
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 

ที ่169 / 256๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

-------------------------------------------------------------------- 
   ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม     
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 1 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ให้นักเรียนได้
แสดงความรู้ ความสามารถ และเห็นความส าคัญในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม 
การประกวด และการแข่งขันต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
 1.1 นางณัฐชา จันทร์ดา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ      ประธานคณะกรรมการ 
 1.2 นางจินตนา  จูมสีสิงห์  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
 1.3 นายปริญวัฒน์  ถมกระจ่าง  รองผู้อ านวยการช านาญการ       กรรมการ 
 1.4 นายสุบิน สุขเดช รองผู้อ านวยการช านาญการ      กรรมการ 
 1.5 นายแกล้วปราการ  ฟักแก้ว รองผู้อ านวยการ           กรรมการ 
 1.6 นางสิริกร บุญเลิศ ครูช านาญการพิเศษ                      กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่  ให้ค าปรึกษาแนะน า ให้การสนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 
 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
    2.1 นางสิริกร บุญเลิศ ครชู านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ 
 2.2 นางจันทิมา อุทัยกลม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.3 นางสุพักตร์ ค าภา ครชู านาญการ กรรมการ 
 2.4 นางขวัญใจ  เขียนเสมอ   ครชู านาญการ     กรรมการ 
 2.5 นางสาวเสาวนีย์ บุญประสพ  ครูช านาญการ กรรมการ 
 2.6 ว่าที่ร.ต.หญิงนิตยา แปงการิยา ครชู านาญการ กรรมการ 
 2.7 นายรณชัย กิ่งแก้ว ครชู านาญการ กรรมการ 
 2.๘ นางกิตติ์รวี ชัยอนันต์วรนาถ ครูช านาญการ กรรมการ 
 2.๙ นางสาวปวิตรา วินทะชัย  คร ู กรรมการ 
 2.๑๐ นางสาวสุชาวด ี      มณีวรรณ ์   คร ู  กรรมการ 
 2.1๑ นายไวฑูรย์       มินจันทึก   ครู       กรรมการ 
 2.1๒ นายปิยะณัฐ  ปัญญารักษ์   ครู       กรรมการ 
 2.13 นางสาวศิวรักษ์ อัคจันทร์ คร ู กรรมการ 
 2.1๔ นางสาวรัตติกาล   ทวีรัตน์ คร ู กรรมการ 
 2.1๕ นางสาวรัตติยา โลแพทย์                 ครู                                           กรรมการ         
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 2.16 นางสาวเบญจมาศ ชูศรี                     คร ู                                กรรมการ 
 2.17 นางสาวนิชาภัทร   ตุริยะกุล ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 2.18 นางสาวจันทรจ์ิรา   บุสุวะ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 2.19 นางจารุวรรณ โดยอาษา ครชู านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  1. วางแผนปฏิบัติงานตามกิจกรรม ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
2. จัดกิจกรรม / นิทรรศการ                                                                                             

           3. ประสานงานกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
           4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และรับสมัคร 
 3.1 นางสิริกร บุญเลิศ  ครูช านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ 
 3.2 นางขวัญใจ          เขยีนเสมอ ครูช านาญการ กรรมการ 
 3.3 นายปิยะณัฐ ปัญญารักษ์ คร ู  กรรมการ 
 3.4 นายไวฑูรย์ มินจันทึก คร ู  กรรมการ 
 3.5 นางกิตติ์รวี ชัยอนันต์วรนาถ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่1. ประชาสัมพันธ์และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม 
          2. รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแต่ละประเภท 
          3. แจ้งผลการแข่งขัน 
          4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

4. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน 
 4.1 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันตอบปัญหำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
  4.1.1 นางสาวศิวรักษ์ อัคจันทร์ คร ู ประธานคณะกรรมการ 
  4.1.2 นางสาวปวิตรา    วินทะชัย  คร ู กรรมการ 
  4.1.3 นายปิยะณัฐ     ปัญญารักษ์ คร ู กรรมการ 
  4.1.๔ นางสาวรัตติกาล    ทวีรัตน์ คร ู กรรมการ 
 4.1.๕ นางสาวนิชาภัทร   ตุริยะกุล ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 4.2 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันตอบปัญหำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  4.2.๑ นางสุพักตร์  ค าภา  ครชู านาญการ                    กรรมการ 
  4.2.๒ นายรณชัย  กิ่งแก้ว       ครชู านาญการ กรรมการ 
  4.2.๓ นางขวัญใจ  เขียนเสมอ ครูช านาญการ กรรมการ 
  4.2.๔ นางจารุวรรณ  โดยอาษา ครชู านาญการ กรรมการ 
  4.2.5 ว่าที่ร.ต.หญิงนิตยา   แปงการิยา ครชู านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
    4.3 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันวำดภำพ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย 
  4.3.1 นางสาวปวิตรา วินทะชัย คร ู ประธานคณะกรรมการ 
  4.3.2 นางสาวนพมาศ  ชัยวรกุล ครชู านาญการ กรรมการ 
       4.3.3 นางสาวธัญชนก เกตพัชรพงศ์ คร ู กรรมการ  
  4.3.4 นางสาวนิชาภัทร   ตุริยะกุล ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  4.3.5 นางสาวรัตติยา โลแพทย์       คร ู กรรมการและเลขานุการ  
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    4.4 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันออกแบบโลโก้สัปดำห์วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและ 
          ตอนปลำย 
  4.4.1 นางสาวสุชาวด ี มณีวรรณ์ คร ู ประธานคณะกรรมการ 
  4.4.2 นางขวัญใจ เขียนเสมอ ครชู านาญการ กรรมการ 
  4.4.3 นางสาวศิวรักษ์ อัคจันทร์ คร ู กรรมการ 
  4.4.4 นางสาวรัตติกาล    ทวีรัตน์ คร ู กรรมการ   
  4.4.5 นายปิยะณัฐ  ปัญญารักษ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
    4.5 คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดภำพถ่ำยสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและ 
          ตอนปลำย 
  4.5.1 นายไวฑูรย์ มินจันทึก คร ู ประธานคณะกรรมการ  
  4.5.2 นางสิริกร บุญเลิศ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  4.5.3 นางสาวปวิตรา วินทะชัย คร ู กรรมการ 
  4.5.4 นางสาวรัตติยา โลแพทย์ คร ู กรรมการ 
  4.5.5 นางสาวเสาวนีย์  บุญประสพ ครชู านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
    4.6 คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดอินโฟกราฟฟิก สื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

      ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย    
  4.6.1 นางสาวเสาวนีย์  บุญประสพ ครูช านาญการ     ประธานคณะกรรมการ  
  4.6.2 นางจันทิมา อุทัยกลม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  4.6.๓ นางขวัญใจ เขียนเสมอ ครชู านาญการ กรรมการ 
  4.6.๔ นายไวฑูรย์ มินจันทึก คร ู กรรมการ 
  4.6.5 นางสาวสุชาวด ี มณีวรรณ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
    4.7 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันอัดคลิปสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย 
  4.7.1 นายปิยะณัฐ ปัญญารักษ์ ครู ประธานคณะกรรมการ  
  4.7.2 นางขวัญใจ เขียนเสมอ ครูช านาญการ กรรมการ 
  4.7.๓ ว่าที่ร.ต.หญิงนิตยา แปงการิยา ครูช านาญการ กรรมการ 
  4.7.๔ นางสาวจันทรจ์ิรา บุสุวะ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  4.7.5 นางกิตติ์รวี  ชัยอนันต์วรนาถ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
    4.๘ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดชื้นเชิงระบบนิเวศ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้นและ 
          ตอนปลำย 
  4.๘.1 นายรณชัย กิ่งแก้ว           ครูช านาญการ    ประธานคณะกรรมการ  
  4.๘.2 นางสิริกานต ์ มายิ้ม ครู กรรมการ 
  4.๘.3 นางสาวปวิตรา วินทะชัย ครู กรรมการ 
  4.๘.4 นางสาวรัตติยา โลแพทย์ ครู กรรมการ 
  4.๘.5 นางสิริกร  บุญเลิศ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
    4.๙ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
  4.๙.1 นางจันทิมา อุทัยกลม           ครูช านาญการพิเศษ    ประธานคณะกรรมการ  
  4.๙.๒ ว่าที่ร.ต.หญิงนิตยา แปงการิยา ครูช านาญการ กรรมการ 
  4.๙.๓ นางกิตติ์รวี ชัยอนันต์วรนาถ ครูช านาญการ กรรมการ 
  4.๙.๔ นางสาวจันทรจ์ิรา บุสุวะ ครูผู้ช่วย กรรมการ          
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  4.๙.5 นางสิริกร  บุญเลิศ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
    4.๑๐ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันจรวดขวดน้ ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
  4.๑๐.1 นางสาวรัตติกาล ทวีรัตน์           ครู    ประธานคณะกรรมการ  
  4.๑๐.๒ นายรณชัย กิ่งแก้ว       ครูช านาญการ กรรมการ 
  4.๑๐.๓ นายปิยะณัฐ ปัญญารักษ์ ครู กรรมการ 
  4.๑๐.๔ นางสาวศิวรักษ์ อัคจันทร์ ครู กรรมการ 
  4.๑๐.5 นางจารุวรรณ โดยอาษา ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ 1. จัดเตรียมและด าเนินการแข่งขัน 
  2. ส่งผลการแข่งขันให้ฝ่ายเกียรติบัตร 
  3. บันทึกภาพการแข่งขัน ส่งให้ฝ่ายประเมินผล 
            4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 
 5.1 นางสิริกร บุญเลิศ  ครูช านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ 
 5.2 นางจันทิมา อุทัยกลม  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5.3 นางขวัญใจ          เขยีนเสมอ ครูช านาญการ กรรมการ 
 5.4 นางสาวศิวรักษ์ อัคจันทร์  คร ู กรรมการ 
 5.5 นางจารุวรรณ          โดยอาษา  ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่1. จัดท าก าหนดการพิธีการและการมอบเกียรติบัตร 
 2. จัดเตรียมเครื่องราชสักการะ 
 3. เตรียมค ากล่าวรายงานและค าเปิดงาน 
          4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ 
 6.1 นายสุบิน สุขเดช     รองผู้อ านวยการช านาญการ ประธานกรรมการ 
 6.2 นายปวีณ กล้ารบ ครูช านาญการ กรรมการ 
 6.๓ นายสิทธิพร บุญล้อม คร ู กรรมการ 
 6.๔ นายณัฏฐ ์ หาญพละ คร ู กรรมการ 
 6.๕ นายซาราวรรณ์ พุทธรักษ์ คร ู กรรมการ 
 6.๖ นางสาวธัญชนก เกตพัชรพงศ์ คร ู กรรมการ 
 6.๗ นางสาวสุภัคสร เนยสูงเนิน คร ู กรรมการ 
 6.๘ นางสาวดลรญา ไชยขาล คร ู กรรมการ 
 6.๙ นายกานต์กิตติ ชื่นกลิ่นธูป ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 6.๑๐ นายรณชัย กิ่งแก้ว ครชู านาญการ กรรมการและเลขนุการ 
 

