
  
 
 

คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานี 
ท่ี ๑๔๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ ประจำปีการศึกษา   ๒๕๖๕ 
.......................................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ  อดุรธาน ี กำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจำปี
การศกึษา  ๒๕๖๕  ในระหว่างวันที่ ๑๐- ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมวีัตถปุระสงค์ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมและให้นักเรยีนมีความรู้ความเข้าใจ กล้าแสดงออก เกิดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ อีกทั้ง          
เจตคติที่ดตี่อวทิยาศาสตร์   ซึ่งกำหนดจดักิจกรรมการแสดงบนเวทีรอบชิงชนะเลิศ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘  สิงหาคม 
๒๕๖๕ ณ โดมอนุสรณ์ พ.ศ.๒๕๖๐  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๓๙ (๑)  แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจดัิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการที่ปรกึษา   ประกอบด้วย 
      ๑.๑  นางชุติปภา           บัวระภา    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ๑.๒  นายคมสันต์    ถานกางสุ่ย         ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อดุรธานี 

๒.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ   ประกอบด้วย 
 ๒.๑  นายสุรชัย             ทองทิพย ์          รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธาน 
 ๒.๒  นายโชคชัย            แกว้ดวงดี          รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธาน 
 ๒.๓  นายเสถียร            สกุรีฑา             รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธาน 
 ๒.๔  นางสาววรินทร       เข็มทอง            รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธาน 
 ๒.๕  นายสิทธพิงษ์         เริ่มรักษ์            คร ู        กรรมการ 
 ๒.๖  นายชัชวาล            เจริญชนม์         คร ู        กรรมการ 
 ๒.๗  นายพงษ์ศักดิ์         โอทาตะวงษ์       ครู  กรรมการ 
 ๒.๘  ว่าที ่ร.ต.ไมตรี        ศรีอภิทรัพย ์      คร ู        กรรมการ 
 ๒.๙  นายผจญไพร          อิ่นอ้อย            คร ู        กรรมการ 
 ๒.๑๐  นางศิรินธร          ศริิจันทรา          คร ู     กรรมการ 
 ๒.๑๑  นางรัชฎาภรณ ์     พรหมบุตร         คร ู      กรรมการ 
 ๒.๑๒  นางรุจริา             อิ่นอ้อย            คร ู   กรรมการ 
          ๒.๑๓ นางพิมลรัตน์         ราชโยธ ี            ครู  กรรมการ 

๒.๑๔ นางอรสิน              พรมสิทธิ์           ครู            กรรมการ 
          ๒.๑๕ นางสาวนิสา         ศูนย์ประทุม         คร ู  กรรมการ 
          ๒.๑๖ นางสาวกฤติกาญจน์  แก้วโชติ           คร ู  กรรมการ 
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 ๒.๑๗ นายสรุพัฒน์          อินทร์เลี้ยง        คร ู  กรรมการ 
 ๒.๑๘ นายพินิจ              ทองคำ              คร ู  กรรมการ 
 ๒.๑๙ นางดลกาญจน์      พรหมพลจร          ครู                              กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 
 ๑.  อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 ๒.  ให้คำปรึกษา  แนะนำ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคตา่งๆแก่คณะกรรมการชดุอื่น ๆ 
 ๓.  อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

๓.  คณะกรรมการดำเนินงาน   ประกอบด้วย 
๓.๑ นางดลกาญจน ์ พรหมพลจร  คร ู   ประธาน 
๓.๒ นางพิศมัย  บรรเลงรมย์  คร ู   รองประธาน 
๓.๓ นางรัชฎาภรณ์  พรหมบุตร  คร ู   กรรมการ 
๓.๔ นางศริินธร  ศริิจันทรา  คร ู   กรรมการ 
๓.๕ นางสาวธัญชนก  แหล่สะท้าน  คร ู   กรรมการ 
๓.๖ นางเงินตรา  กิจนุกร   คร ู   กรรมการ 
๓.๗ นางมะลิวัลย ์  ตู้เชยีงเพ็ง  คร ู   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวกัญญา  ฝา่ยชาวนา  คร ู   กรรมการ 
๓.๙ นางสาวทพิวรรณ  รสชา  คร ู   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวมสารัศม ์ บ้านโพธิ์ศร ี คร ู   กรรมการ 
๓.๑๑ นางอมรรตัน์   พรหมเสนา  คร ู   กรรมการ 
๓.๑๒ นายศกัดิ์ชัย  คันธ ี   คร ู   กรรมการ 
๓.๑๓ นางสพุิณยา    วงษ์อุบล  คร ู   กรรมการ 
๓.๑๔  นายธานี  ใจญาณ   คร ู   กรรมการ 
๓.๑๕ นายทศพร   ลิ้มไพโรจน์  คร ู   กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาวเพ็ญพร  พันแฮด  คร ู   กรรมการ 
๓.๑๗ นายอวิรุทธ์   สอนสกุล  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๓.๑๘ นางสาวเวียงวิไล   ปัญญากุล ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๓.๑๙ นายนวพล  ชุมพล   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๓.๒๐ นางสาวปวรศิา  รชัสมบัติ  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๓.๒๑ นางสาวธัญรัตน ์นาคเสน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 

๓.๒๒ นายพีรพล ภูสีเขียว   นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 

๓.๒๓  นายนครินทร์ เกตุทองมา   นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 

๓.๒๔  นายกฤษบดินทร ์ ศรจีันทร์เวียง    นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
๓.๒๕  นายประจักษ์   ราชโยธ ี  คร ู  กรรมการ/เลขานุการ 
๓.๒๖  นายสุทธดิล   สรุพงษ์รัตน ์  คร ู  กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขานุการ 
๓.๒๗  นางสาวศุภลักษณ์   ผดุงเวียง คร ู  กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขานุการ 
๓.๒๘  นางจันทร์ประภา   ภูละมุล  คร ู  กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขานุการ 
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 หน้าที ่ ดำเนินการจดักิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปกีารศกึษา ๒๕๖๕ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                
ทั้งระบบการวางแผน นิเทศ ดำเนินการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

