คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่
ที่ ๒๓๙/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์
…………………………………………………………………….
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนหนองไผ่ มีวัตถุประสงค์พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์
ทั้งด้านสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งจะดาเนินการจัด
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมชาติด้วย
เทคโนโลยี” ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์
อาศัยอานาจตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง
เรื่อง การมอบอานาจการบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑.๑ นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายจิตรภณ ชมภู่
รองผู้อานวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ
๑.๓ นางดวงตะวัน นามา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา กรรมการ
๑.๔ นางทาริกา วงศ์แก้ว
รองผู้อานวยการสถานศึกษา กรรมการ
๑.๕ นายวิษรุตต์ เมืองทา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา กรรมการ
๑.๖ นายสมปอง ตาลเพชร
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๑.๗ นายนิมิตร ตันติวโรดม
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๑.๘ นางโรจณา มาคาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๑.๙ นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๑.๑๐ นางวนิดา สารสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๑.๑๑ นายยุทธนา นาอุดม
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๑.๑๒ นางอรวรรณ อานพรหม
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๓ นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๔ นายนิกร หล้าน้อย
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/๑.๑๕ นางสาวออมทิพย์...

๒
๑.๑๕ นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๖ นายอนุรักษ์ เพชรไทย
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ ให้คาปรึกษา แนะนา ควบคุม กากับ ติดตาม และอานวยการการดาเนินงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ให้เกิดความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยดำเนินงำน ประกอบด้วย
๒.๑ คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
๒.๑.๑ นางอรวรรณ อานพรหม
ครู
ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร
ครู
รองประธานกรรมการ
๒.๑.๓ นางเพ็ญประภา นาราศรี
ครู
กรรมการ
๒.๑.๔ นางสาวปานทิพย์ แก้วพวง
ครู
กรรมการ
๒.๑.๕ นางกรทิพย์ มาอยู่วัง
ครู
กรรมการ
๒.๑.๖ นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา
ครู
กรรมการ
๒.๑.๗ นางสาวศุภรา จันทสิงห์
ครู
กรรมการ
๒.๑.๘ นางโรจณา มาคาน
ครู
กรรมการ
๒.๑.๙ นายนะรงค์ ทองน้อย
ครู
กรรมการ
๒.๑.๑๐ นางวีรนุช ทองน้อย
ครู
กรรมการ
๒.๑.๑๑ นางเนตรนภา แสงกล้า
ครู
กรรมการ
๒.๑.๑๒ นางสายชล พลสีดา
ครู
กรรมการ
๒.๑.๑๓ นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร
ครู
กรรมการ
๒.๑.๑๔ นายพิชญุตม์ เทียนเที่ยง
ครู
กรรมการ
๒.๑.๑๕ นายนิกร หล้าน้อย
ครู
กรรมการ
๒.๑.๑๖ นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา ครู
กรรมการ
๒.๑.๑๗ นายราชัย แก้วยศ
ครู
กรรมการ
๒.๑.๑๘ นางสาววลัยพร นาคธรรมชาติ ครู
กรรมการ
๒.๑.๑๙ นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว
ครู
กรรมการ
๒.๑.๒๐ นายนรเศรษฐ์ แก้วขาว
ครู
กรรมการ
๒.๑.๒๑ นายสรสิช ขันตรีมิตร
ครู
กรรมการ
๒.๑.๒๒ นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๑.๒๓ นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
/๒.๑.๒๔ นายนพดล...

๓
๒.๑.๒๔ นายนพดล พลกลาง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๑.๒๕ นายชัยชนะ ทองมา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๒.๑.๒๖ นางสกุลยา พรมเท้า
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ประกอบด้วย
๒.๒.๑ นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า
ครู
ประธานกรรมการ
๒.๒.๒ นายอนุรักษ์ เพชรไทย
ครู
รองประธานกรรมการ
๒.๒.๓ นางสาววิยดา ขุนพรหม
ครู
กรรมการ
๒.๒.๔ นายนิมิตร ตันติวโรดม
ครู
กรรมการ
๒.๒.๕ นางน้าอ้อย คุณดี
ครู
กรรมการ
๒.๒.๖ นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน
ครู
กรรมการ
๒.๒.๗ นายบัณฑิต พวงดอกไม้
ครู
กรรมการ
๒.๒.๘ นายเฉลิมชัย พันแนบ
ครู
กรรมการ
๒.๒.๙ นายเฉลิมพร แสงกล้า
ครู
กรรมการ
๒.๒.๑๐ นางสาวชลดา จันทะอักษร
ครู
กรรมการ
๒.๒.๑๑ นางสาวหัชชพร อินทร์รจนา
ครู
กรรมการ
๒.๒.๑๒ นางสาวศศิธร ทองหล่อ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) จัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
๒) ดาเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ให้เรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมาย
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๓.๑ นายราชัย แก้วยศ
ครู
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร
ครู
รองประธานกรรมการ
๓.๓ นายพิชญุตม์ เทียนเที่ยง
ครู
กรรมการ
๓.๔ นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๓.๕ นางสาวกนกอร พาแก้ว
นศป.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) ประชาสัมพันธ์รายละเอียด กาหนดการของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ ประกอบด้วย
๔.๑ นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา
ครู
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายนิกร หล้าน้อย
ครู
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นายสรสิช ขันตรีมิตร
ครู
กรรมการ
๔.๔ นายนะรงค์ ทองน้อย
ครู
กรรมการ
/๔.๕ นายพิชญุตม์ ...