มีหน้าที ่ 1. จัดเตรียมสถานที่หอประชุมอ่ิมเอิบในวันพิธีการ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
  ๒. จัดโต๊ะหมู่บูชารัชกาลที่ ๔ พร้อมเครื่องราชสักการะในพิธีเปิด 
  ๓. ประสานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
           ๔. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                                                              
 



~ ๕ ~ 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 
 7.1 นางสาวสุชาวดี             มณีวรรณ์ คร ู ประธานคณะกรรมการ 
 7.2 นางสาวเสาวนีย์ บุญประสพ ครชู านาญการ กรรมการ 
 7.3 นายไวฑูรย์                  มินจันทึก             คร ู กรรมการ 
 7.4 นางสาวรัตติยา    โลแพทย์ คร ู กรรมการ 
 7.5 นายปิยะณัฐ ปัญญารักษ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ 1. ติดตั้งเครื่องเสียงส าหรับพิธีเปิดงาน วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 256๕ 
  2. บันทึกภาพพิธีเปิดงาน และกิจกรรมที่จัดในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
           3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยเกียรติบัตร 
 8.1 นางสุพักตร์ ค าภา               ครูช านาญการ ประธานคณะกรรมการ 
 8.2 ว่าที่ร.ต.หญิงนิตยา แปงการิยา         ครูช านาญการ กรรมการ 
    8.3 นายรณชัย กิ่งแก้ว     ครชู านาญการ กรรมการ 
 8.4 นางสาวสุชาวดี มณีวรรณ์    คร ู กรรมการ 
 8.5 นางสาวศิวรักษ์ อัคจันทร์     คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่1. จัดท าเกียรติบัตรส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน และนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
       2. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ 
 9.1 นางจินตนา จูมสีสิงห์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 9.2 นางอทิตยา หิรัญวงศ ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
    9.3 นางวัฒนประภา เจริญศร ครชู านาญการ  กรรมการ 
 9.4 นางสาวกรกนก เนตรสว่าง คร ู  กรรมการ 
 9.5 นางสาวสุกัญญา ต้นไทร คร ู  กรรมการ 
 9.6 นางสาวกันต์ฤทัย ศิลารักษ์ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 9.๗ นางสาวจันทร์จิรา บุสุวะ ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
 9.๘ นางพัสสุดา เรืองวัฒนานนท์ พนักงานราชการ  กรรมการ 
 9.๙ นางสาวสุรินทร์พร       ดินวงศ์ ครชู านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่1. ด าเนินการเบิก – จ่าย เงินค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม 
              2. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 10.1 นางขวัญใจ เขียนเสมอ ครชู านาญการ ประธานคณะกรรมการ 
 10.2 นางสาวเสาวนีย์  บุญประสพ ครชู านาญการ กรรมการ 
 10.3 ว่าที่ร.ต.หญิงนิตยา แปงการิยา         ครชู านาญการ กรรมการ 
 10.4 นางสาวนิชาภัทร ตุริยะกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 10.5 นางจารุวรรณ โดยอาษา ครชู านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 

                                                                                                                                                                                                                              



~ ๖ ~ 

มีหน้าที ่1. จัดท าแบบประเมินผลการท ากิจกรรม ส ารวจข้อมูล แปรผล รวบรวมสรุปรายงาน 
 2. จัดท ารูปเล่มสรุปรายงานการจัดกิจกรรม เสนอผู้บริหารต่อไป 
          3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

            ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ เพ่ือให้กิจกรรมเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลดีต่อสถานศึกษาและทางราชการสืบไป 

 
                            สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. 256๕ 

 
 

                                        
(นางณัฐชา  จันทร์ดา) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 