๔. คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นางดลกาญจน ์ พรหมพลจร คร ู  ประธาน 
 ๔.๒ นางพิศมัย  บรรเลงรมย์ คร ู  รองประธาน 
 ๔.๓ นางรัชฎาภรณ์  พรหมบุตร คร ู  กรรมการ 
 ๔.๔ นางศริินธร  ศริิจันทรา คร ู  กรรมการ 
 ๔.๕ นางสาวธัญชนก  แหล่สะท้าน คร ู  กรรมการ 
 ๔.๖ นางเงินตรา  กิจนุกร  คร ู  กรรมการ 
 ๔.๗ นางมะลิวัลย ์  ตู้เชยีงเพ็ง คร ู  กรรมการ 
 ๔.๘ นางสาวกัญญา  ฝา่ยชาวนา คร ู  กรรมการ 
 ๔.๙ นางสาวทพิวรรณ  รสชา คร ู  กรรมการ 
 ๔.๑๐ นางสาวมสารัศม ์ บ้านโพธิ์ศร ี คร ู  กรรมการ 
 ๔.๑๑ นางอมรรตัน์   พรหมเสนา คร ู  กรรมการ 
 ๔.๑๒ นายศกัดิ์ชัย  คันธี  คร ู  กรรมการ 
 ๔.๑๓ นางสพุิณยา    วงษ์อุบล คร ู  กรรมการ 
 ๔.๑๔  นายธานี  ใจญาณ  คร ู  กรรมการ 
 ๔.๑๕ นายทศพร   ลิ้มไพโรจน์ คร ู  กรรมการ 
 ๔.๑๖ นางสาวเพ็ญพร  พันแฮด คร ู  กรรมการ 
 ๔.๑๗ นายอวิรุทธ์   สอนสกุล ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๔.๑๘ นางสาวเวียงวิไล   ปัญญากุล ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๔.๑๙ นายนวพล  ชุมพล  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๔.๒๐ นางสาวปวรศิา  รชัสมบัติ พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๔.๒๑ นางสาวธัญรัตน ์นาคเสน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
 ๔.๒๒ นายพีรพล ภูสีเขียว   นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
 ๔.๒๓  นายนครินทร์ เกตุทองมา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
 ๔.๒๔  นายกฤษบดินทร ์ ศรจีันทร์เวียง    นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
 ๔.๒๕  นายประจักษ์   ราชโยธ ี คร ู  กรรมการ/เลขานุการ 
 ๔.๒๖  นายสุทธดิล   สรุพงษ์รัตน ์ คร ู  กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 ๔.๒๗  นางสาวศุภลักษณ์   ผดุงเวียง คร ู  กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 ๔.๒๘  นางจันทร์ประภา   ภูละมุล คร ู  กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขานุการ 
หน้าที่ 
 ๑.  กำหนดเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับชัน้ 
 ๒.  ออกข้อสอบ คัดเลือก  และดำเนินการแข่งขันให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 
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 ๓.  สรุปผล  ประกาศผล  และรายงานผลให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับทราบ 
 ๔.  อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

๕. คณะกรรมการประกวดแต่งคำขวัญเน่ืองในสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นางสาวกฤติกาญจน์  แก้วโชต ิ คร ู  ประธาน 
 ๕.๒  นางรุจริา อิ่นอ้อย คร ู  กรรมการ 
 ๕.๓  นางสุภาพร    พันธ์ชัย คร ู  กรรมการ 
 ๔.๔  นางสาวรัตดา แผ่นสุวรรณ คร ู  กรรมการ 
 ๕.๕  นางสาวมสารัศม ์     บ้านโพธิศ์ร ี คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 
 ๑.  กำหนดหัวข้อและกำหนดเกณฑ์การประกวดแต่งคำขวัญในแต่ละระดบัชั้น   
 ๒.  จดัเตรียมสถานที ่ และดำเนินการประกวดให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 
 ๓.  สรุปผล  ประกาศผล  และรายงานผลให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับทราบ 
 ๔.  อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

๖.  คณะกรรมการประกวดเต้น Cover Dance   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกอบด้วย 

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๖.๑  นางสาวพรหมภัสสร  พสุชาธัญภัทร ์ คร ู    ประธาน 
 ๖.๒  นางสาวปิยะพร     โลหะพรม คร ู    กรรมการ 
 ๖.๓  นางสาวริศรา   ลิกุลจ้อย ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 ๖.๔  นายยุทธพิชัย  บัวโต ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 ๖.๕  นางสาวศุภลักษณ์  ผดุงเวียง คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๖.๖  นายสุรสิทธิ์   ดอนสีดา คร ู    ประธาน 
 ๖.๗  นายจิตพิงษ ์ ผดุงพัฒนากูล คร ู    กรรมการ 
 ๖.๘  นางสาวอารรีรตัน์   ไขแสงจันทร ์ ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 ๖.๙  นางสาวชุติมา   ทิพรตัน์ ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 ๖.๑๐  นายธานี   ใจญาณ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๑๑ นายนวพล   ชุมพล ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าที่ 
 ๑.  กำหนดเกณฑ์ในการประกวดเต้น Cover Dance   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
 ๒.  จดัเตรียมสถานที ่ และดำเนินการประกวดเตน้ Cover Dance   ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 
 ๓.  ตัดสิน สรุปผล  ประกาศผล  และรายงานผลให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รับทราบ 
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๗.  คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย 
 ๗.๑  นายอนุสิฎฐ ์ ปัสนิตย์ คร ู   ประธาน 
 ๗.๒  นายธันวา วงษ์อุบล คร ู   กรรมการ 
 ๗.๓  นายชัชวาล             เจริญชนม ์ คร ู   กรรมการ 
 ๗.๔  นายนลธวัช            วิลัย ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๗.๕  นายทศพร    ลิ้มไพโรจน ์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่ 
 ๑.  กำหนดเกณฑ์ประกวดการแข่งขันวาดภาพและกำหนดหัวข้อในการวาดภาพ   
 ๒.  จดัเตรียมสถานที ่ และดำเนินการตัดสินภาพวาดให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 
 ๓.  รวบรวม สรุปผล  ประกาศผล  และรายงานผลให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทราบ 
 ๔.  อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