๔
๔.๕ นายพิชญุตม์ เทียนเที่ยง
ครู
กรรมการ
๔.๖ นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔.๗ นายนพดล พลกลาง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔.๘ นายชัยชนะ ทองมา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๔.๙ พนักงานและลูกจ้างทุกคน
กรรมการ
๔.๑๐ นายนิรุตต์ มูลสี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) จัดสถานที่ที่ห้องประชุมพราวภัสสร
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร พิธีกำร ประกอบด้วย
๕.๑ นายสรสิช ขันตรีมิตร
ครู
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา
ครู
รองประธานกรรมการ
๕.๓ นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) ลาดับพิธีการและเป็นพิธีกรดาเนินการให้เป็นไปตามกาหนดการ
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดทำเกียรติบัตร ประกอบด้วย
๖.๑ นายนิกร หล้าน้อย
ครู
ประธานกรรมการ
๖.๒ นายราชัย แก้วยศ
ครู
รองประธานกรรมการ
๖.๓ นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๖.๔ นายนพดล พลกลาง
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๖.๕ นายชัยชนะ ทองมา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) จัดทาเกียรติบัตรให้นักเรียนวิทยากรและนักเรียนผู้เข้าแข่งขันทุกคน
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร ประกอบด้วย
๗.๑ นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา
ครู
ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวศุภรา จันทสิงห์
ครู
รองประธานกรรมการ
๗.๓ นางสายชล พลสีดา
ครู
กรรมการ
๗.๔ นางวีรนุช ทองน้อย
ครู
กรรมการ
๗.๕ นางเนตรนภา แสงกล้า
ครู
กรรมการ
๗.๖ นางสาวสุวณี พรมชิน
นศป.
กรรมการ
๗.๗ นางสาวกาญจนา สุดทานอง
นศป.
กรรมการ
๗.๘ นายอัครพล จันทรราช
นศป.
กรรมการ
๗.๙ นางสกุลยา พรมเท้า
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) จัดสวัสดิการให้แก่ผู้มาร่วมงาน
/๘. คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ...

