
 
ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ที ่382 / 2565 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมวันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

----------------------------------------------------------------- 
ด้วยมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 14 เมษำยน พ.ศ.2525  ก ำหนดให้วันที่ 18 สิงหำคม ของทุกปี     

เป็น “วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ” กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   โรงเรียนเรียนบำงปะอิน     
“รำชำนุเครำะห์ 1” ได้ก ำหนดจัดกิจกรรมวันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565  ในวันพฤหัสบดี   
ที่  18 สิงหำคม 2565 เวลำ 09.00 – 13.40 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบำงปะอิน             
“รำชำนุเครำะห์ ๑”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติแด่ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำล   
ที่ 4 และส่งเสริมศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ของนักเรียน 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวบรรลุวัตถุประสงค์  มีประสิทธิภำพและเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นำยประจวบโชค  สร้อยสม   ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร  
2. นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์   รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร  
3. ว่ำที ่ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน   รองผู้อ ำนวยกำร    กรรมกำร  
๔. ว่ำที ่ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร  
๕. นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ   รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร  
๖. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม   คร ู ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
๗. นำยเกษม  เมำลิทอง        คร ู ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
8. นำยศุภมงคล  อินทรส์นอง   คร ู ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
9. นำยปลื้ม  ปรีชำ    คร ู ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
๑0. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล   คร ู ช ำนำญกำร    กรรมกำร  
11. นำงสำวสมำพร  สมสืบ   คร ู ช ำนำญกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

หน้าที ่ 1. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ตลอดจนก ำหนดแนวทำง 
              กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 2. ให้กำรสนับสนุนและด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑. นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์   รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู  ช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร  
3. นำยเกษม  เมำลิทอง   คร ู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
4. นำยพีระศิลป์  เอกฐิน   คร ู    กรรมกำร 
5. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู    กรรมกำร 
6. นำยภูวดล  ส ำลี   คร ู    กรรมกำร 
7. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์  คร ู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
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8. นำยเสกสรรค์  สุขมำ   คร ู    กรรมกำร 
9. นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์  ครู  ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
10. นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ  ครู  ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
11. นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ ครู  ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
12. นำงจิตร์สมำ  สมงำม   ครู  ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
13. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  คร ู    กรรมกำร 
14. นำยศิวกร  กรึงไกร   คร ู    กรรมกำร 
15. นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก  คร ู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
16. นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี  ครู  ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
17. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น  คร ู    กรรมกำร 
18. นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง  คร ู    กรรมกำร 
19. นำยภำนุพันธ์  จันทร์หอม  คร ู    กรรมกำร 
20. นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ ครู  ช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ ๑. วำงแผน  ด ำเนินกำร  ในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  บรรลุตำมวัตถุประสงค์  
๒. เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยที่รับผิดชอบ  
๓. เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ รำยงำนกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่ได้รับผิดชอบ 
    ต่อคณะกรรมกำร อ ำนวยกำร 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

๑. นำยเกษม เมำลิทอง   คร ู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยประสพชัย แน่ประโคน  คร ู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  คร ู   กรรมกำร 
4. ว่ำที ่ร.ต. ฮำซัน  เดชเสถียร   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
5. นำยธรรมนูญ  ระวังใน   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
6. ลูกจ้ำงชั่วครำว       กรรมกำร 
7. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  คร ู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ 1. จัดท ำควำมสะอำดหอประชุมอเนกประสงค์   ให้พร้อมในกำรท ำกิจกรรม 
 2. จัดตกแต่งบริเวณเวทีหอประชุมอเนกประสงค์  และโต๊ะหน้ำขำว 2 ตัว  เก้ำอ้ี 6 ตัว ส ำหรับ 
              กรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกำรประกวดชุดรีไซเคิล  
 3. จัดชุดรับแขก 1 ชุด และเก้ำอ้ีจ ำนวน 30 ตัว  ส ำหรับครูที่เข้ำร่วมในพิธีเป ดกิจกรรม 

4. จัดตกแต่งโต๊ะส ำหรับกล่ำวรำยงำน  และโต๊ะส ำหรับประธำนกล่ำวเป ดบนเวที 
5. จัดเตรียมโต๊ะหน้ำขำว จ ำนวน 20 ตัว ส ำหรับใช้ในกำรจัดกิจกรรมนิทรรศกำร 
6. อ ำนวยควำมสะดวกเรื่องสถำนที่ในกำรแข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ 
7. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายเสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 

