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ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  ๒๑๗ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกจิกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์แหง่ชำติ 
********************************* 

 
 ด้วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  โรงเรียนวชิรธรรมสำธิตได้รับอนุมัติใหจ้ัดกิจกรรมสัปดำห์
วิทยำศำสตร์แหง่ชำติระหว่ำงวันที่  ๑๕  -  ๑๙  สิงหำคม ๒๕๕๙   ข้ึนภำยในโรงเรียน ดังนั้นเพื่อให้งำน
ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแตง่ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรดังนี้ 

๑.   คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
นำงวรรณี     บุญประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 
นำงทองกรำว เสนำขันธ์  กรรมกำร 
นำงปำนทิพย์          สุขเกษม   กรรมกำร 
นำงสำวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์   กรรมกำร 
นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  ให้ค ำแนะน ำ ดูแล ประสำนงำน  อ ำนวยควำมสะดวก  ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม  
          เรียบร้อย    
          ๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

     นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวมณทิพย ์   เจริญรอด รองประธำนกรรมกำร 

นำงสำวศิริพร    โกมำรกุล กรรมกำร นำยปุ้ย   คงอุไร  กรรมกำร 
นำยสุเนตร       ศรีใหญ ่ กรรมกำร นำงสำววณิชชำ  เอนกวิธวิทยำ กรรมกำร 
นำงสำวเยำวรัตนำ   พรรษำ กรรมกำร นำงสำววรำลี     สินธุวำ  กรรมกำร
นำงสำวฌัชชำ   ปัญญำเมำ กรรมกำร         นำงสำวเมธำวี  สุขเจริญ กรรมกำร
นำงสำวศิรำภร   นำบุญ  กรรมกำร นำงสำวศศิธร     เมืองมลู  กรรมกำร
นำงสำวกุลยำ    บูรพำงกูร กรรมกำร นำงสำวจุฑำรัตน์ เกำะหวำย กรรมกำร 
นำงสำวอัญชิสำ เหมทำนนท ์ กรรมกำร นำงพัชร ี ระมำตร ์  กรรมกำร
นำงพจมำน   ชีววัฒนำ กรรมกำร 
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
   นำงสำววชิรำภรณ์      สันตวงษ์       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี ประชุมปรกึษำ  วำงแผนด ำเนินงำน  ก ำหนดบุคคลรับผิดชอบหน้ำที่ต่ำงๆ  แก้ไขปัญหำ   
ให้ค ำแนะน ำและติดตำมกำรด ำเนินงำนให้ส ำเรจ็ลลุวงไปด้วยดี 
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๓.   คณะกรรมกำรจัดสถำนที่และเวท ี
นำงสำวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
นำยศุภกิจ      หนองหัวลิง  รองประธำนกรรมกำร  

นิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   กรรมกำร  
นิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี กรรมกำร    
เจ้ำหน้ำที่งำนโสตทัศนศึกษำและนักกำรภำรโรงทุกคน    กรรมกำร 
   นำยปุ้ย คงอุไร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   นำงสำวฌัชชำ   ปัญญำเมำ ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี   ๑    จัดโต๊ะหมู่บูชำพระบรมสำทสิลักษณ์  รัชกำลที่ 4 

๒    จัดสถำนที่เวทีกลำงแจ้ง  พร้อมประดับต้นไม้ให้สวยงำม 
๓    จัดที่นั่งส ำหรบัผูร้่วมงำน 
๔    จัดสถำนที่  ที่ใช้จัดกิจกรรมต่ำงๆ  ให้เหมำะสม   เรียบร้อย 
๕     ตกแต่งเวทีกลำงแจ้ง    ใช้ข้อควำม 

 
                 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต        จุดประกายความคิด 
                วันวิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ   พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร ์
                ๑๘  สิงหาคม   ๒๕๕๙            เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี 
       สู่วิถีแห่งนวัตกรรม 
 

๔.  คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ 
   นำงสำวมลิวรรณ           ไชยรักษ์ ประธำนกรรมกำร 

 นำงสำววชิรำภรณ์    สันตวงษ์  กรรมกำร นางสาวจุฑำรัตน์   เกำะหวำย กรรมกำร 
 นำงสำวศศิธร       เมืองมูล  กรรมกำร นำงสำวเยำวรัตนำ  พรรษำ กรรมกำร 
 นางสาวศิราภร       นาบุญ กรรมการ นำงสำววรำลี        สินธุวำ กรรมการ 
   นำงสำวกุลยำ บูรพำงกูร          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้าท่ี   ๑   ประชำสัมพันธ์งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร ์
 ๒   เป็นพิธีกรกิจกรรมวันวิทยำศำสตร์ในวันพฤหัสบดทีี่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๕๙  
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๕.   คณะกรรมกำรจัดกจิกรรม 
 
