พรหมเรืองโชติ ครู   กรรมการและเลขานุการ 
  1.11 นางสาวนวียา ปักษิณ  ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ มีหน้าทีว่างแผนดำเนินการ ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย เพ่ือให้การจัดงาน
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

2.1 นางสาวพัชริณี   พรหมเรืองโชติ  ประธานกรรมการ 
2.2 นายภราดร  ไชยเขียว  รองประธานกรรมการ 
2.3 นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ   กรรมการ 
2.4 นายเดชศรี   สุวิรัตน์   กรรมการ 
2.5 นางสาวจตุพร  เฝือชัย   กรรมการ 
2.6 นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ   กรรมการ 
2.7 นายรัฐพงศ์  ช่วยช ู   กรรมการ 
2.8 นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม  กรรมการ 
2.9 นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ  กรรมการ 
2.10 นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด  กรรมการ 
2.11 นายสันต ิ  สีตะพงศ์  กรรมการ 
                .../2.12 นางสาวอุษมา 
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2.12 นางสาวอุษมา แสงระวี   กรรมการ 
2.13 นายอิศรเกษม สีหะวงษ์   กรรมการ 
2.14 นายวรรณศักดิ์ บุญชู   กรรมการ 
2.15 นายวรัญญู  ทองถึง   กรรมการ 
2.16 นางลักขณา   นาคสมวงษ์กุล  กรรมการ 
2.17 นางสาวจิราพร บุญเหลือ  กรรมการ 
2.18 นางสาวนวียา   ปักษิณ   กรรมการและเลขานุการ 

  3. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม มีหน้าที่กำหนดรูปแบบการจัดกิจรรม รายละเอียดของแต่ละกิจกรรม 
ตลอดจนกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน การแข่งขัน การตัดสินผลการแข่งขัน และรายงานข้อมูลให้ทุกฝ่ายทราบ 

3.1 กิจกรรมตอบปัญหาออนไลน์ ประกอบด้วย 
3.1.1 นางสาวพัชริณี   พรหมเรืองโชติ  ประธานกรรมการ 
3.1.2 นายอิศรเกษม สีหะวงษ์   กรรมการ 
3.1.3 นางสาวนวียา   ปักษิณ   กรรมการ 
3.1.4 นายภราดร ไชยเขียว  กรรมการและเลขานุการ 

3.2 กิจกรรมภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย 
3.2.1 นายอิศรเกษม สีหะวงษ์   ประธานกรรมการ 
3.2.2 นายสรุศักดิ์ ศรีขวัญ   กรรมการ 
3.2.3 นางสาวพัชริณี   พรหมเรืองโชติ  กรรมการ 
3.2.4 นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม  กรรมการและเลขานุการ 

3.3 กิจกรรมประกวดคำขวัญวันวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
3.3.1 นางสาวนวียา   ปักษิณ   ประธานกรรมการ 
3.3.2 นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์  กรรมการ 
3.3.3 นายณฐนน ก๊งหวั่น   กรรมการ 
3.3.4 นางสาวอุษมา แสงระวี   กรรมการและเลขานุการ 

3.4  กิจกรรมประกวดการออกแบบ Infographic ประกอบด้วย 
3.4.1 นายวรรณศักดิ์ บุญชู   ประธานกรรมการ 
3.4.2 นายธิรพงษ์ คงด้วง   กรรมการ 
3.4.3 นายวรัญญู ทองถึง   กรรมการ 
3.4.4 นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด  กรรมการและเลขานุการ 

3.5 กิจกรรมการวาดการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ประกอบด้วย  
3.5.1 นางสาวจิราพร บุญเหลือ  ประธานกรรมการ 
3.5.2 นางสาววันวิสาข ์ สืบ   กรรมการ 
3.5.3 นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา  กรรมการ 
3.5.4 นางลักขณา   นาคสมวงษ์กุล  กรรมการและเลขานุการ 

3.6 กิจกรรมตอบคำถามวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย  
3.6.1 นางสาวจตุพร เฝือชัย   ประธานกรรมการ 
3.6.2 นายเดชศรี  สุวิรัตน์   กรรมการ 
3.6.3 นายสันต ิ  สีตะพงษ์  กรรมการ 
3.6.4 นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ   กรรมการและเลขานุการ 

         …/ 3.7 กิจกรรมประกวดคลิปสร้างสรรค์ 
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3.7 กิจกรรมประกวดคลิปสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
3.7.1 นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ  ประธานกรรมการ 
3.7.2 นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ   กรรมการ 
3.7.3 นายภราดร ไชยเขียว  กรรมการ 
3.7.4 นายรฐัพงศ์ ช่วยช ู   กรรมการและเลขานุการ 