๕
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยนิทรรศกำรทำงวิทยำศำสตร์และกำรแข่งขันทำงเทคโนโลยี ประกอบด้วย
๘.๑ นิทรรศกำรวิทยำศำสตร์และกำรแข่งขันทำงเทคโนโลยี ประกอบด้วย
๘.๑.๑ นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา
รับผิดชอบนิทรรศการ การทดลองแสนสนุก
๘.๑.๒ นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์
รับผิดชอบนิทรรศการ เกมวิทยาศาสตร์
๘.๑.๓ นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร
รับผิดชอบนิทรรศการ Microscope and Anatomy
๘.๑.๔ นางวีรนุช ทองน้อย
รับผิดชอบนิทรรศการ ยาหม่อง
๘.๑.๕ นายพิชญุตม์ เทียนเที่ยง
รับผิดชอบนิทรรศการ Plasma ball
๘.๑.๖ นางสาวศุภรา สะดา
รับผิดชอบนิทรรศการ ปริศนาแห่งดวงดาว
๘.๑.๗ นางอรวรรณ อานพรหม
รับผิดชอบนิทรรศการ Present of food
๘.๑.๘ นางกรทิพย์ มาอยู่วัง
รับผิดชอบนิทรรศการ การสกัดดีเอ็นเอ
๘.๑.๙ นางสกุลยา พรมเท้า
รับผิดชอบนิทรรศการ ผลไม้มหัศจรรย์
๘.๑.๑๐ นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร
รับผิดชอบนิทรรศการ วงล้อมหัศจรรย์
๘.๑.๑๑ นายนะรงค์ ทองน้อย
รับผิดชอบนิทรรศการ ไฟฟ้าสถิตย์
๘.๑.๑๒ นางเพ็ญประภา นาราศรี
รับผิดชอบนิทรรศการ เป่าแก้ว
๘.๑.๑๓ นางสายชล พลสีดา
รับผิดชอบนิทรรศการ คอร์ลัมสายรุ้ง
๘.๑.๑๔ นางเนตรนภา แสงกล้า
รับผิดชอบนิทรรศการ แสงกินเหรียญ
๘.๑.๑๕ นางสาวปานทิพย์ แก้วพวง
รับผิดชอบนิทรรศการ วิทยาศาสตร์น่ารู้ ทาดูได้
๘.๑.๑๖ นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์
รับผิดชอบนิทรรศการ ชุดกล่องสมองกล
๘.๑.๑๗ นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว
รับผิดชอบแข่งขัน
ตอบปัญหา IT
๘.๑.๑๘ นายนรเศรษฐ์ แก้วขาว
รับผิดชอบแข่งขัน
ตอบปัญหา IT
๘.๑.๑๙ นายราชัย แก้วยศ
รับผิดชอบแข่งขัน
ตอบปัญหา IT
๘.๑.๒๐ นายชัยชนะ ทองมา
รับผิดชอบแข่งขัน
ตอบปัญหา IT
๘.๑.๒๑ นายนิกร หล้าน้อย
รับผิดชอบแข่งขัน
Fast fingers
๘.๑.๒๒ นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา รับผิดชอบแข่งขัน
Fast fingers
๘.๑.๒๓ นางสาววลัยพร นาคธรรมชาติ รับผิดชอบแข่งขัน
Fast fingers
๘.๑.๒๔ นายสรสิช ขันตรีมิตร
รับผิดชอบแข่งขัน
Fast fingers
๘.๑.๒๕ นายนพดล พลกลาง
รับผิดชอบแข่งขัน
Fast fingers
๘.๒ นิทรรศกำรคณิตศำสตร์ ประกอบด้วย
๘.๒.๑ นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า
รับผิดชอบนิทรรศการ นิทรรศการคณิตศาสตร์
๘.๒.๒ นายอนุรักษ์ เพชรไทย
รับผิดชอบนิทรรศการ นิทรรศการคณิตศาสตร์
/๘.๒.๓ นางสาววิยดา...

๖
๘.๒.๓ นางสาววิยดา ขุนพรหม
รับผิดชอบนิทรรศการ นิทรรศการคณิตศาสตร์
๘.๒.๔ นายนิมิตร ตันติวโรดม
รับผิดชอบนิทรรศการ นิทรรศการคณิตศาสตร์
๘.๒.๕ นางน้าอ้อย คุณดี
รับผิดชอบนิทรรศการ นิทรรศการคณิตศาสตร์
๘.๒.๖ นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน
รับผิดชอบนิทรรศการ นิทรรศการคณิตศาสตร์
๘.๒.๗ นายบัณฑิต พวงดอกไม้
รับผิดชอบนิทรรศการ นิทรรศการคณิตศาสตร์
๘.๒.๘ นายเฉลิมชัย พันแนบ
รับผิดชอบนิทรรศการ นิทรรศการคณิตศาสตร์
๘.๒.๙ นายเฉลิมพร แสงกล้า
รับผิดชอบนิทรรศการ นิทรรศการคณิตศาสตร์
๘.๒.๑๐ นางสาวชลดา จันทะอักษร
รับผิดชอบนิทรรศการ นิทรรศการคณิตศาสตร์
๘.๒.๑๑ นางสาวหัชชพร อินทร์รจนา
รับผิดชอบนิทรรศการ นิทรรศการคณิตศาสตร์
๘.๒.๑๒ นางสาวศศิธร ทองหล่อ
รับผิดชอบนิทรรศการ นิทรรศการคณิตศาสตร์
มีหน้ำที่ ๑) จัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์และจัดการแข่งขัน
๙. กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสีน้ำและสีโปสเตอร์ ประกอบด้วย
๙.๑ นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา
ครู
ประธานกรรมการ
๙.๒ นายธีรวัฒน์ พันธุ์แสง
ครู
รองประธานกรรมการ
๙.๓ นายมานะ บุญเกิด
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) จัดการแข่งขันและตัดสินการวาดภาพระบายสีน้าและสีโปสเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย
๑๐. กำรแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประกอบด้วย
๑๐.๑ นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร
ครู
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์
ครู
รองประธานกรรมการ
๑๐.๓ นางสาวกนกอร พาแก้ว
นศป.
กรรมการ
๑๐.๔ นางสาวกาญจนา สุดทานอง
นศป.
กรรมการ
๑๐.๕ นางสาวสุวณี พรมชิน
นศป.
กรรมการ
๑๐.๖ นายอัครพล จันทรราช
นศป.
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) จัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันจรวดขวดน้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย
๑๑. กำรแข่งขันตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย
๑๑.๑ นางอรวรรณ อานพรหม
ครู
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร
ครู
รองประธานกรรมการ
๑๑.๓ นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา
ครู
กรรมการ
/๑๑.๔ นางสายชล ...