๕.๑  พิธีถวำยรำชสักกำระและเปิดงำนวันวิทยำศำสตร ์วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๕๙ 
   นำงสำวมณทิพย ์ เจริญรอด ประธำนกรรมกำร  

นำงสำวศิริพร    โกมำรกุล กรรมกำร นำงสำวศิรำภร   นำบุญ  กรรมกำร 
นำงพัชร ี  ระมำตร ์ กรรมกำร นำยปุ้ย       คงอุไร กรรมกำร 
นำงสำววชิรำภรณ์  สันตวงษ์ กรรมกำร นำงสำวเมธำวี สุขเจรญิ  กรรมกำร  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔/๑ , ๔/๒ , ๔/๓  

นำงสำวฌัชชำ   ปัญญำเมำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
หน้าที ่ ๑ จัดเตรียมดูแลพิธีการถวายราชสักการะให้ถูกต้องและเหมาะสม 
 ๒ จัดเตรียมกจิกรรมพิธีเปิดงาน และ การแสดง 
 
 
๕.๒   กำรน ำเสนอนิทรรศกำรวิทยำศำสตร ์

   นำยปุ้ย   คงอุไร  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวศิริพร    โกมำรกุล กรรมกำร  นำยสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมกำร 
นำงสำวอัญชิสำ เหมทำนนท ์ กรรมกำร    นำงสำวศศิธร เมืองมูล  กรรมกำร

 นำงสำววรำลี     สินธุวำ  กรรมกำร นำงสำวฌัชชำ   ปัญญำเมำ กรรมกำร 
นำงสำวเมธำวี    สุขเจริญ กรรมกำร 
นิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  กรรมกำร  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๕/๑ , ๕/๒ , ๕/๓ และ ๕/๙  กรรมกำร 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๑ , ๖/๒ , ๖/๓ และ ๖/๙  กรรมกำร 

    นำงสำววชิรำภรณ์   สันตวงษ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    นำงสำวศศิธร เมืองมูล  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่   ๑ ด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำรวิทยำศำสตร ์

๒ เป็นทีป่รกึษำและให้ค ำแนะน ำแก่นกัเรียนแผนกำรเรียนวิทย ์– คณิตด ำเนินกำรจัด
นิทรรศกำรวิทยำศำสตร ์
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๕.๓   กำรแข่งขันตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์     
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๑  วันจันทร์ที่  ๑๕  สิงหำคม  ๒๕๕๙   
เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๕๐ น.  สถำนที่  หอประชุมโรงเรียน 

     นำงสำวศิรำภร       นำบุญ     ประธำนกรรมกำร 
นำงพัชรี    ระมำตร ์ กรรมกำร นำงสำวเมธำวี สุขเจริญ กรรมกำร 
นิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   กรรมกำร  

       นำงสำวอัญชิสำ      เหมทำนนท์  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  ๒  วันอังคำรที่  ๑๖  สิงหำคม  ๒๕๕๙   
เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๕๐ น.  สถำนที่  หอประชุมโรงเรียน 

     นำงสำวมณทิพย์   เจริญรอด ประธำนกรรมกำร 
นำงสำววณิชชำ เอนกวิธวิทยำ กรรมกำร นำงพจมำน  ชีววัฒนำ กรรมกำร 
นิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   กรรมกำร  

นำงสำววรำลี     สินธุวำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  ๓  วันศุกร์ที่  ๑๑  สิงหำคม  ๒๕๕๙   
เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๕๐ น.  สถำนที่  หอประชุมโรงเรียน 

    นำงสำวเยำวรัตนำ   พรรษำ ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวศศิธร   เมืองมลู กรรมกำร นางสาวจุฑารัตน์   เกาะหวาย กรรมกำร 

นิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   กรรมกำร  
นำงสำวกุลยำ บูรพำงกูร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  ๔  วันจันทร์ที่  ๑๕  สิงหำคม  ๒๕๕๙   
เวลำ ๑๔.๕๐ – ๑๕.๔๐ น.  สถำนที่  หอประชุมโรงเรียน 
   นำงสำววชิรำภรณ์   สันตวงษ์ ประธำนกรรมกำร 

