
 
 
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
    ที่  ๐๒๕/๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมค่ำยโครงงำนวิทยำศำสตร์ ระดับชั้น ม.๒  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

.................................................................................... 
          ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้ด าเนิน โครงการลูก ต.อ.พ.ร สู่การศึกษา ๔.๐                           
กิจกรรมค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๗ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
วิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงด้านวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากข้ึน กล้าคิด กล้าท า  
กล้ าแสดงออกและสามารถน าไปใช้ ในการแก้ปัญหาได้   เพ่ื อให้ งานด าเนิน ไปด้วยความเรียบร้อย                            
บรรลุตามวัตถุประสงค์อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ ๓๙ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และมาตราที่  ๒๗ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
๑.๑  นายสันต์ธวัช  ศรีค าแท้    ประธานกรรมการ 
๑.๒  ว่าที่ร้อยตรีญาณพัฒน์  ศิริปิติสานติ์   กรรมการ   
๑.๓  นายเกตุ  โพธิ์น้อย     กรรมการ 
๑.๔  นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์             กรรมการ 
๑.๕  นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ อ านวยความสะดวกให้งานด าเนิน ไปด้วยความเรียบร้อย   
 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง    ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา   กรรมการ 
 ๒.๓  นายเกตุ  โพธิ์น้อย     กรรมการ 
 ๒.๔  นางมาลิน  จันทร์แสง    กรรมการ 
 ๒.๕  นายสมพร  ชัยวงษ์      กรรมการ 
 ๒.๖  นายเรวัตต์  นกสว่าง    กรรมการ 
 ๒.๗  นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์   กรรมการ  
 ๒.๘  นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์   กรรมการ 
 ๒.๙  นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา    กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม   กรรมการ 
 ๒.๑๓ นางศันสนีย์  พันธ์เรือง    กรรมการ 
 ๒.๑๔ นางกัลยา  ม่วงมั่น     กรรมการ 
 ๒.๑๕ นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการ 
 ๒.๑๖ นายรุ่งโรจน์  สมนิล    กรรมการ 
 ๒.๑๗ นางจิดาภา  สุริยันต ์    กรรมการ 



๒ 

 ๒.๑๘ นายคมสัณห์ จันสอน     กรรมการ 
 ๒.๑๙ นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า   กรรมการ 
 ๒.๒๐ นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ์    กรรมการ 
 ๒.๒๑ นางสาวชุตภิรณ์  ทัศนกิจ    กรรมการ 
 ๒.๒๒ นางสาวอุรณลักษณ์  มั่นสวาทะไพบูลย์  กรรมการ  
 ๒.๒๓ นางสาวอุบล  บุญช ู    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ วางแผนการด าเนินงาน แบ่งงาน มอบหมายหน้าที่ ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ให้งาน   

 ออกมาถูกต้องเหมาะสม   
 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  ประกอบด้วย 
 ๓.๑  นายเกตุ  โพธิ์น้อย     ประธานกรรมการ 

๓.๒  นายประชาธิป  ใจกล้า    กรรมการ 
๓.๓  นักการภารโรง     กรรมการ  
๓.๔  นายเรวัตต์  นกสว่าง    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที ่ ตกแต่งเวที ป้ายเวที  จัดเก้าอ้ีส าหรับประธาน ครู และผู้เข้าร่วมโครงการและเตรียม  
           อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโครงการ  

 

 ๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร ประกอบด้วย  
  ๔.๑  นางมาลิน  จันทร์แสง    ประธานกรรมการ 

๔.๒  นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา   กรรมการ 
๔.๓  นางศันสนีย์  พันธ์เรือง     กรรมการ 
๔.๔  นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม          กรรมการ 
๔.๕  นายเรวัตต์  นกสว่าง    กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้ำที ่  รายงานค ากล่าวเปิดงาน ก าหนดรูปแบบการจัดงานให้ถูกต้องเหมาะสมและจัดท าค ากล่าว
รายงาน กล่าวปิดรายการ 

 

 ๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรม  ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นายเรวัตต์  นกสว่าง     ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ นายรุ่งโรจน์    สมนิล           กรรมการ 
  ๕.๓ คณะนักเรียนพ่ีเลี้ยง      กรรมการและเลขานุการ 
  วิทยำกรประจ ำฐำนกล้องจุลทรรศน์  
  ๕.๔ นางสาวอุบล  บุญช ู
                     ๕.๕ นายคมสัณห์  จันสอน 
  วิทยำกรประจ ำฐำน Rocket Star 
  ๕.๖ นายรุ่งโรจน์  สมนิล  
  ๕.๗ นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์  
  วิทยำกรประจ ำฐำนโครงสร้ำงดินน้ ำมัน 
  ๕.๘ นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ์  
  ๕.๙ นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ  
   