๗
๑๑.๔ นางสายชล พลสีดา
ครู
กรรมการ
๑๑.๕ นางวีรนุช ทองน้อย
ครู
กรรมการ
๑๑.๖ นางสาวศุภรา จันทสิงห์
ครู
กรรมการ
๑๑.๗ นายราชัย แก้วยศ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) จัดการแข่งขันและตัดสินการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย
๑๒. คณะกรรมกำรแข่งขันแข่งขันทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑๒.๑ นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา
ครู
ประธานกรรมการ
๑๒.๒ นางกรทิพย์ มาอยู่วัง
ครู
รองประธานกรรมการ
๑๒.๓ นางสาวปานทิพย์ แก้วพวง
ครู
กรรมการ
๑๒.๔ นายอัครพล จันทรราช
นศป.
กรรมการ
๑๒.๕ นางสาวสุวณี พรมชิน
นศป.
กรรมการ
๑๒.๖ นางสาวกาญจนา สุดทานอง
นศป.
กรรมการ
๑๒.๗ นางสายชล พลสีดา
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) จัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ม.๑-๓
๑๓. คณะกรรมกำรแข่งขัน Science Show ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓) และระดับ
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖) ประกอบด้วย
๑๓.๑ นางโรจณา มาคาน
ครู
ประธานกรรมการ
๑๓.๒ นางสาวศุภรา จันทสิงห์
ครู
รองประธานกรรมการ
๑๓.๓ นางสาวปานทิพย์ แก้วพวง
ครู
กรรมการ
๑๓.๔ นางสาวกนกอร พาแก้ว
นศป.
กรรมการ
๑๓.๗ นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) จัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน Science Show ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)
๑๔. คณะกรรมกำรแข่งขันทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ (เคมี) ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย ม.๔-๖ ประกอบด้วย
๑๔.๑ นางเพ็ญประภา นาราศรี
ครู
ประธานกรรมการ
๑๔.๒ นางวีรนุช
ทองน้อย
ครู
รองประธานกรรมการ
/๑๑.๔ นางดวงจันทร์ ...

๘
๑๔.๔ นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา
ครู
กรรมการ
๑๔.๕ นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร
ครู
กรรมการ
๑๔.๖ นางสาวกนกอร พาแก้ว
นศป.
กรรมการ
๑๔.๗ นางสกุลยา พรมเท้า
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) จัดการแข่งขันและตัดสินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (เคมี) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.๔-๖
๑๕. กำรแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ วงล้อมมหัศจรรย์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ประเภททีม ม.๔-๖
ประกอบด้วย
๑๕.๑ นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร
ครู
ประธานกรรมการ
๑๕.๒ นายนะรงค์ ทองน้อย
ครู
รองประธานกรรมการ
๑๕.๓ นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา
ครู
กรรมการ
๑๕.๔ นางวีรนุช ทองน้อย
ครู
กรรมการ
๑๕.๕ นายพิชญุตม์ เทียนเที่ยง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) จัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ วงล้อมมหัศจรรย์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประเภททีม ม.๔-๖
๑๖. กำรแข่งขันทักษะกระบวนกำรทำงดำรำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ประเภททีม ม.๔-๖
ประกอบด้วย
๑๖.๑ นางสาวศุภรา จันทสิงห์
ครู
ประธานกรรมการ
๑๖.๒ นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร
ครู
รองประธานกรรมการ
๑๖.๓ นางสาวสุวณี พรมชิน
นศป.
กรรมการ
๑๖.๔ นางเพ็ญประภา นาราศรี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) จัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประเภททีม ม.๔-๖
๑๗. กำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลองและสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖) ประกอบด้วย
๑๗.๑ นางอรวรรณ อานพรหม
ครู
ประธานกรรมการ
๑๗.๒ นางกรทิพย์ มาอยู่วัง
ครู
รองประธานกรรมการ
๑๗.๔ นางเนตรนภา แสงแก้ว
ครู
กรรมการ
๑๗.๖ นางสกุลยา พรมเท้า
ครู
กรรมการและเลขานุการ
/มีหน้าที่ ...

