
 
ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 

ท่ี    ๑๒ /๒๕๖๖ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนค่ำยวิทยำศำสตร์ 

……………………………………………………………………. 
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนหนองไผ่ มีวัตถุประสงค์พัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ ท้ังด้านสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม ใหเ้ป็นผู้ท่ีมีความรู้ 
และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งจะด าเนินการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ในวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  เพื่อให ้     
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
 อาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง  
เรื่อง การมอบอ านาจการบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง จึงแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑  นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง 
๑.๒  นายจิตรภณ  ชมภู่ 
๑.๓  นางดวงตะวัน  นามา 
๑.๔  นางทาริกา  วงศ์แก้ว 
๑.๕  นายวิษรุตต์  เมืองทา 
๑.๖  นายนิมิตร  ตันติวโรดม 
๑.๗  นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา 
๑.๘  นางวนิดา  สารสิทธิ์ 
๑.๙  นายยุทธนา  นาอุดม 
๑.๑๐  นางกัญญา  หมื่นชนะ 
๑.๑๑  นางอรวรรณ  อานพรหม 
๑.๑๒  นางสาวออมทิพย์  ภัสรางกูร 
๑.๑๓  นายนิกร  หล้าน้อย 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครู 
ครู 
ครู 

ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า ควบคุม ก ากับ ติดตาม และอ านวยการการด าเนินค่ายวิทยาศาสตร์      
            ให้เกิดความเรียบร้อย 

                  / ๒. คณะกรรมการ... 
 



๒ 
 

     ๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
๒.๑  นางอรวรรณ  อานพรหม      
๒.๒  นางสาวออมทิพย์  ภัสรางกูร  
๒.๓  นายธวัฒน์ชัย  แก้วเมืองปัก      
๒.๔  นางสาวกิยามนต์ บุตรตรีสาน      
๒.๕  นางกรทิพย์  มาอยู่วัง   
๒.๖  นางดวงจันทร์  สิงห์โสภา      
๒.๗  นางสาวรุ่งทิวา  รุ่งโรจน์      
๒.๘  นางสาวจิตรวดี  ภักดีสาร  
๒.๙  นายนะรงค์  ทองน้อย             
๒.๑๐  นางวีรนุช  ทองน้อย  
๒.๑๑  นางเนตรนภา  แสงกล้า  
๒.๑๒  นางสายชล  พลสีดา  
๒.๑๓  นายพิชญุตม์  เทียนเท่ียง     
๒.๑๔  นายนิกร  หล้าน้อย       
๒.๑๕  นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา  
๒.๑๖  นายราชัย  แก้วยศ    
๒.๑๗  นางสาววลัยพร นาคธรรมชาติ 
๒.๑๘  นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว   
๒.๑๙  นายนรเศรษฐ์  แก้วขาว      
๒.๒๐  นายสรสิช  ขันตรีมิตร  
๒.๒๑  นายนนท์ปวิธ  เท่ียงดีฤทธิ์      
๒.๒๒  นางสาวพิมพ์พจี  สิงห์เส  
๒.๒๓  นายนพดล  พลกลาง  
๒.๒๔  นายชัยชนะ  ทองมา 
๒.๒๕  นางสกุลยา  พรมเท้า           

ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูอัตราจ้าง 
ครู 

ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

       มีหน้ำที่ ๑) จัดหาวิทยากรท่ีมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
                  ๒) ด าเนินการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้เรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมาย  
     ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียน ประกอบด้วย 

๓.๑  นายราชัย  แก้วยศ ครู ประธานกรรมการ  
/๓.๒  นางสาวออมทิพย์... 



๓ 
 

๓.๒  นางสาวออมทิพย์  ภัสรางกูร 
๓.๓  นางสาวกนกอร  พาแก้ว 
๓.๔  นางสาวกิยามนต์  บุตรตรีสาน  
๓.๕  นางสาวพิมพจี  สิงห์เส 

ครู 
นศป. 
ครู 
ครูผู้ช่วย 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑) ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการก าหนดการของค่ายวิทยาศาสตร์ 
           ๒)  รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายและพิมพ์แบบลงช่ือการเข้าค่าย 
           ๓)  เก็บใบขออนุญาตผู้ปกครองท่ีอนุญาตให้นักเรียนมาเข้าค่าย 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ ประกอบด้วย 

๔.๑  นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา 
๔.๒  นายนิกร  หล้าน้อย 
๔.๓  นายสรสิช  ขันตรีมิตร 
๔.๔  นายนะรงค์  ทองน้อย 

ครู 
ครู 
ครู 
ครู 

ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

๔.๕  นายพิชญุตม์  เทียนเท่ียง 
๔.๖  นางสาวสุวณี พรมชิน   
๔.๗  นางสาวกาญจนา สุดท านอง 
๔.๘  นายอัครพล จันทรราช 
๔.๙  พนักงานและลูกจ้างทุกคน 
๔.๑๐  นายนิรุตต์  มูลสี 

ครู 
นศป. 
นศป. 
นศป. 
 