๘.  คณะกรรมการการแข่งขันเกมส์ ROV   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย   ประกอบด้วย 
 ๘.๑  นายศักดิช์ัย   คันธ ี  คร ู   ประธาน 
 ๘.๒  นายอวิรทุธ ์  สอนสกุล ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๘.๓  นายนวพล  ชุมพล  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๘.๔  นางสาวจันทิพา    มีชัย คร ู   กรรมการ 
 ๘.๕  นางสาวธัญรตัน์ นาคเสน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
 ๘.๖  นายพีรพล ภูสีเขียว   นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
 ๘.๗  นายนครินทร ์เกตทุองมา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
 ๘.๘  นายกฤษบดินทร์  ศรีจันทร์เวียง    นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 
 ๑.  กำหนดเกณฑ์การแข่งขันเกมส์ ROV ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย    
 ๒.  จดัเตรียมสถานที ่ และดำเนินการประกวดให้แล้วเสร็จ 
 ๓.  รวบรวมคะแนน สรปุผล  ประกาศผล  และรายงานผลให้หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรูร้ับทราบ 
 ๔.  อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
๙.  คณะกรรมการการประกวดหุ่นยนต์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ประกอบด้วย 
 ๙.๑  นายธันวา    วงษ์อุบล คร ู   ประธาน 
 ๙.๒  นายพินิจ ทองคำ คร ู   กรรมการ 
 ๙.๓  นางสาวประภัสสร   โพธิเกต ุ คร ู   กรรมการ 
 ๙.๔  นายวรทิธิ์ธร   นาที  คร ู   กรรมการ 
 ๙.๕  นายสุทธดิล    สุรพงษ์รตัน ์ คร ู   กรรมการ 
 ๙.๖ นางรัชฎาภรณ์    พรหมบุตร คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่ 
 ๑.  กำหนดเกณฑ์ประกวดหุ่นยนต์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
 ๒.  จดัเตรียมสถานที ่ และดำเนินการประกวดให้แล้วเสร็จ 
 ๓.  รวบรวม สรุปผล  ประกาศผล  และรายงานผลให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูร้ับทราบ 
 ๔.  อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

๑๐.  คณะกรรมการการประกวดภาพถ่ายธรรมชาติในโรงเรียน  ประกอบด้วย 
 ๑๐.๑  นายธานี  ใจญาณ  คร ู   ประธาน 
 ๑๐.๒  นางสาวศุภลักษณ์  ผดุงเวียง คร ู    กรรมการ 
 ๑๐.๓  นางสาวธัญรตัน์ นาคเสน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
 ๑๐.๔  นายพรีพล ภูสีเขียว  นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
 ๑๐.๕ นายนครินทร ์เกตทุองมา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
 ๑๐.๖ นายกฤษบดินทร ์ ศรีจันทร์เวียง    นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
 ๑๐.๗ นางสาวเวียงวิไล ปัญญากุล ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 
 ๑.  กำหนดเกณฑ์และหัวข้อในประกวดภาพถ่ายธรรมชาตใินโรงเรียน  
 ๒.  ดำเนินการ สรุปผล  ประกาศผล  และรายงานผลให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รับทราบ 
 ๓.  อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

