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ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
ที่ ๑๕๑/ ๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต คิด อ่าน  สร้างสรรค์ 
 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วิชาการ สืบสานสู่อาเซียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

******************************************************************* 
     

ด้วยโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จะจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน โดยมีชื่อว่ 
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต คิด อ่าน  สร้างสรรค์  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วิชาการ สืบสาน
สู่อาเซียน  ในวันที่ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๗ เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้   

๑. คณะกรรมการอ านวยการ    ประกอบด้วย 
๑. นางกาญจนา  บุญคง    ประธานกรรมการ 
๒. นายสุนทร  จิตต์สว่าง   รองประธานกรรมการ 
๓. นางชญาภา  พ่ึงสุข    กรรมการ 
๔. นางเบญจางค์  เจริญสุข    กรรมการ 
๕. นางพยอม  ไชยสงโท   กรรมการ 
๖. นางสุภาพ  มงคล    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และบรรลุวัตถุประสงค์ 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย  ดังต่อไปนี้ 

         ๒.๑ คณะกรรมการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ    ประกอบด้วย 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
  ๑. นางประไพ  อ่อนสลุง   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอาจารี  จิตต์สว่าง  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน   กรรมการ 

๔. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
  ๑. นางเทพสุดา  เมฆวิลัย   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุธามาศ หวังถ้ ากลาง  รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวทักษญา เจริญเวช  กรรมการ 
๔. นางสาวยุพา  สุวรรณศรี  กรรมการ 
๕. นางสาวพรรณวรท ศิริมากร   กรรมการและเลขานุการ 



๒ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
  ๑. นางบุญเรือน  หาลาภ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสุนทร  จิตต์สว่าง  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางพยอม  ไชยสงโท  กรรมการ 

๔. นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข  กรรมการ 
  ๕. นางสุรีรัตน์      แววสว่าง  กรรมการและเลขานุการ 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
  ๑. นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ     ประธานกรรมการ 

๒. นางพรทิพย์  ทาสี   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางรัตนาวลี  ชูเมือง   กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ  กรรมการ 

๕. นายจตุชัย  นันทวิชิต  กรรมการและเลขานุการ 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

  ๑. นายอุทัย  ไชยสงโท  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายอรรถกร  จันทร์เทวี  กรรมการและเลขานุการ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
  ๑. นางสาวภัทิรา  สอาด   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสิริพงศ์   ชาญเชน กมลศักดิ ์ รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายชลเทพ      สมัครการ  กรรมการและเลขานุการ 

       กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  ๑. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาววันดี  แววสว่าง  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางเบญจางค์  เจริญสุข   กรรมการ 
  ๔. จ.ส.ต.ธนพงษ ์ วรรณมาตย์   กรรมการและเลขานุการ 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
  ๑. นางศิริพร  รอดกสิกรรม  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางชญาภา  พ่ึงสุข   กรรมการ 

๔. นางสุภาพ  มงคล   กรรมการ 

  ๕. นายฤทธินันท์  ห่อคนดี   กรรมการและเลขานุการ 
นิทรรศการสัปดาหห์้องสมุด   

  ๑. นางสาวพรรณวรท ศิริมากร   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน   รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางสาวยุพา  สุวรรณศรี  กรรมการ 

  ๔. นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข  กรรมการและเลขานุการ 
 



๓ 
มีหน้าที่ ด าเนินงานจัดนิทรรศการมีชีวิตของแต่ละกลุ่มสาระและกิจกรรมต่างๆ ให้ 

นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อ   

  ๑. นางนิตยา วงษ์จันทร   ประธานกรรมการ 
๒. นางประไพ อ่อนสลุง    รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางสาวจินตกาญจน์  อุ่นจิตร์   กรรมการ 

  ๔. นางสาวรุ่งนภา ชัยภา    กรรมการและเลขานุการ 
     ๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    ประกอบด้วย 

  ๑. นายอุทัย  ไชยสงโท   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสุนทร  จิตต์สว่าง   รองประธานกรรมการ 
            ๓. นายอรรถกร  จันทร์เทวี   กรรมการ 
  ๔. จ.ส.ต.ธนพงษ์  วรรณมาตย์   กรรมการ 

๕. นายชัยณรงค์      รัตนปรีดา   กรรมการ 
              ๖. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์  กรรมการ 

๗. นายฤทธินันท์  ห่อคนดี    กรรมการและเลขานุการ 
  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต คิด อ่าน  สร้างสรรค์ 

    บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วิชาการ สืบสานสู่อาเซียน 
 ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

          โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
มีหน้าที่  จัดเตรียมป้ายชื่องาน จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี  จัดตกแต่งสถานที ่ ณ บริเวณห้องเรียน

ธรรมชาติ  จัดท าป้ายพิธีเปิด 
         ๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์     ประกอบด้วย 
          ๑. นายชลเทพ  สมัครการ   ประธานกรรมการ 
                 ๒. นายสิริพงษ์  ชาญเชนกมลศักดิ์  รองประธานกรรมการ 