 
 4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ที่สนใจ
รับทราบผ่านเว็บไซต์โรงเรียนและเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เพ่ือให้กิจกรรมดำเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบด้วย 

4.1 นายภราดร   ไชยเขียว  ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวจิราพร   บุญเหลือ  กรรมการ 
4.3 นายวรรณศักดิ์  บุญชู   กรรมการ 
4.4 นายวรัญญู   ทองถึง   กรรมการ 
4.5 นางลักขณา   นาคสมวงษ์กุล  กรรมการ 
4.6 นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

 5. คณะกรรมการฝ่ายดูแลเกียรติบัตร มีหน้าทีร่วบรวมรายชื่อและดำเนินการออกแบบเกียรติบัตรออนไลน์ให้
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท ประกอบด้วย 

5.1 นายวรัญญ ู  ทองถึง   ประธานกรรมการ 
5.2 นายภราดร  ไชยเขียว  รองประธานกรรมการ 
5.3 นายอิศรเกษม สีหะวงษ์   กรรมการ 
5.4 นายวรรณศักดิ์ บุญชู   กรรมการ 
5.5 นางสาวจิราพร บุญเหลือ  กรรมการ 
5.6 นางสาวจตุพร เฝือชัย   กรรมการ 
5.7 นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ  กรรมการ 
5.8 นางสาวนวียา   ปักษิณ   กรรมการ 
5.9 นายสันต ิ  สีตะพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายของรางวัล มีหน้าที่จัดหาและเตรียมของรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันใน
อันดับ 1-3 โดยใช้วิธีการมอบตามมาตรการการรักษาระยะห่าง ประกอบด้วย 

6.1 นางสาวพัชริณี   พรหมเรืองโชติ  ประธานกรรมการ 
6.2 นายภราดร  ไชยเขียว  รองประธานกรรมการ 
6.3 นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ   กรรมการ 
6.4 นายเดชศรี   สุวิรัตน์   กรรมการ 
6.5 นางสาวจตุพร  เฝือชัย   กรรมการ 
6.6 นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ   กรรมการ 
6.7 นายรัฐพงศ์  ช่วยช ู   กรรมการ 
6.8 นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม  กรรมการ 
6.9 นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ  กรรมการ 
6.10 นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด  กรรมการ 

                          …/ 6.11 นายสันติ 
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6.11 นายสันต ิ  สีตะพงศ์  กรรมการ 
6.12 นางสาวอุษมา แสงระวี   กรรมการ 
6.13 นายอิศรเกษม สีหะวงษ์   กรรมการ 
6.14 นายวรรณศักดิ์ บุญชู   กรรมการ 
6.15 นายวรัญญู  ทองถึง   กรรมการ 
6.16 นางลักขณา   นาคสมวงษ์กุล  กรรมการ 
6.17 นางสาวจิราพร บุญเหลือ  กรรมการ 
6.18 นางสาวนวียา   ปักษิณ   กรรมการและเลขานุการ 

 
  7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่จัดหางบประมาณเบิกจ่ายในการทำกิจกรรมตามความเหมาะสมและ
ถูกต้อง ประกอบด้วย 
   7.1 นางวานีดา   ทองปัสโนว์  ประธานกรรมการ 
   7.2 นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว   รองประธานกรรมการ 
   7.3 นางสายฝน   ราษีงาม   กรรมการ 
   7.4 นางนฤมล   ทิพย์พินิจ  กรรมการ 
   7.5 นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา  กรรมการ 
   7.6 นายสันต ิ  สีตะพงศ์  กรรมการ 
   7.7 สิบเอกหญิงอนุสา ส่งสุริน   กรรมการ 
   7.8 นางสาวธัญญารัตน ์ จติราภิรมย์  กรรมการ 
   7.9 นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล   กรรมการ 
   7.10 นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์   กรรมการและเลขานุการ  
  

8. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  มีหน้าที่ จัดทำแบบประเมินผล รวบรวมข้อมูลการประเมินผลการ
จัดกิจกิจกรรม และสรุปผลเป็นรูปเล่ม  ประกอบด้วย 

8.1 นางสาวพัชริณี   พรหมเรืองโชติ  ประธานกรรมการ 
8.2 นายภราดร  ไชยเขียว  รองประธานกรรมการ 
8.3 นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ   กรรมการ 
8.4 นางสาวจตุพร  เฝือชัย   กรรมการ 
8.5 นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ   กรรมการ 
8.6 นางสาวนวียา   ปักษิณ   กรรมการและเลขานุการ 
 

       ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพ่ือประโยชน์แก่ทาง
ราชการ ต่อไป 

 
         สั่ง  ณ  วันที่   13  สิงหาคม   2564 
 
        
 
                                                       (นางเพียงแข    ชิตจุ้ย) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 