๑๑.  คณะกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๕ ประกอบด้วย 

  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๑๑.๑  นางอรสิน   พรมสิทธิ ์ คร ู    ประธาน 
 ๑๑.๒  นางสาวสุวาธิณี      เชือกพรม คร ู    กรรมการ 
 ๑๑.๓  นางสาวนิศาชล   พรมพัฒน ์ ครู     กรรมการ 
 ๑๑.๔  นางลำเพย    ผิวอ่อน  คร ู    กรรมการ 
 ๑๑.๕  นางสาวธัญชนก     แหล่สะท้าน คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑.๖   นางสาวเพ็ญพร  พันแฮด คร ู  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑๑.๗  นางพิมลรัตน์     ราชโยธ ี คร ู    ประธาน 
 ๑๑.๘  นางสาวนิสา   ศูนย์ประทุม คร ู    กรรมการ 
 ๑๑.๙  นางสาวศิโรรัตน์  พิมพ์ปัจฉิม ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 ๑๑.๑๐  นางสาววารุณ ี  พิเนตร  คร ู    กรรมการ 
 ๑๑.๑๑  นางสาวปวริศา      รัชสมบัต ิ พนักงานราชการ    กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่ 
 ๑.  กำหนดหัวข้อและเกณฑ์ ในการให้คะแนนการประกวดชุดรีไซเคิล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๕    
 ๒.  จดัเตรียมสถานที ่ และดำเนินการประกวดให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 
 ๓.  สรุปผล  ประกาศผล  และรายงานผลให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รบัทราบ 
 ๔.  อื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี   ประกอบด้วย 
 ๑๔.๑  นายสิทธพิงษ ์     เริ่มรักษ ์ คร ู     ประธาน 
 ๑๔.๒  ว่าทีร่้อยตรีไมตรี        ศรีอภิทรพัย์ คร ู     กรรมการ 
 ๑๔.๓  นายธันวา     วงษ์อุบล คร ู     กรรมการ 
 ๑๔.๔  นายอนุสิฎฐ์              ปัสนิตย์ คร ู     กรรมการ 
 ๑๔.๕  นายนิรัตน ์               เพ็งพารา คร ู     กรรมการ 
 ๑๔.๖  นายสุรพัฒน์             อินทร์เลี้ยง คร ู     กรรมการ 
 ๑๔.๗  นางดลกาญจน์           พรหมพลจร คร ู     กรรมการ 
          ๑๔.๘   นางลำเพย               ผวิอ่อน คร ู     กรรมการ 
 ๑๔.๙  นางสาวรัตดา          แผ่นสุวรรณ  คร ู     กรรมการ 
 ๑๔.๑๐ นางสาววารุณี          พิเนตร คร ู     กรรมการ 
          ๑๔.๑๑  นางสาวสุวาธิณี       เชือกพรม คร ู     กรรมการ 
           ๑๔.๑๒  นางสาวจันทิพา       มีชัย คร ู     กรรมการ 
          ๑๔.๑๓  นางสาวอรอนงค์      บุญแสง คร ู     กรรมการ 
           ๑๔.๑๔  นางสาวปิยะพร       โลหะพรม คร ู     กรรมการ 
           ๑๔.๑๕  นายจติิพงษ์          ผดุงพัฒนากูล คร ู     กรรมการ 
          ๑๔.๑๖  นายนลธวัช          วิลัย ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
          ๑๔.๑๗  นางสาวกัณฑ์ธชิา   อาจวิชัย                ครู     กรรมการ 
 ๑๔.๑๘ นางพิศมัย  บรรเลงรมย์ คร ู    กรรมการ 
 ๑๔.๑๙ นางรัชฎาภรณ ์ พรหมบุตร คร ู   กรรมการ 
 ๑๔.๒๐ นางศริินธร  ศิรจิันทรา คร ู   กรรมการ 
 ๑๔.๒๑ นางสาวธัญชนก  แหล่สะท้าน คร ู   กรรมการ 
 ๑๔.๒๒ นางเงินตรา  กิจนุกร คร ู   กรรมการ 
 ๑๔.๒๓ นางมะลวิัลย์   ตู้เชียงเพ็ง คร ู   กรรมการ 
 ๑๔.๒๔ นางสาวกัญญา  ฝ่ายชาวนา คร ู   กรรมการ 
 ๑๔.๒๕ นางสาวทพิวรรณ  รสชา คร ู   กรรมการ 
 ๑๔.๒๖ นางสาวมสารัศม์  บ้านโพธิ์ศรี คร ู   กรรมการ 
 ๑๔.๒๗ นางอมรรตัน์   พรหมเสนา คร ู    กรรมการ 
 ๑๔.๒๘ นายศักดิ์ชัย  คนัธี  คร ู  กรรมการ 
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 ๑๔.๒๙ นางสพุิณยา    วงษ์อุบล คร ู  กรรมการ 
 ๑๔.๓๐ นายธานี  ใจญาณ  คร ู  กรรมการ 
 ๑๔.๓๑ นางสาวเพ็ญพร  พันแฮด คร ู  กรรมการ 
 ๑๔.๓๒ นายอวิรทุธ์   สอนสกุล ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๔.๓๓ นางสาวเวียงวิไล   ปัญญากลุ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๔.๓๔ นายนวพล  ชุมพล  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๔.๓๕ นางสาวปวริศา  รัชสมบัต ิ พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๑๔.๓๖ นางสาวธัญรตัน์ นาคเสน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
 ๑๔.๓๗ นายพีรพล ภูสีเขียว  นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
 ๑๔.๓๘  นายนครินทร์ เกตุทองมา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
 ๑๔.๓๙  นายกฤษบดินทร์  ศรีจันทร์เวียง    นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ   
 ๑๔.๔๐  นายสุทธดิล   สุรพงษ์รตัน ์ คร ู  กรรมการ 
 ๑๔.๔๑  นางสาวศุภลักษณ์   ผดุงเวียง คร ู  กรรมการ 
 ๑๔.๔๒  นางจันทร์ประภา   ภูละมุล คร ู  กรรมการ 
 ๑๔.๔๓  นายสุรสทิธิ์  ดอนสีดา คร ู    กรรมการ 
 ๑๔.๔๔  นายวศิน  ภพูลผัน ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๔.๔๕ นายพงษ์สิทธ ์ คูหล่า พนักงานราชการ    กรรมการ    
 ๑๔.๔๖ ลูกจ้าง/นักการภารโรง นักการภารโรง  กรรมการ 
 ๑๔.๔๗ นายประจักษ์   ราชโยธ ี คร ู  กรรมการ/เลขานุการ 
 ๑๔.๔๘ นายทศพร         ลิ้มไพโรจน์               คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ 
 ๑. จัดเตรียมสถานที่ประดับตกแต่งเวที จัดป้ายนิเทศ  นิทรรศการต่างๆและจัดเก็บให้เรียบร้อย 
 ๒. เตรียมเครื่องเสียงที่ใช้ในกิจกรรมให้พร้อม 
 ๓. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม   

๑๕.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  ประกอบด้วย 
          ๑๕.๑  นายสุทธดิล        สุรพงษ์รตัน์ คร ู       ประธาน 
 ๑๕.๒  นายศราวธุ     ศรทีัศยศ           คร ู       กรรมการ 
 ๑๕.๓  นางสาวตติยา            ต่อตดิ  คร ู       กรรมการ 
          ๑๕.๔   นายวรทิธิ ์     ทีปสว่าง  ครูธุรการ       กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   - บันทึกภาพกิจกรรมตลอดการจัดงาน และดำเนินงานอื่นๆตามความเหมาะสม 

๑๖.  คณะกรรมการปฏิคม  ประกอบด้วย 
          ๑๖.๑  นางมะลวิัลย์  ตู้เชียงเพ็ง  คร ู       ประธานกรรมการ 
 ๑๖.๒  นางเงินตรา   กิจนุกร  คร ู       กรรมการ 
          ๑๖.๓  นางสพุณิยา  วงษ์อุบล  คร ู     กรรมการ 
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          ๑๖.๔  นางพิสมยั    บรรเลงรมย ์  คร ู       กรรมการ 
 ๑๖.๕  นางสาวธัญชนก  แหล่สะท้าน  คร ู       กรรมการ 
 ๑๖.๖  นางสาวอมรรัตน ์  พรหมเสนา  ครู           กรรมการ 
 ๑๖.๗  นางสาวกัณฑธ์ิชา อาจวิชัย  ครู           กรรมการ 
 ๑๖.๘   นางสาวเพ็ญพร พันแฮด    ครู           กรรมการ 
 ๑๖.๙   นางสาวปวรศิา   รชัสมบัติ พนักงานราชการ          กรรมการ 
 ๑๖.๑๐  นางสาวธัญรัตน์ นาคเสน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์       กรรมการ 
 ๑๖.๑๑  นายทศพร  ลิ้มไพโรจน ์  ครู           กรรมการ 
          ๑๖.๑๒  นางจันทร์ประภา   ภูละมุล คร ู          กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. จัดเตรียมนำ้ดื่ม  ของวา่งและอาหารกลางวันสำหรับแขกที่มาร่วมงาน 
๒. ต้อนรับประธานและแขกผู้มีเกียรติที่มารว่มกจิกรรม 