๓. นายจตุชัย  นันทวิชิต  กรรมการ 
   ๔. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่    จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน   และถ่ายภาพตลอดการจัดงาน 
 ๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์     ประกอบด้วย 

          ๑. นายจตุชัย  นันทวิชิต  ประธานกรรมการ 
                 ๒. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ   รองประธานกรรมการ   
   ๓. นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่    ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนทราบและร่วม 
กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ 
 
 
 



๔ 
    ๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ     ประกอบด้วย 

           ๑. นางสุภาพ  มงคล   ประธานกรรมการ 
                ๒. นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข  รองประธานกรรมการ 
    ๓.  นางสาวอรจิรา ชมพูราช   กรรมการ 
    ๔. นางสาวสุทธิดา แพรเขียว  กรรมการ 
          ๕. นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดล าดับขั้นตอนและด าเนินรายการให้เป็นไปตามข้ันตอน ให้เกิดความเรียบร้อย    
๒.๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดท าสมุดบันทึกการเรียนรู้ตามฐานต่าง ๆ     ประกอบด้วย 

           ๑. นางสาวทักษญา เจริญเวช  ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวพรรณวรท ศิริมากร   รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางสุรีรัตน์  แววสว่าง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดท าแบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ   
๒.๗ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้ที่มาร่วมงาน     ประกอบด้วย 

           ๑. นางเบญจางค์ เจริญสุข   ประธานกรรมการ 
                ๒. นางเทพสุดา  เมฆวิลัย   รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางสาวยุพา  สุวรรณศรี  กรรมการ 
    ๔. นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง  กรรมการ 

 ๕. นางสาวสุธามาศ หวังถ้ ากลาง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้การต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานและรับลงทะเบียนครูและนักเรียน 

ที่มาร่วมงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริการน้ าดื่มกับนักเรียนโรงเรียนประถมที่มาร่วมงาน 
๒.๘ คณะกรรมการฝ่ายจัดกลุ่มนักเรียนในการเรียนรู้แต่ละฐาน     ประกอบด้วย 

           ๑. นางสุภาพ  มงคล   ประธานกรรมการ 
                ๒. จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์  รองประธานกรรมการ 
    ๓. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์ กรรมการ 
    ๔. นางสาวภัทิรา สอาด   กรรมการ 
    ๕. นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดกลุ่มนักเรียนในการเข้าศึกษาตามฐานการเรียนรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้ 
โดยจัดรุ่นพี่ควบคุม ดูแล รุ่นน้อง โดยใช้เวลาฐานละ ๑๕ นาที ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

๒.๙ คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร     ประกอบด้วย 
           ๑. นางสาววันดี  แววสว่าง  ประธานกรรมการ 
                ๒. นางสาวทักษญา เจริญเวช  รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางสาวพรรณวรท ศิริมากร   กรรมการ 
    ๕. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดท าเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ศึกษาตามฐานการเรียนรู้ในแต่ละฐานการ 
เรียนรู้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 



๕ 
    ๒.๑๐ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   ประกอบด้วย 

        ๑. นางพยอม   ไชยสงโท  ประธานกรรมการ 
             ๒. นางสาวยุพา  สุวรรณศรี  กรรมการ 
    ๓. นางอาจารี    จิตต์สว่าง  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ เบิก-จ่ายเงินในการด าเนินกิจกรรมให้ถูกต้อง ตามระเบียบการเงิน    
     ๒.๑๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    ประกอบด้วย 

        ๑. นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ     ประธานกรรมการ 
             ๒. นางสุรีรัตน์            แววสว่าง  รองประธานกรรมการ 
       ๓. นางสาวทักษญา เจริญเวช  กรรมการ 
       ๔. นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง   กรรมการและเลขานุการ               

มีหน้าที่ ประเมินผลการจัดกิจกรรมพร้อมสรุปผลเป็นรูปเล่ม   
 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๒๒   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

     ลงชื่อ  
           ( นางกาญจนา  บุญคง ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๖ 
ก าหนดการ 

  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต คิด อ่าน  สร้างสรรค์ 
    บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วิชาการ สืบสานสู่อาเซียน 

วันศุกร์ที่ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

************************** 
๐๘.๓๐ น.  พิธีเปิด 
    - ผู้ช่วยผู้อ านวยการกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม 
    - ประธานกล่าวเปิดงาน ( ผอ. ราเชนทร์ นิ่มศิริ ) 
    - การแสดงรีวิวประกอบเพลง 

- ประธานเดินชมฐานความรู้จากกลุ่มสาระต่าง ๆ 

- ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว 
- ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
- ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

    -              พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรม ณ ห้องเรียนธรรมชาติ 
- การแสดงรีวิวประกอบเพลงตารางธาตุ 
- การประกวด Mr. and Miss STEM 2016  
- พิธีปิด 

 

                        ******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 