 นำงสำวศิริพร   โกมำรกลุ กรรมกำร นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา กรรมกำร 
นิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   กรรมกำร  

นำงสำวศิรำภร       นำบุญ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  ๕  วันอังคำรที่  ๑๖  สิงหำคม  ๒๕๕๙   
เวลำ ๑๔.๕๐ – ๑๕.๔๐ น.  สถำนที่  หอประชุมโรงเรียน 

    นำงสำวอัญชิสำ   เหมทำนนท ์ ประธำนกรรมกำร 
 นำยปุ้ย  คงอุไร  กรรมกำร นำยสุเนตร   ศรีใหญ ่ กรรมกำร 

นิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   กรรมกำร  
นำงสำวจุฑำรัตน์  เกำะหวำย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  ๖  วันพฤหัสบดทีี่  ๑๑  สิงหำคม  ๒๕๕๙   
เวลำ ๑๔.๕๐ – ๑๕.๔๐ น.  สถำนที่  หอประชุมโรงเรียน 

    นำงสำวเมธำวี    สุขเจริญ ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำววรำลี     สินธุวำ  กรรมกำร     นำงสำวเยำวรัตนำ  พรรษำ   กรรมกำร 

นิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   กรรมกำร  
นำงสำวศศิธร เมืองมูล           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๕.๔  กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำงระดบัมัธยมศึกษำตอนต้น 
       วันจันทร์ที่  ๑๕  สิงหำคม  ๒๕๕๙  เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๕๐ น.  สถำนที่  หอประชุมโรงเรียน 

   นำงสำวมณทิพย์   เจริญรอด ประธำนกรรมกำร 
นำงพัชรี    ระมำตร ์  กรรมการ นำงสำววณิชชำ  เอนกวิธวิทยำ กรรมการ

 นำงสำวกุลยำ บูรพำงกูร กรรมการ นำงพจมำน ชีววัฒนำ กรรมการ
 นำงสำวศิรำภร   นำบุญ     กรรมการ นางสาววราลี    สินธุวา  กรรมการ 

นิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  กรรมกำร  
นำงสำวเยำวรัตนำ   พรรษำ กรรมการและเลขำนุกำร 

๕.๕  กำรแข่งขันทักษะวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ( เคมี , ชีววิทยำ ) 
      วันพุธที่  ๑๐  สิงหำคม  ๒๕๕๙   เวลำ ๑๔.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ สถำนที่  ห้อง ๖๒๒,๖๒๓,๖๒๔ 

นำงสำววชิรำภรณ์   สันตวงษ์ ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวศิริพร    โกมำรกุล กรรมกำร นำงสำวฌัชชำ   ปัญญำเมำ กรรมกำร

 นำยปุ้ย  คงอุไร  กรรมกำร นำยสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมกำร
 นำงสำวเมธำวี สุขเจริญ  กรรมกำร นำงสำวศศิธร เมืองมูล  กรรมการ      

นำงสำวอัญชิสำ เหมทำนนท ์ กรรมกำร 
นิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  กรรมกำร  
   นำงสำววรำลี     สินธุวำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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๕.๖  กำรแข่งขันทักษะวิทยำศำสตร์ (โยนไข่เชิงวิศวกรรม และ ร่มพยงุไข่) 
       ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และระดับมัธยมศึกษำปลำย  
      วันพฤหัสบดทีี่  ๑๑  สิงหำคม  ๒๕๕๙  เวลำ ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ สถำนที่  ห้อง ๖๔๔,๖๔๒,๖๔๑ 

นำยปุ้ย    คงอุไร ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวฌัชชำ   ปัญญำเมำ กรรมกำร นำงสำวจุฑำรัตน์   เกำะหวำย กรรมกำร

 นิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  กรรมกำร  
   นำงสำวศศิธร เมืองมูล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
๕.๗  กำรแข่งขันวำดภำพวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และระดบัมัธยมศึกษำปลำย  
      วันพฤหัสบดทีี่  ๑๑  สิงหำคม  ๒๕๕๙  เวลำ ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ สถำนที่  ห้อง ๖๒๒,๖๒๓,๖๒๔ 

นำงสำวศิริพร    โกมำรกุล ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวภัทรนันท์    แดนวงศ์ กรรมกำร นำงกุณฑลี   เจษฏำวัลย์    กรรมกำร