         ๓. อื่น ๆ  ตามความเหมาะสม 
 ๑๗.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กิจกรรม   ประกอบด้วย 

๑๗.๑ นางดลกาญจน์  พรหมพลจร            คร ู   ประธาน 
๑๗.๒ นางพิศมัย  บรรเลงรมย์     คร ู   รองประธาน 
๑๗.๓ นางรัชฎาภรณ์  พรหมบุตร   คร ู   กรรมการ 
๑๗.๔ นางศริินธร  ศิริจนัทรา   คร ู   กรรมการ 
๑๗.๕ นางสาวธัญชนก  แหล่สะท้าน  คร ู   กรรมการ 
๑๗.๖ นางเงินตรา  กิจนกุร   คร ู   กรรมการ 
๑๗.๗ นางมะลวิัลย์   ตู้เชียงเพ็ง   คร ู   กรรมการ 
๑๗.๘ นางสาวกัญญา  ฝา่ยชาวนา   คร ู   กรรมการ 
๑๗.๙ นางสาวทพิวรรณ  รสชา   คร ู   กรรมการ 
๑๗.๑๐ นางสาวมสารัศม์  บ้านโพธิ์ศรี  คร ู   กรรมการ 
๑๗.๑๑ นางอมรรตัน์   พรหมเสนา  คร ู   กรรมการ 
๑๗.๑๒ นายศักดิ์ชัย  คนัธี   คร ู   กรรมการ 
๑๗.๑๓ นางสพุิณยา    วงษ์อุบล   คร ู   กรรมการ 
๑๗.๑๔  นายธานี  ใจญาณ   คร ู   กรรมการ 
๑๗.๑๕ นายทศพร   ลิ้มไพโรจน ์   คร ู   กรรมการ 
๑๗.๑๖ นางสาวเพ็ญพร  พันแฮด   คร ู   กรรมการ 
๑๗.๑๗ นายอวิรทุธ์   สอนสกุล   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๗.๑๘ นางสาวเวียงวิไล   ปัญญากลุ  ครูผูช้่วย   กรรมการ 
๑๗.๑๙ นายนวพล  ชุมพล   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๗.๒๐ นางสาวปวริศา  รัชสมบัต ิ  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๗.๒๑ นางสาวธัญรตัน์ นาคเสน    นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 

๑๗.๒๒ นายพีรพล ภูสีเขียว    นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 

๑๗.๒๓  นายนครินทร์ เกตุทองมา   นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 

๑๗.๒๔  นายกฤษบดินทร์  ศรีจันทร์เวียง     นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
๑๗.๒๕  นายประจักษ ์  ราชโยธ ี   คร ู  กรรมการ/เลขานุการ 
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๑๗.๒๖  นายสุทธดิล   สุรพงษ์รตัน ์  คร ู  กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขานุการ 
๑๗.๒๗  นางสาวศุภลักษณ์   ผดุงเวียง  คร ู  กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขานุการ 

 ๑๗.๒๘  นางจันทร์ประภา   ภูละมุล    ครู                  กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขานุการ 
หน้าที่ 
 ๑.  ประชาสัมพันธก์ิจกรรมสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ให้บุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียนได้รับทราบ 
 ๒.  ประกาศรับสมัครนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่จดัขึ้น และอื่นๆตามความเหมาะสม 

๑๘. คณะกรรมการพิธีการ – พิธีกร   ประกอบด้วย 
  ๑๘.๑ นางดลกาญจน ์ พรหมพลจร               คร ู         ประธานกรรมการ 
  ๑๘.๒ นางรัชฎาภรณ ์  พรหมบุตร                  คร ู        กรรมการ 
  ๑๘.๓ นายธานี   ใจญาณ         คร ู        กรรมการ 
  ๑๘.๔ นางสาวธัญรตัน์ นาคเสน                นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ           กรรมการ 
  ๑๘.๕ นายพรีพล  ภูสีเขียว                     นกัศึกษาฝึกประสบการณฯ์           กรรมการ 
  ๑๘.๖ นางสาวมสารศัม ์  บ้านโพธิ์ศรี  คร ู          กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 
 ๑. จัดเตรียมคำกล่าวเปิด – ปิดงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ๒. ดำเนินงานพิธีการตลอดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ประจำปกีารศกึษา ๒๕๖๕ 
 ๓. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

๑๙. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน ประกอบด้วย 
๑๙.๑ นางมานิตา ดอนพลก้อม   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1   ประธาน 
๑๙.๒ นางสาวอุไรวรรณ รามศริิ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1   กรรมการ 
๑๙.๓ นางอรสิน พรมสทิธิ์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2   กรรมการ 
๑๙.๔ นางสาวนิสา ศูนยป์ระทุม   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2   กรรมการ 
๑๙.๕ นางดลกาญจน์ พรหมพลจร  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/3   กรรมการ 
๑๙.๖ นายวศิน ภูพลผัน    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/3   กรรมการ 
๑๙.๗ นางสาวธนธรณ ์ปราบพาล   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/4   กรรมการ 
๑๙.๘ นางมะลวิัลย์ ตู้เชยีงเพ็ง   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/4   กรรมการ 
๑๙.๙ นายศราวุธ ศรีทัศยศ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/5   กรรมการ 
๑๙.๑๐ นางสาวธัญรตัน์ นาคเสน   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/5   กรรมการ 
๑๙.๑๑ นายชวนนท ์พวงทวี   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/6   กรรมการ 

  ๑๙.๑๒ นางสาวศุภมาศ ขาวขำ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/6   กรรมการ 
๑๙.๑๓ นายพงษ์สิทธิ ์คหูล่า   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/7   กรรมการ 

  ๑๙.๑๔ นายยทุธพชิัย บวัโต   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/7   กรรมการ 
  ๑๙.๑๕ นายกฤษณ์บดินท์ ศรจีันทร์เวียง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/7   กรรมการ 