ครู 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑) จัดสถานท่ีท่ีหอประชุมสมานฉันท์  ห้องประชุมพราวภัสสร  
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร พิธีกำร ประกอบด้วย 

๕.๑  นายสรสิช  ขันตรีมิตร 
๕.๒  นางกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา   
๕.๓  นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์           

ครู 
ครู 
ครู 

ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑) ล าดับพิธีการและเป็นพิธีกรด าเนินการให้เป็นไปตามก าหนดการ 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร ประกอบด้วย 

๖.๑  นายราชัย  แก้วยศ      
๖.๒  นายนพดล  พลกลาง          
๖.๓  นายอัครพล จันทรราช                     
๖.๔  นายชัยชนะ  ทองมา                

ครู 
ครูผู้ช่วย 
นศป. 
ครูอัตราจ้าง 

ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

/มีหน้าท่ี  ... 
 



๔ 

มีหน้ำที่ ๑) จัดท าเกียรติบัตรให้นักเรียนวิทยากรและนักเรียนผู้เข้าค่ายทุกคน 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร ประกอบด้วย 

๗.๑  นางอรวรรณ  อานพรหม 
๗.๒  นางดวงจันทร์  สิงห์โสภา  
๗.๓  นางสายชล  พลสีดา 
๗.๔  นางวีรนุช  ทองน้อย 
๗.๕  นางเนตรนภา  แสงกล้า 
๗.๖ นางสาวสุวณี พรมชิน 
๗.๗ นางสาวกาญจนา สุดท านอง 
๗.๘ นายอัครพล จันทรราช 
๗.๙ นางสกุลยา  พรมเท้า 

ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
นศป. 
นศป. 
นศป. 
ครู 

ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑) จัดสวัสดิการให้แก่ผู้มาร่วมงาน 
๘. คณะกรรมการฝ่ายถ่ายภาพ ประเมินและสรุปผล ประกอบด้วย 

๘.๑  นางสาวออมทิพย์  ภัสรางกูร 
๘.๒  นางสกุลยา  พรมเท้า 
๘.๓  นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์ 
๘.๔  นายชัยชนะ  ทองมา 
๘.๕  นางสาวสุวณี พรมชิน 
๘.๖  นางสาวกาญจนา สุดท านอง 
๘.๗  นายอัครพล จันทรราช 
๘.๘  นางสาวจิตรวดี  ภักดีสาร 

ครู 
ครู 
ครู 
ครูอัตราจ้าง 
นศป. 
นศป. 
นศป. 
ครู 

ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑) ท าการถ่ายภาพและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 ๒) สรุปผลและจัดท ารายงานเสนอสถานศึกษา 

 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยึดหลักประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อก่อเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 

ก ำหนดกำร 
ค่ำยวิทยำศำสตร์  

ส่ัง   ณ  วันท่ี  ๑๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ลงช่ือ   
                   (นางสาวอารีรัตน ์ ชูรวง) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 



ก ำหนดกำร 
ค่ำยวิทยำศำสตร์ 

วันที่ ๔   กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖  
...................................................... 

วันเสำรท่ี์ ๔   กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖  
ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 3/1 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ไฟฟ้า โดย นายพิชญุตม์  เทียนเทียง (วิทยากรภายใน) 
เวลำ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำร 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. STEM โดย นางสาวออมทิพย์  ภัสรางกูร (วิทยากรภายใน) 

วันเสำรท่ี์ ๔   กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖   
ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๔-๖ ห้อง ๑-๓  (เข้าค่ายด้วยความสมัครใจ) 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  สอนเข้มวิชาฟิสิกส์ โดย นายอโณทัย  กล่ินยา  (วิทยากรภายนอก) 
เวลำ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำร 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอนเข้มวิชาเคมี   โดย นางสาวเบญจวรรณ  ศรีสงคราม (วิทยากร 

ภายนอก) 