 นำงสำวศิรำภร     นำบุญ กรรมกำร นำงสำวอัญชิสำ เหมทำนนท ์ กรรมกำร 
นิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  กรรมกำร  
           นำงสำวจุฑำรัตน์   เกำะหวำย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   ๑.  รับสมัครผูเ้ข้ำแข่งขัน 
 ๒.  จัดเตรียมและด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกจิกรรม 
 ๓.  เก็บรวบรวมรำยช่ือผู้ชนะกำรแข่งขัน ให้ฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร 
  
๕.๘  คณะกรรมกำรจัดท ำเกียรติบัตร 
    นายสิทธิชัย     มาโนชญ์กุล ประธานกรรมกำร 
 นำงพัชรี     ระมำตร ์ กรรมกำร นำงสำวเมธำวี    สุขเจริญ  กรรมกำร 

นำงสำวเยำวรัตนำ   พรรษำ กรรมกำร นำงสำวศิรำภร   นำบุญ   กรรมกำร
 นำงสำวกุลยำ     บูรพำงกรู       กรรมกำร นำงสำวศศิธร เมืองมูล  กรรมกำร 

   นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี ๑.  รวบรวมรำยช่ือผู้ชนะกำรแข่งขันประเภทต่ำง ๆ   
 ๒.  จัดท ำเกียรติบัตรให้ผู้ชนะกำรแข่งขันประเภทต่ำง ๆ  



 -7- 

๕.๙    คณะกรรมกำรโสตทัศนศึกษำ   
    นำยสุวิท     ปิ่นอมร      ประธานกรรมกำร 
 นำยปวิตร       สมนึก  กรรมกำร  นำยสุริยำ ทรัพยเ์ฮง กรรมกำร 

นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์     กรรมกำร นำยภำคภูมิ      แก้วเย็น  กรรมกำร    
 นายสิทธิชัย  มาโนชญก์ุล  กรรมกำร     นายก าพล        จางจะ    กรรมกำร 

นำยวัชระ    เต๋งเจรญิสุข กรรมกำร  
หน้าท่ี  ๑.  จัดเตรียมเครื่องเสียง 
 ๒.  บันทึกภำพน่ิงและวีดิทัศน์ ประมวลภำพน่ิงเผยแพร่โครงกำร 
๕.๑๐    คณะกรรมกำรวงโยธวำทิต 
    นำงนวรัตน์      นำคะเสนีย์กุล  ประธานกรรมกำร 

นำงสำวฝนทอง    ศิริพงษ์  กรรมกำร นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย ์ กรรมกำร 
นำยสำธิต    แก้วศรีทัศน์  กรรมกำร นำงสำวชลิตำ   บุญรักษำ  กรรมกำร  

หน้าท่ี  จัดเตรียมวงโยธวำทิตส ำหรบับรรเลงในวันเปิดงำน 
๕.๑๑   คณะกรรมกำรประเมินผล 
    นำงสำววรำลี      สินธุวำ   ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวศิรำภร   นำบุญ   กรรมกำร  นำงสำวเมธำวี    สุขเจริญ กรรมกำร 
หน้าท่ี ๑.  จัดท ำแบบประเมินแจกผูร้่วมงำน 
 ๒.  ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 
   

ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่   ๘     เดือนสิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
        

สั่ง ณ  วันที่  ๑๕  เดือนกรกฎำคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
         

       ( นำงวรรณี บุญประเสริฐ )  
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ก าหนดการงานวันวิทยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ

ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

  

๐๗.๔๕ น. -   พิธีหน้ำเสำธง 
๐๘.๐๐ น.     -   ประธำนมำถึงบริเวณจัดงำน  วงดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์ 
                    -   ประธำนกล่ำวค ำถวำยรำชสักกำระเทิดพระเกียรต ิ
      พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  รัชกำลที่  4 
  -   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์กล่ำวรำยงำน 

    กำรจัดกิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ 
  -   ประธำนกล่ำวเปิดงำนและให้โอวำทแก่นักเรียน 
     -   ประธำนเปิดงำนวันวิทยำศำสตร์แหง่ชำติ 
       -   กำรแสดงของนกัเรียนแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร ์

    ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔/๓ , ๔/๒ และ ๔/๑  ตำมล ำดับ  จ ำนวน ๓ ชุด 
-   กำรแสดงของนสิิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

๑๐.๐๐ น. ปิดงำน     
เรียนเชิญประธำนและแขกผู้มีเกียรติชมนทิรรศกำรวิทยำศำสตร์ 
บริเวณลำนเอนกประสงค์ 

    --------------------------------------------------------------            
  