๑๙.๑๖ นายวันเฉลิม บุญเกษม   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/8   กรรมการ 
  ๑๙.๑๗ นางสาวภควลัญชญ์ อำเคน   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/8   กรรมการ 

๑๙.๑๘ นางจุฑารัตน ์นันทะไสย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/9   กรรมการ 
  ๑๙.๑๙ นางสาวลฏิฎ ์บัวอาจ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/9   กรรมการ 
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  ๑๙.๒๐ นายภทัรพงษ์ ชาวดร   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/9   กรรมการ 
  ๑๙.๒๑ นางสาวกัญญา ฝ่ายชาวนา  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/10   กรรมการ 

๑๙.๒๒ นายสทิธิพ์งษ์ เริม่รักษ์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/10   กรรมการ 
  ๑๙.๒๓ นางสาวประภัสสร โพธิเกต ุ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/11  กรรมการ 

๑๙.๒๔ นายพินิจ ทองคำ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/11   กรรมการ 
  ๑๙.๒๕ นางสาวประเพญ็พร ปราบศัตร ู ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/1   กรรมการ 
  ๑๙.๒๖ นางสาววยุร ีโสภา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/1   กรรมการ 
  ๑๙.๒๗ นางสาวนิศาชล พรมพัฒน ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2   กรรมการ 

๑๙.๒๘ นายอนุสิฎฐ ์ปัสนิตย์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2   กรรมการ 
  ๑๙.๒๙ นายธรรณกรณ์ ไกรจักร์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2   กรรมการ 

๑๙.๓๐ นางสาวเวียงวิไล ปัญญากุล  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/3   กรรมการ 
  ๑๙.๓๑ นายวิรฬุห์ บุญด ี   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/3   กรรมการ 
  ๑๙.๓๒ นางสาวเพ็ญพร พันแฮด   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/4   กรรมการ 
  ๑๙.๓๓ นายนลธวัช วิลยั    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/4   กรรมการ 
  ๑๙.๓๔ นายประจักษ์ ราชโยธ ี  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/5   กรรมการ 
  ๑๙.๓๕ นางพิมลรตัน์ ราชโยธ ี  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/5   กรรมการ 
  ๑๙.๓๖ นายวุฒิกร แก้วอาษา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/6   กรรมการ 
  ๑๙.๓๗ นายนริัตน์ เพ็งพารา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/6   กรรมการ 
  ๑๙.๓๘ นางรุ่งนภา ทองทิพย์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/7   กรรมการ 
  ๑๙.๓๙ นายประชา กุละจันทร์เพ็ง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/7   กรรมการ 
  ๑๙.๔๐ นางลำเพย ผวิออ่น   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/8   กรรมการ 
  ๑๙.๔๑ นายนวพล ชุมพล   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/8   กรรมการ 
  ๑๙.๔๒ นายศักดิ์ชัย คันธี   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/9   กรรมการ 
  ๑๙.๔๓ นางธัญชนก แหล่สท้าน   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/9   กรรมการ 
  ๑๙.๔๔ นางศริินธร ศริิจนัทรา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/10   กรรมการ 
  ๑๙.๔๕ นางรินทรท์อง สีโชติ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/10   กรรมการ 
  ๑๙.๔๖ นางสาวศริิพรรณ คริสเตียนเซ่นส์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/11   กรรมการ 
  ๑๙.๔๗ นางสาวกณัฑ์ธิชา อาจวิชัย  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/11   กรรมการ 
  ๑๙.๔๘ นายพงษ์ศักดิ์ โอทาตะวงศ์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/1   กรรมการ 

๑๙.๔๙ นางสพุิณยา วงษ์อุบล   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/1   กรรมการ 
  ๑๙.๕๐ นายธานี ใจญาณ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/2   กรรมการ 
  ๑๙.๕๑ นางบุปผา ชาวดร   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/2   กรรมการ 
  ๑๙.๕๒ นางสาวสจุิมพร ธนะสูตร   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/3   กรรมการ 
  ๑๙.๕๓ นายศุภเสกข์ ทา้วซาว   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/3   กรรมการ 
  ๑๙.๕๔ นางสาวกัญญา ทัพชา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/4   กรรมการ 
  ๑๙.๕๕ นางเจียมจติ โคตรชมภ ู  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/4   กรรมการ 
  ๑๙.๕๖ นางสาวนิตยา ศรีรักษา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/5   กรรมการ 

๑๙.๕๗ นางณาฏิณี ศิริบรรพต   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/5   กรรมการ 
  ๑๙.๕๘ นายพีรพล ภูสีเขียว   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/5   กรรมการ 

๑๙.๕๙ นางเงินตรา กิจนุกร   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/6   กรรมการ 
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  ๑๙.๖๐ นายอวิรทุธ์ สอนสกุล   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/6   กรรมการ 
  ๑๙.๖๑ นายทศพร ลิ้มไพโรจน ์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/7   กรรมการ 
  ๑๙.๖๒ นางสาวชตุิมา ทพิรัตน ์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/7   กรรมการ 

๑๙.๖๓ นางรัชฎาภรณ ์พรหมบุตร  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/8   กรรมการ 
  ๑๙.๖๔ นายมงคล ดอนพลก้อม   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/8   กรรมการ 
  ๑๙.๖๕ นายนครินทร ์เกตุทองมา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/8   กรรมการ 
  ๑๙.๖๖ นางสาวพรหมภสัสร พสุชาธัญภัทร ์ครูทีป่รึกษาชั้น ม.3/9   กรรมการ 
  ๑๙.๖๗ นายสรุพัฒน ์อนิทร์เลี้ยง   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/9   กรรมการ 
  ๑๙.๖๘ นางสาวจันทิพา มีชัย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/10   กรรมการ 
  ๑๙.๖๙ นายวัชรินทร์ ปอ้งป้าน   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/10   กรรมการ 
  ๑๙.๗๐ นางอัมรินทร ์นารินทอง   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/11  กรรมการ 
  ๑๙.๗๑ นางสาวอารรีัตน ์ไขแสงจันทร์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/11   กรรมการ 
  ๑๙.๗๒ นายชัชวาล เจรญิชนม์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/2   กรรมการ 
  ๑๙.๗๓ ว่าทีร่.ต.ไมตร ีศรีอภิทรพัย์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/2   กรรมการ 
  ๑๙.๗๔ นายบุญช่วย ฤทธิเทพ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/1   กรรมการ 
  ๑๙.๗๕  นางสาวปิยะพร  โลหะพรม ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/1   กรรมการ 