๑. นำยพีระศิลป์  เอกฐิน    คร ู   ประธำนกรรมกำร  
2. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น  คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยภำนุพันธ์  จันทร์หอม  คร ู   กรรมกำร 
4. นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง  คร ู   กรรมกำร 
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5. นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
6. นำยอดิศวร  ขจรโชติพงษ์  ครอัูตรำจ้ำง   กรรมกำร 
7. นำงสำวพัชรี  บัวอำจ   ครผูู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมเครื่องเสียง  ไมโครโฟน  เพ่ือใช้ในกำรท ำกิจกรรม 
2. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์  จัดท ำป้ำยพิธีเป ด 
3. จัดเตรียมจอ LED แบบเคลื่อนที่ได้  จ ำนวน 2 จอ เพ่ือใช้ในกำรแสดงบนเวที 
4. อ ำนวยควำมสะดวกเรื่องเสียง  และโสตทัศนูปกรณ์ในกำรแข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ 
5. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 

๑. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวกัญญำ อินทรก์อง   คร ู    รองประธำนกรรมกำร  
3. นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  คร ู   กรรมกำร 
4. นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
5. นำยพิทยำ  ขุนน้อย    ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

หน้าที ่ ๑. ด ำเนินกำรถ่ำยภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวของกิจกรรมตลอดกำรจัดงำน 
๒. ประชำสัมพันธ์ภำพ ลงในเว็บไซต์ช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน  
3. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  และประชาสัมพันธ์ 

1. นำยภูวดล  ส ำล ี   คร ู   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  คร ู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  ครู  ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
4. นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ  คร ู   กรรมกำร 
5. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู   กรรมกำร 
6. นำงสำวพัชยมณฑ์  ทิพย์สง  คร ู   กรรมกำร 
7. นำยพิทยำ  ขุนน้อย   ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
8. นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ คร ู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ ๑. เป็นพิธีกรในกำรจัดกิจกรรม และควบค ุมรำยกำรให ้เป ็นไปตำมที่ก ำหนด 
2. จัดโต๊ะหมู่บูชำ อัญเชิญพระบรมสำทิสลักษณ์พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว จัดเครื่องบูชำ 
    ประกอบด้วยแจกันดอกไม้ ๒ คู่ พำนพุ่มเงิน พำนพุ่มทอง เครื่องทองน้อย พวงมำลัยคล้องพระหัตถ ์  
    ในพิธีเทิดพระเกียรติพระบิดำแห่งวิทยำศำสตร์ไทย  ในวันที่ ๑8 สิงหำคม ๒๕๖5 เวลำ ๐9.๐0 น.   
    ณ บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์ 
3. จัดท ำค ำกล่ำวสดุดีเทิดพระเกียรติ 
4. ประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรม ลงในเว็บไซต์ช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน  
5. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์ 

1. นำยเกษม   เมำลิทอง        ครู  ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวภริตำ   โอชำรส  ครูผู้ช่วย       รองประธำนกรรมกำร 



-4- 
3. นักเรียนดุริยำงค์      กรรมกำร 
4. นำยอดิศร  ขจรโชติพงศ์       ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

หน้าที ่ 1. ควบคุมวงดุริยำงค์ร่วมในกิจกรรม  โดยบรรเลงเพลงสรรเสริญ พระบำรม ี และเพลงมหำฤกษ์ 
              ในวันที่ ๑8 สิงหำคม ๒๕๖5 เวลำ ๐9.๐0 น.  ณ บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์ 

2. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและเคร  ่องด  ่ม 

1. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์  คร ู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง   คร ู    รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  คร ู   กรรมกำร 
4. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู   กรรมกำร 
5. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์สอน     กรรมกำร 
6. นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ คร ู ช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมอำหำรว่ำง และน้ ำดื่มบริกำรแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำร่วมพิธีเป ดงำน 
              วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ 

2. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการดูแล ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 

1. นำยเสกสรรค์  สุขมำ        คร ู   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ  คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
3. ครูผู้สอนรำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  คำบเรียนที่ 1-4 กรรมกำร 
4. นำยศิวกร  กรึงไกร   คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ 1. ควบคุมนักเรียนที่เรียนในรำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คำบเรียนที่ 1-4  
              ในคำบสอนที่รับผิดชอบเข้ำร่วมพิธีเป ดและเข้ำร่วมกิจกรรมวันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ  
              ณ หอประชุมอเนกประสงค์  ในวันที่ 18 สิงหำคม 2565  ในเวลำ  08.40 – 13.40 น. 
 2. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวที 

1. นำงกันตฺฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์       คร ู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  คร ู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสุดำพร  ยิ้มสิน       คร ู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
4. นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ ครู  ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
5. นำงจิตร์สมำ  สมงำม   ครู  ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
6. นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก  ครู  ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
7. นำงสำวพัชยมณฑ์  ทิพย์สง  คร ู   กรรมกำร 
8. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์สอน     กรรมกำร 
9. นำงสำวพัชรี  บัวอำจ   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
10. นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ คร ู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้าที ่ 1. ฝึกซ้อมกำรแสดง  เพ่ือใช้แสดงบนเวที  ในพิธีเป ดกิจกรรมวันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ  ณ หอประชุม  
              อเนกประสงค์  ในวันที่ 18 สิงหำคม 2565  ในเวลำ  10.00 – 10.30 น. 
 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  เพลงประกอบกำรแสดง  และเครื่องแต่งกำยท่ีใช้ในกำรแสดง 
 3. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 

1. นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ ครู  ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ ครู  ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู   กรรมกำร 
4. นำยศิวกร  กรึงไกร        คร ู     กรรมกำร 
5. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์สอน     กรรมกำร 
6. นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ 1. จัดกิจกรรมโลกดำรำศำสตร์และอวกำศ ได้แก่ ถ่ำยรูปกับ NASA  กำรท ำแผนที่ดำว  กำรใช้งำน 
              กล้องโทรทรรศน์  ในนิทรรศกำรทำงวิชำกำร 

2. ควบคุมนักเรียนในกำรจัดนิทรรศกำรทำงวิชำกำร 
 3. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการฟิสิกส์และสะเต็มศึกษา 

1. นำยศิวกร  กรึงไกร   ครู     ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ  ครู     รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงจิตร์สมำ  สมงำม   ครู  ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
4. นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก  ครู  ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
5. นำงสำวพัชยมณฑ์  ทิพย์สง       คร ู     กรรมกำร 
6. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์สอน     กรรมกำร 
7. นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ คร ู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ 1. จัดกิจกรรมฟ สิกส์และสะเต็มศึกษำ ได้แก่ เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ สะพำนไม้ไอติม  สิ่งประดิษฐ์ 
              จำกห้องสะเต็ม วงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงง่ำย  เครื่องบินพลังยำง  ในนิทรรศกำรทำงวิชำกำร 

2. ควบคุมนักเรียนในกำรจัดนิทรรศกำรทำงวิชำกำร 
 3. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการเคมี 

1. นำยเสกสรรค์  สุขมำ   ครู     ประธำนกรรมกำร 
2. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์  ครู  ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงจิตร์สมำ  สมงำม   ครู  ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
4. นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ ครู  ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
5. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู   กรรมกำร 
6. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์สอน     กรรมกำร 
7. นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ คร ู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ 1. จัดกิจกรรมเคมี ได้แก่ กำรท ำแอลกฮอลล์ล้ำงมือ  สีสันวทิยำศำสตร์  กำรปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
               ในนิทรรศกำรทำงวิชำกำร 
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2. ควบคุมนักเรียนในกำรจัดนิทรรศกำรทำงวิชำกำร 

 3. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการชีววิทยา 

1. นำงจิตร์สมำ  สมงำม   ครู  ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยภูวดล  ส ำล ี   คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  ครู     กรรมกำร 
4. นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด  ครู     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ 1. จัดกิจกรรมชีววิทยำ  ได้แก่ Microscope  , Fox Anatomy ในนิทรรศกำรทำงวิชำกำร 
2. ควบคุมนักเรียนในกำรจัดนิทรรศกำรทำงวิชำกำร 

 3. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

1. นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ  ครู  ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  ครู     รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง  ครู     กรรมกำร 
4. นำยธนกฤต  ว่องธัญญำกรณ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
5. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ 1. จัดกิจกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่ Begin Coding , Blocky Game , Metaverse  
              Create Project  , The Genius Comp. ในนิทรรศกำรทำงวิชำกำร 

2. ควบคุมนักเรียนในกำรจัดนิทรรศกำรทำงวิชำกำร 
 3. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการเกมส์ทางวิทยาศาสตร์ 

1. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  ครู     ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี  ครู  ช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวพัชยมณฑ์  ทิพย์สง  ครู     กรรมกำร 
4. นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ 1. จัดกิจกรรมเกมส์ทำงวิทยำศำสตร์  ได้แก่ เรือบรรทุกน้ ำหนัก  บิงโก Cell  
               ในนิทรรศกำรทำงวิชำกำร 

2. ควบคุมนักเรียนในกำรจัดนิทรรศกำรทำงวิชำกำร 
 3. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ 

1. นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก  ครู  ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  ครู     รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวศุภศิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
4. นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ ๑. จัดกำรแข่งขันและเป็นกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกำรประกวดวำดภำพทำงวิทยำศำสตร์ในหัวข้อ  
              New World วิทยำศำสตร์โลกแห่งอนำคต  ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ ๑5 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖5  



-7- 
 2. รำยงำนผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำนทรำบ ภำยในวันที่ ๑5 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖5 

3. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 

1. นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ ครู  ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์  ครู  ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู   กรรมกำร 
4. นำยภูวดล  ส ำลี   คร ู   กรรมกำร 
5. นำงสำวพัชยมณฑ์  ทิพย์สง  คร ู   กรรมกำร 
6. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ ๑. จัดกำรแข่งขันและเป็นกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันตอบปัญหำวิทยำศำสตร์  ให้เสร็จสิ้น 
              ภำยในวันที่ ๑5 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖5  
 2. รำยงำนผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำนทรำบ ภำยในวันที่ ๑5 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖5 

3. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

1. นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี  ครู  ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด  ครู     รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก  คร ู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
4. นำงสำวพัชยมณฑ์  ทิพย์สง  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ ๑. จัดกำรแข่งขันและเป็นกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์  ให้เสร็จสิ้น 
              ภำยในวันที่ ๑5 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖5  
 2. รำยงำนผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำนทรำบ ภำยในวันที่ ๑5 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖5 

3. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสะพานไม้ไอติม 

1. นำยศิวกร  กรึงไกร   ครู     ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเกียรติศักด์  กันนิดำ  ครู     รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยเสกสรรค์  สุขมำ   ครู     กรรมกำร 
4. นำงจิตร์สมำ  สมงำม   ครู  ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ ๑. จัดกำรแข่งขันและเป็นกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันสะพำนไม้ไอติม  ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่  
              ๑5 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖5  
 2. รำยงำนผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำนทรำบ ภำยในวันที่ ๑5 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖5 

3. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ 

1. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู  ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสุทธิพงษ์  มูลอำสำ  ครู     รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยณัฐวุฒิ  สำยันต์   ครู     กรรมกำร 
4. นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ ครู  ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้าที ่ ๑. จัดกำรแข่งขันและเป็นกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันสุนทรพจน์ทำงวิทยำศำสตร์  ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่  
              ๑5 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖5  
 2. รำยงำนผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำนทรำบ ภำยในวันที่ ๑5 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖5 

3. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการประกวดวาดภาพดิจิทัลทางวิทยาศาสตร์ 

1. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น  ครู     ประธำนกรรมกำร 
2. นำยธนกฤต  ว่องธัญญำกรณ์  ครผูู้ช่วย   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวพัชรี  บัวอำจ   ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
4. นำยพิทยำ  ขุนน้อย   ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
5. นำยภำนุพันธ์  จันทร์หอม  ครู     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ ๑. จัดกำรแข่งขันและเป็นกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกำรประกวดวำดภำพดิจิทัลทำงวิทยำศำสตร์   
               ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ ๑5 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖5  
 2. รำยงำนผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำนทรำบ ภำยในวันที่ ๑5 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖5 

3. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสร้างช้ินงานด้วยโปรแกรม Scratch 

1. นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง  ครู     ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  ครู     รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยพีระศิลป์  เอกฐิน   คร ู   กรรมกำร 
4. นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ  ครู  ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ ๑. จัดกำรแข่งขันและเป็นกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกำรสร้ำงชิ้นงำนด้วยโปรแกรม Scratch   
               ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ ๑5 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖5  
 2. รำยงำนผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำนทรำบ ภำยในวันที่ ๑5 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖5 

3. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการประกวด Miss New Species 

1. นำยภำนุพันธ์  จันทร์หอม  ครู     ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสุทธิพงษ์  มูลอำสำ  ครู     รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร 
4. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  คร ู   กรรมกำร 
5. นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร 
6. นำงสำวภริตำ  โอชำรส  คร ู   กรรมกำร 
7. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ ๑. จัดกำรแข่งขันและเป็นกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกำรประกวด Miss New Species 
               ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ ๑5 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖5  
 2. รำยงำนผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำนทรำบ ภำยในวันที่ ๑5 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖5 

3. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 
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คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและจัดท าเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล 

1. นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ ครู  ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น  คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์  ครู  ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
4. นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงบุญรัตน์ คร ู ช ำนำญกำร  กรรมกำร   
5. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  คร ู   กรรมกำร 
6. นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู   กรรมกำร 
7. นำยภำนุพันธ์  จันทร์หอม  ครู     กรรมกำร 
8. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู   กรรมกำร 
9. นำงสำวพัชรี  บัวอำจ   ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
10. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์สอน     กรรมกำร 
11. นำงสำวพัชยมณฑ์  ทิพย์สง  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ ๑. จัดท ำเกียรติบัตรส ำหรับนักเรียนที่ชนะกำรแข่งขันกิจกรรมประเภทต่ำงๆ  
๒. ตรวจสอบควำมถูกต้อง   เรียงล ำดับประเภทรำงวัล หรือกิจกรรม น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรลงนำม 
3. จัดรำงวัลให้นักเรียนตำมควำมเหมำะสม 
4. จัดพิมพ์รำยชื่อนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม และท่ีชนะกำรแข่งขันประเภทต่ำงๆ โดยประสำนงำน 
    กับคณะกรรมกำรจัดท ำเกียรติบัตร 

 5. ก ำกับกำรเข้ำรับรำงวัลหรือเกียรติบัตร ของนักเรียนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
6. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการการจัดท าแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ ่อรับเกียรติบัตร 

1. นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ       คร ู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ คร ู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ ครู  ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
4. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  คร ู   กรรมกำร 
5. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู   กรรมกำร 
6. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่ ๑. จัดท ำแบบทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเฉลย 
 2. จัดท ำระบบกำรท ำแบบทดสอบและด ำเนินกำรออกเกียรติบัตร   

3. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

1. นำงจิตร์สมำ  สมงำม   คร ู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี  คร ู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ ครู  ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
4. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  คร ู   กรรมกำร 
5. นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู   กรรมกำร 
6. นำงสำวพัชยมณฑ์  ทิพย์สง  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้าที ่ 1. จัดท ำแบบประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

2. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน พร้อมทั้งรวบรวม สรุปเป็นรูปเล่มเสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
3. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 
 
ทัง้นี้ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  เพ่ือบังเกิดผลดี

แก่โรงเรียนและทำงรำชกำร 
 

สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

     
(นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ก าหนดการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2565 

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.50 – 13.40 น. 
ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------------------------- 
เวลา กิจกรรม 

08.50 น. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  นักเรียน  พร้อมกัน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 
09.00-10.00 น. พิธีถวำยค ำสดุดีเทิดพระเกียรติพระบิดำแห่งวิทยำศำสตร์ไทย และพิธีเป ดกิจกรรมวัน

สัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
- ประธำน (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) เดินทำงมำถึงบริเวณพิธี  วงดุริยำงค์
บรรเลงเพลงมหำฤกษ์   
- พิธีกรกล่ำวเรียนเชิญประธำนอ่ำนถวำยค ำสดุดี  วำงพำนพุ่มเงิน  พำนพุ่มทอง 
และถวำยพวงมำลัยคล้องพระหัตถ์  เสร็จแล้ววงดุริยำงค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระ
บำรมี 
- หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกล่ำวรำยงำน
วัตถุประสงค์ 
ของกำรจัดกิจกรรม   
- ประธำนกล่ำวเป ดกิจกรรมวันวิทยำศำสตร์แห่งชำติและให้โอวำท 
แก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำนและนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 

10.00-10.30 น. กิจกรรมบนเวที 
- กำรแสดงนำฏศิลป์ร่วมสมัยผสมผสำนละครทำงวิทยำศำสตร์   
เรื่อง New World วิทยำศำสตร์โลกแห่งอนำคต  
- กำรแสดงสุนทรพจน์ทำงวิทยำศำสตร์ของนักเรียนที่ชนะกำรแข่งขัน 
กำรประกวดสุนทรพจน์ทำงวิทยำศำสตร์ 

10.30-11.30 น. กำรแสดงนิทรรศกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ภำยในอำคำรอเนกประสงค์ 
- กิจกรรมโลกดำรำศำสตร์และอวกำศ  ฟ สิกส์และสะเต็มศึกษำ  เคมีและชีววิทยำ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  เกมส์ทำงวิทยำศำสตร์ 

11.30-13.40 น. กำรแข่งขันกำรประกวดแฟชั่นชุดรีไซเคิล  Miss New Species  
- กำรแข่งขันกำรประกวดแฟชั่นชุดรีไซเคิล  Miss New Species รอบคัดเลือก 
- กำรมอบรำงวันกำรแข่งขันทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
- กำรแข่งขันกำรประกวดแฟชั่นชุดรีไซเคิล  Miss New Species รอบตัดสิน 

 เสร็จกิจกรรม 
 

หมายเหตุ กิจกรรมกำรแข่งขัน  จัดในวันที่ 8 - 15 สิงหำคม 2565 ระหว่ำงเวลำพักกลำงวัน  
 
 