๙
มีหน้ำที่ ๑) จัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองและสิ่งประดิษฐ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)
๑๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยเตรียมอุปกรณ์และเสียงประกอบในพิธีเปิด ประกอบด้วย
๑๘.๑ นางเพ็ญประภา นาราศรี
ครู
ประธานกรรมการ
๑๘.๒ นางสกุลยา พรมเท้า
ครู
รองประธานกรรมการ
๑๘.๓ นางวีรนุช ทองน้อย
ครู
กรรมการ
๑๘.๔ นายนิกร หล้าน้อย
ครู
กรรมการ
๑๘.๕ นายสรสิช ขันตรีมิตร
ครู
กรรมการ
๑๘.๖ นายกิตติชัย ทองมา
ครู
กรรมการ
๑๘.๗ นางสาวกนกอร พาแก้ว
นศป.
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) ทาการเตรียมอุปกรณ์การทดลองและเสียงประกอบในพิธีเปิดกิจกรรม
๑๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยถ่ำยภำพ ประเมินและสรุปผล ประกอบด้วย
๑๙.๑ นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร
ครู
ประธานกรรมการ
๑๙.๒ นางสกุลยา พรมเท้า
ครู
รองประธานกรรมการ
๑๙.๓ นายนพดล พลกลาง
ครู
กรรมการ
๑๙.๔ นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์
ครู
กรรมการ
๑๙.๕ นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์
ครู
กรรมการ
๑๙.๖ นายกิตติชัย ทองมา
ครู
กรรมการ
๑๙.๗ นายขจรยศ จันทร์ทิพย์
นศป.
กรรมการ
๑๙.๘ นางสาวศิริลักษณ์ กรุณา
นศป.
กรรมการ
๑๙.๙ นางสาวเกตน์นิภา บุญยก
นศป.
กรรมการ
๑๙.๑๐ นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) ทาการถ่ายภาพและประเมินผลการจัดกิจกรรม
๒) สรุปผลและจัดทารายงานเสนอสถานศึกษา
ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยึดหลักประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อก่อเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ลงชื่อ
(นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองไผ่

กำหนดกำร
สัปดำห์วิทยำศำสตร์
“จุดประกำยควำมคิด พัฒนำชีวิตด้วยวิทยำศำสตร์ ส่งเสริมชำติด้วยเทคโนโลยี”
ในวันที่ ๑- ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๕
................................................................................

วันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ ๑ – ๙ สิงหำคม ๒๕๖๕ รับสมัครทางออนไลน์นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๑.๐๐- ๑๒.๐๐ น.
แข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.๑-๓
วันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น.
แข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (เคมี) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.๔-๖
วันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๕.๔๐ – ๑๖.๓๐ น.
แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ทางออนไลน์
วันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๕ แข่งขันคิดเลขเร็ว ซูโดกุ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ A – MATH
วันอังคำรที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
คณะครู นักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมพราวภัสสรและอาคารพลอยไพลิน
เวลา ๐๙.๐๑ - ๐๙.๑๐ น.
กล่าวรายงานกิจกรรม โดย นายจิตรภณ ชมภู่ รองผู้อานวยการโรงเรียน
เวลา ๐๙.๑๑ - ๐๙.๒๙ น.
ถวายพวงมาลา กล่าวสดุดี กล่าวเปิดกิจกรรม โดย นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองไผ่ และชมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
แข่งขันการวาดภาพระบายสีน้าและสีโปสเตอร์ ณ บริเวณลานด้านล่าง
อาคารพลอยไพลิน
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
แข่งขันตอบปัญหา IT ณ ห้อง ๖๓๐๑ และ Fast figers ณ ห้อง ๖๓๐๖
อาคารพลอยไพลิน
เวลำ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทำนอำหำร
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ วงล้อมมหัศจรรย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภททีม ม.๔-๖ ณ ห้อง ๖๔๐๕ อาคารพลอยไพลิน

เวลา ๑๔.๐๑ – ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๑ – ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๑ – ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๑ – ๑๕.๓๐ น.

การแข่งขันทักษะกระบวนการทางดาราศาสตร์ ณ ห้อง ๖๔๐๔
อาคารพลอยไพลิน
การแข่งขันตอบปัญหา IT ณ ห้อง ๖๓๐๑ และ Fast figers ณ ห้อง ๖๓๐๖
อาคารพลอยไพลิน
แข่งขันจรวดขวดน้า ณ สนามฟุตบอล
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองและสิ่งประดิษฐ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.๔-๖) ณ ห้อง ๖๔๐๒ อาคารพลอยไพลิน