๑๙.๗๖ นางยวุด ีผิววงษ์    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๓   กรรมการ 
  ๑๙.๗๗ นางสาวอรอนงค์  บุญแสง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๓   กรรมการ 

๑๙.๗๘ นางสาวพัชร ีเปรมปรีดิ์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/4   กรรมการ 
  ๑๙.๗ช นายชัยวัฒน์ สรุภีร์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๔   กรรมการ 
  ๑๙.๘๐ นางสาวศุภลกัษณ์ ผดุงเวียง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๕   กรรมการ 

๑๙.๘๑ นางสาวปิยธดิา พันธะไชย  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/6   กรรมการ 
  ๑๙.๘๒ นายธันวา วงษ์อบุล   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๖   กรรมการ 

๑๙.๘๓ นายสทุธิดล สรุพงษ์รัตน ์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/7   กรรมการ 
  ๑๙.๘๔ นางวาสนา บุญชู    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๗   กรรมการ 

๑๙.๘๕ นางสาววารุณี พิเนตร   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/8   กรรมการ 
  ๑๙.๘๖ นางสาวรัตดา แผ่นสุวรรณ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๘   กรรมการ 

๑๙.๘๗ นายผจญไพร อิน่อ้อย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/9   กรรมการ 
๑๙.๘๘ นางรุจริา อิ่นอ้อย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/9   กรรมการ 
๑๙.๘๙ นางสาวกฤตกิาญจน์ แก้วโชติ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/1   กรรมการ 

  ๑๙.๙๐ นางศุภวรรณ มหาเสนา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/1   กรรมการ 
 ๑๙.๙๑ นางสาวอรินลดา ลอยนอก  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/2   กรรมการ 

๑๙.๙๒ นายจิตพิงษ์ ผดงุพัฒนากุล           ครทูีป่รึกษาชั้น ม.5/3              กรรมการ 
  ๑๙.๙๓ นางสาวเกศินี จนัทรประทักมี  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/3   กรรมการ 
  ๑๙.๙๔ นางพิสมัย บรรเลงรมย์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/4   กรรมการ 

๑๙.๙๕ นางสาวตติยา ตอ่ติด   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/4   กรรมการ 
  ๑๙.๙๖ นางไตรรัตน์ สาธุบุตร   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/5   กรรมการ 

๑๙.๙๗ นางสาวลลติา ปัสสาวัฒนะ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/5   กรรมการ 
  ๑๙.๙๘ นางสาวทพิวรรณ รสชา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/6   กรรมการ 
  ๑๙.๙๙ นางจันทร์ประภา ภูละมุล   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/6   กรรมการ 
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  ๑๙.๑๐๐ นางมลฤดี บาดตาสาว   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/7   กรรมการ 
  ๑๙.๑๐๑ นางสาวพิมพด์าว คนไว   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/7   กรรมการ 
  ๑๙.๑๐๒ นางสาวสดุารตัน์ ทองเภ้า  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/8   กรรมการ 
  ๑๙.๑๐๓ นางสาวมสารศัม์ บ้านโพธิ์ศรี  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/8   กรรมการ 
  ๑๙.๑๐๔ นางสุภาพร พนัธ์ชัย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/1   กรรมการ 
  ๑๙.๑๐๕ นางสาวสวุาธณิี เชือกพรม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/1   กรรมการ 
  ๑๙.๑๐๖ นายถนอม ทีคำ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/2   กรรมการ 
  ๑๙.๑๐๗ นางสาวปวริศา รชัสมบัติ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/2   กรรมการ 
  ๑๙.๑๐๘ นายอนุชิต ชัยพุทธา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/3   กรรมการ 
  ๑๙.๑๐๙ นางสาวริศรา ลิกุลจ้อย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/3   กรรมการ 

๑๙.๑๑๐ นางอาภาภรณ ์สงศรี   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/4   กรรมการ 
๑๙.๑๑๑ นางสาววรรณภา วิบุญกุล  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/4   กรรมการ 

  ๑๙.๑๑๒ นางสาวชนม์นิภา ทองโชติ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/5   กรรมการ 
๑๙.๑๑๓ นายสุรสิทธิ์ ดอนสีดา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/5  กรรมการ 
๑๙.๑๑๔ นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/6   กรรมการ 

  ๑๙.๑๑๕ นางสาวศิโรรัตน์ พิมพ์ปัจฉิม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/6   กรรมการ 
  ๑๙.๑๑๖ นายวรทิธิ์ธร นาที   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/7   กรรมการ 
  ๑๙.๑๑๗ นางสาวกัญญว์รัณ คำฤทธิ ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/7   กรรมการ 
  ๑๙.๑๑๘ นางสาวชฎาภรณ์ คูณป่าข่า  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/8   กรรมการ 

๑๙.๑๑๙ นายธนะเศรษฐ์ เกษกุ            ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/8    กรรมการ 
หน้าที่ 
 ๑. แนะนำ  ให้คำปรึกษาในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ  จัดความเป็นระเบียบนักเรียนและควบคุมดูแล
นักเรียนในวันจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 ๒. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