 
 



๓ 

วิทยำกรประจ ำฐำนร่มพยุงไข่  
  ๕.๑๐ นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า  
  ๕.๑๑ นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม  
  วิทยำกรประจ ำฐำนฟิสิกส์หรรษำ 
  ๕.๑๒ นายเรวัตต์ นกสว่าง 
 มีหน้ำที ่ ท าหน้าที่พิธีกร จัดล าดับขั้นตอน ก ากับขั้นตอนการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามก าหนด และ
ให้ความรู้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานที่ได้รับมอบหมาย  

 

๖.   คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพและเสียง  ประกอบด้วย 
  ๖.๑  นายสมพร  ชัยวงษ ์      ประธานกรรมการ 
  ๖.๒  นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ์   กรรมการ 
  ๖.๓  นายคมสัณห์  จันสอน    กรรมการ 

๖.๔  นางสาวอรุณลักษณ์  มั่นสวาทะไพบูลย์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง   บันทึกภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ม.๒ 

 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยวัสดุ-อุปกรณ์ ประกอบด้วย 
  ๗.๑  นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์   ประธานกรรมการ 
  ๗.๒  นางสาวณัฐรุจา  สมรฤทธิ์    กรรมการ 
  ๗.๓  นายคมสัณห์  จันสอน    กรรมการ 
  ๗.๔  นางสาวอุบล  บุญช ู    กรรมการ 
  ๗.๕  นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ จัดเตรียม จัดหาวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจกรรม 
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเอกสำร ประกอบด้วย 
 ๘.๑ นางศันสนีย์  พันธ์เรือง    ประธานกรรมการ 
 ๘.๒  นางกัลยา  ม่วงมั่น     กรรมการ 
 ๘.๓  นางสาวชุตภิรณ์  ทัศนกิจ    กรรมการ 
 ๘.๔  นางสาวอรุณลักษณ์  มั่นสวาทะไพบูลย์  กรรมการ 

๘.๕  นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ์              กรรมการ 
๘.๖  นางสาวอุบล  บุญช ู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่  ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าหนังสืออนุญาตผู้ปกครอง จัดเตรียมเอกสารประกอบ 
  โครงการ เอกสารลงทะเบียนนักเรียน เอกสารลงทะเบียนวิทยากร 

 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมควำมพร้อม ประกอบด้วย 
 ๙.๑ นางกัลยา  ม่วงมั่น     ประธานกรรมการ 
 ๙.๒ นางมาลิน  จันทร์แสง    กรรมการ 
 ๙.๓ นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา    กรรมการ 
 ๙.๔  นางสาวอุบล  บุญช ู    กรรมการ 

๙.๕  นางศันสนีย์  พันธ์เรือง              กรรมการ 
๙.๖  นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการ 

 ๙.๗  นางจิดาภา  สุริยันต ์    กรรมการ  
  



๔ 

๙.๘  นายรุ่งโรจน์  สมนิล     กรรมการ 
๙.๙  นายคมสัณห์  จันสอน     กรรมการ 
๙.๑๐ นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า   กรรมการ 
๙.๑๑ นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ์    กรรมการ 
๙.๑๒ นางสาวชุตภิรณ์  ทัศนกิจ     กรรมการ 
๙.๑๓ นางสาวอรุณลักษณ์  มั่นสวาทะไพบูลย์   กรรมการ 
๙.๑๔ นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม   กรรมการ 
๙.๑๕ นายเรวัตต์  นกสว่าง    กรรมการ 

หน้ำที ่รับลงทะเบียนนักเรียน ลงทะเบียนวิทยากร จัดแบ่งนักเรียนเข้ากลุ่มและชี้แจงก าหนดการด าเนิน
โครงการแก่นักเรียน 

 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล ประกอบด้วย 
 ๑๐.๑  นางจิดาภา  เซียนจันทึก    ประธานกรรมการ 

๑๐.๒  นางสาวจารวุรรณ  ทองขุนด า   กรรมการ 
 ๑๐.๓  นางสาวมินทร์ตรา  วชิาสวัสดิ์    กรรมการ 
 ๑๐.๔  นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ    กรรมการ 
 ๑๐.๕  นางสาวปาริชาติ  จ าปาศักดิ์   กรรมการและเลขานุการ 

          มีหน้ำที ่จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ส าหรับการปฐมพยาบาล ดูแลนักเรียน ที่เจ็บป่วย 
 

๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดพิมพ์เกียรติบัตร ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑  นายคมสัณห์  จันสอน    ประธานกรรมการ 
  ๑๑.๒  นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า    กรรมการ  
  ๑๑.๓ นางสาวอรุณลักษณ์  มั่นสวาทะไพบูลย์   กรรมการ 
  ๑๑.๔ นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ์   กรรมการ  
  ๑๑.๕ นางสาวชุตภิรณ์  ทัศนกิจ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่  พิมพ์เกียรติบัตร  เพื่อแจกนักเรียน 
 

๑๒.   คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์   ประธานกรรมการ 
  ๑๒.๒ นางมาลิน  จันทร์แสง     กรรมการ 
  ๑๒.๓ นายอัครวัฒน์  ยอแสง     กรรมการ 

๑๒.๔ นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม   กรรมการ 
๑๒.๕ นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ เบิกจ่ายและสรุปเงินที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
 

๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมอำหำรและอำหำรว่ำง ประกอบด้วย 
  ๑๓.๑  นายรุ่งโรจน ์สมนิล    ประธานกรรมการ 
  ๑๓.๒  นางสาวอุบล  บุญช ู    กรรมการ 

๑๓.๓  นางศันสนีย์  พันธ์เรือง              กรรมการ 
๑๓.๔  นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการ 
๑๓.๕  นายคมสัณห์  จันสอน     กรรมการ 
 



๕ 

๑๓.๖ นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า   กรรมการ 
๑๓.๗ นางสาวชุตภิรณ์  ทัศนกิจ     กรรมการ 
๑๓.๘ นางสาวอรุณลักษณ์  มั่นสวาทะไพบูลย์   กรรมการ 
๑๓.๙ นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม   กรรมการ 
๑๓.๑๐ นายเรวัตต์  นกสว่าง    กรรมการ 

 ๑๓.๑๑ นางสาวมินทร์ตรา  วชิาสวัสดิ์    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่จัดเตรียมอาหารกลางวันและของว่างให้กับนักเรียน วิทยากร และคณะครู ดูแลการรับประทาน 
           อาหารกลางวันและอาหารว่าง ของนักเรียน 
 

๑๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  ประกอบด้วย 
  ๑๔.๑  นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์   ประธานกรรมการ 

๑๔.๒  นายคมสัณห์  จันสอน    กรรมการ 
๑๔.๓  นางกัลยา  ม่วงมั่น     กรรมการ 
๑๔.๔  นางสาวจารวุรรณ  ทองขุนด า   กรรมการ 
๑๔.๕  นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ      กรรมการ 
๑๔.๖  นางสาวอรุลักษณ์  มั่นสวาทะไพบูลย์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ประเมินผลการจัดงานและรายงานผลการจัดกิจกรรม  
 
  ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้การด าเนินการกิจกรรมค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๒ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปตามวัตถุประสงค์  มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
    

                      สั่ง   ณ   วันที่  ๑๕  มกราคม   พ.ศ.   ๒๕๖๒ 
 
 
 

                                                    (นายสันต์ธวัช   ศรีค าแท้) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 

   ก ำหนดกำร 
กิจกรรมค่ำยโครงงำนวิทยำศำสตร์ ระดับชั้น ม.๒  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

วันอำทิตย์ ที่ ๒๗ มกรำคม  พ.ศ.๒๕๖๒    
เวลำ ๐๗.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
......................................................................................................................................................... 

๐.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.  นักเรียนลงทะเบียน 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ม.๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๔๕ น.  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น.  พี่ประจ าฐานเตรียมฐาน 
๐๙.๔๕ - ๑๐.๓๕ น. กิจกรรมฐานท่ี ๑ 
๑๐.๒๕ - ๑๐.๓๕ น. พี่ประจ ากลุ่มรับอาหารว่าง 
๑๐.๓๕ - ๑๑.๒๕ น.  กิจกรรมฐานท่ี ๒ 
๑๑.๐๐ น.   พี่ประจ ากลุ่มรับอาหารกลางวัน 
๑๑.๒๕ - ๑๒.๔๕ น. พักกลางวัน  
                               (*นักเรียนทานอาหารกลางวันบริเวณฐานท่ี ๒) 
๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมสันทนาการ 
๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. กิจกรรมฐานท่ี ๓ 
๑๓.๕๐ - ๑๔.๔๐ น.  กิจกรรมฐานท่ี ๔ 
๑๔.๒๐ น.   พี่ประจ ากลุ่มรับอาหารว่าง 
๑๔.๔๐ - ๑๕.๓๐ น.  กิจกรรมฐานท่ี ๕ 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  สรุปกิจกรรมและพิธีปิด 

 
                                    .................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