๒๐. คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรและรางวัล   ประกอบด้วย 
 ๒๐.๑ นางพิศมัย บรรเลงรมย์ คร ู ประธานกรรมการ 
 ๒๐.๒ นางสาวทพิวรรณ  รสชา คร ู กรรมการ 
 ๒๐.๓ นางสาวกัญญา   ฝ่ายชาวนา คร ู กรรมการ 
 ๒๐.๔ นางสาวเวียงวิไล  ปัญญากุล ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๒๐.๕  นางสาวธัญรตัน์ นาคเสน              นักศกึษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
          ๒๐.๖ นายพรีพล  ภูสีเขียว                     นักศกึษาฝึกประสบการณฯ์     กรรมการ  
 ๒๐.๗ นางสาวศุภลกัษณ์  ผดุงเวียง คร ู กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 
 ๑. รวบรวมผลการแข่งขัน/ประกวดแต่ละกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปกีารศกึษา ๒๕๖๕ 
          ๒. จดัพิมพ์เกียรติบัตรเพื่อมอบแก่ผู้ที่ไดร้บัรางวัลกิจกรรมแต่ละประเภท 
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๒๑. คณะกรรมการการเงินและจัดหารางวัล   ประกอบด้วย 
 ๒๑.๑ นางมะลวิัลย์  ตู้เชยีงเพ็ง คร ู ประธานกรรมการ 
 ๒๑.๒ นางเงินตรา  กิจนกุร   คร ู กรรมการ 
 ๒๑.๓ นางสพุิณยา  วงษ์อุบล คร ู กรรมการ 
 ๒๑.๔ นางสาวมสารัศม ์ บ้านโพธิ์ศร ี คร ู กรรมการ 
 ๒๑.๕  นางสาวธัญชนก  แหล่สะท้าน           คร ู กรรมการ 
 ๒๑.๖ นางสาวทพิวรรณ  รสชา           คร ู กรรมการ 
 ๒๑.๗ นางพิศมัย  บรรเลงรมย์           คร ู กรรมการ 
 ๒๑.๘ นางสาวกัญญา  ฝา่ยชาวนา           คร ู กรรมการ 
 ๒๑.๙ นางสาวอมรรตัน์   พรหมเสนา           คร ู กรรมการ 
 ๒๑.๑๐ นางสาวศุภลกัษณ์  ผดุงเวียง           คร ู กรรมการ 
 ๒๑.๑๑ นางสาวเพ็ญพร   พันแฮด           คร ู กรรมการ 
 ๒๑.๑๒ นางสาวเวียงวิไล  ปัญญากุล           คร ู กรรมการ 
 ๒๑.๑๓ นายทศพร  ลิ้มไพโรจน ์            คร ู กรรมการ 
 ๒๑.๑๔ นางสาวปวริศา  รัชสมบัต ิ   พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๒๑.๑๕ นางสาวธัญรตัน์ นาคเสน          นักศึกษาฝึกประสบการณฯ์    กรรมการ 
 ๒๑.๑๖ นายพีรพล  ภูสีเขียว               นักศึกษาฝึกประสบการณฯ์     กรรมการ  
 ๒๑.๑๗ นางจันทร์ประภา   ภูละมุล คร ู กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 
 ๑. ประสานเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อขออนุมัติการใชเ้งินตามโครงการสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ 
          ๒. จดัซื้อ จดัหาและจัดเตรียมของรางวัลเพื่อมอบแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ประจำปี ๒๕๖๕ 

๒๒. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  ประกอบด้วย 
 ๒๒.๑  นายประจักษ์  ราชโยธ ี คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒๒.๒  นายสุทธดิล  สุรพงษ์รัตน ์ คร ู  กรรมการ 
 ๒๒.๓  นางจันทร์ประภา  ภูละมุล คร ู  กรรมการ 
          ๒๒.๔ นายอวริทุธ์   สอนสกุล          ครูผู้ชว่ย   กรรมการ 
          ๒๒.๕ นายนวพล  ชุมพล                ครูผู้ชว่ย   กรรมการ 

 ๒๒.๖ นางสาวธัญรัตน ์นาคเสน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 

 ๒๒.๗ นายพีรพล ภูสีเขียว   นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
 ๒๒.๘  นายนครินทร์ เกตุทองมา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
 ๒๒.๙ นายกฤษบดินทร ์ ศรีจันทร์เวียง    นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ   
 ๒๒.๑๐  นางสาวศุภลักษณ์ ผดุงเวียง คร ู กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่ 
 ๑. ออกแบบประเมินผลกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ 
 ๒. ดำเนินการประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผลให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูร้ับทราบ 
 ๓. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานการจัดกจิกรรมเสนอผู้บังคับบัญชา 
 ๔. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ตามคำสั่ง  จงปฏิบัติหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ   
ทั้งนี้เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 
 

 ทั้งนี ้ตั้งแต่ วันที่  ๑๐  สงิหาคม  พ.ศ.๒๕๖๕  เป็นต้นไป 

       สั่ง  ณ  วันที ่  ๑๐  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
                                                     
                                    
 
   (นายคมสันต์  ถานกางสุ่ย) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อดุรธาน ี
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กำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 
ณ โดมอนุสรณ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

 
******************************** 

เวลา 08.00-08.30 น.       - นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติและทำกจิกรรมหน้าเสาธง 
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป   - พิธีกรกล่าวต้อนรบัผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน 
                                   - ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่4  
                                     “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
                        - หัวกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลา่วรายงาน 
                         - ประธานกล่าวเปิดงาน 
       - นักเรียนอ่านประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่4 “พระบิดาแห่ง 
                                      วทิยาศาสตร์ไทย” และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 
      - บันทึกภาพ 
  - การแสดงเต้น Cover Dance ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพฒันาการ อุดรธานี 
                          - การประกวดแข่งขันชุดรีไซเคิล ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น 
                      - การประกวดแข่งขันเต้น Cover Dance ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
                          - การประกวดแข่งขันชุดรีไซเคิล ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1-5 และการประกวดหุ่นยนต์               
                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
                          - การประกวดแข่งขันเต้น Cover Dance ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                          - ประกาศและมอบรางวัลผลการประกวดแข่งขันชุดไซเคิล ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น 
                         - ประกาศและมอบรางวัลผลการประกวดแข่งขันชุดรีไซเคิล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                      - ประกาศและมอบรางวัลผลการประกวดเต้น Cover Dance  
                          - พิธีกรกล่าวขอบคุณประธานและคณะครูที่เข้าร่วมชมกิจกรรม 
                          - ชมนทิรรศการประวัติ ประวัตพิระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่4     
                                        นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และผลงานทางวิชาการของนักเรียน  
เวลา 11.30 น.                   - ปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๕           
 
 
 
หมายเหตุ    - ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรแต่งกายในโทนสีเขียว 
                - กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 


