08.00 – 09.00 น.
09.00 – 09.15 น.

09.15 – 09.20
09.20 – 09.30
09.30 – 09.40
09.40 - 09.50 น.
09.50 – 10.20 น.
10.20 - 11.00 น.

11.00 - 12.30 น.

กําหนดการเขารวมกิจกรรม SMTP Open House
ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
ณ หอประชุมธัชมุณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
****************************
ลงทะเบียน
พิธีเปดงานเปดบาน SMTP Open House
ผศ.ตรีพล เจาะจิตต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานในพิธีกลาวเปดงาน

วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาฤกษ - ตอนรับทานประธาน
เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงระหวางจุดธูปเทียน

นางพรรณพิศ พลรัฐธนาสิทธิ์ ผูประสานงานโครงการสงเสริมความเปนเลิศดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (SMTP) กลาวรายงาน
ผอ.ภักดี เหมทานนท ผูอํานวยการโรงรียนเบญจมราชูทิศ กลาวตอนรับ
ผอ.ภักดี ชูหวาน อดีตผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศและผูกอตั้งโครงการ
กลาวความเปนมาของโครงการ SMTP
วีดีทัศนแนะนําโครงการ + PowerPoint แนะนําคุณครูในโครงการ
การแสดงของนักเรียนโครงการ SMTP
- Science show 15 นาที
- การแสดงดนตรีวงสตริง
ประธานและผูเขารวมงาน เดินชมนิทรรศการและกิจกรรมตางๆ ในหองประชุม
และหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร อาคาร 7 (เริ่มเดินชมตั้งแตวงดนตรีสตริงเริ่มแสดง)
 นิทรรศการคณิตศาสตรพาเพลิน (หองประชุมธัชมุนี)
 นิทรรศการสนุกกับวิทยาศาสตร (หองประชุมธัชมุน)ี
 นิทรรศการอังกฤษ (หองประชุมธัชมุนี)
 นิทรรศการของโรงเรียนสตรีทุงสง (หองประชุมธัชมุนี)
 Biology For Life (Lab. Biology)
 Physics (Lab. Physics)
 Chemistry (Lab. Chemistry)
กิจกรรมแขงขันตอบปญหารอบสุดทาย (บนเวที)
- การมอบรางวัลและเกียรติบัตรแกผูชนะการแขงขัน

หมายเหตุ 1. สอบแขงขันตอบปญหารอบแรก เวลา 9.10-10.10 น. ณ หองประดูแดง
2. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
3. การเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียน ทางโครงการฯ จัดนักเรียนเปนกลุม ในการเยี่ยมชม

กําหนดการ
การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ
ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
โครงการวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
-------------------------------------

08.00 - 09.00 น.
09.10 - 10.10 น.
11.00 - 12.30 น.
12.30 น.

ลงทะเบียน
รอบคัดเลือก สอบขอเขียนการแขงขันวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ
รอบสุดทาย ตอบปญหาบนเวที
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
การมอบรางวัลและเกียรติบัตรแกผูชนะการแขงขัน
--------------------------------------

รายชื่อโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรม SMTP OPEN HOUSE ครั้งที่ 6 ปการศึกษา 2561
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อโรงเรียน
จํานวนผูเขารวมงาน จํานวนผูเขาแขงขัน จํานวนครู
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
90
6
1
ตันติวัตร
6
2
เทศบาลวัดชัยชุมพล
6
2
นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช
6
2
เทศบาลวัดทาวโคตร
6
2
เทศบาลวัดประทุมทายการาม
6
4
วัดมะมวงสองตน
6
2
เทศบาลวัดเสมาเมือง
166
6
2
เทศบาลวัดศาลามีชัย
50
6
2
วัดหัวอิฐ
14
บานตลาด
7
1
เทศบาลวัดมเหยงคณ
232
6
4
มูลนิธิสันติธรรม
170
8
บานทวดทอง
87
6
1
หัวไทร(เรือนประชาบาล)
3
1
โรงเรียนสตรีทุงสง
รวม
816
69
34

รวม
97
8
8
8
8
10
8
174
58
14
8
242
178
94
4
0
919

คําสั่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ที่ 1199/2561
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการ”วันเปดบาน SMTP”
โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (SMTP)
.......................................................................
ดวย โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (SMTP) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
กําหนดใหมีกิจกรรมวันเปดบาน SMTP เพื่อเปดเวทีใหนักเรียนของโครงการไดแสดงความสามารถ แสดงผลงานและกิจกรรมตางๆ
ที่นักเรียนไดเรียนรูจากหลักสูตรที่จัดเฉพาะ และสรางความสัมพันธทางการศึกษากับโรงเรียน ระดับประถมศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
อาศั ย อํ า นาจตามความใน มาตรา 39 วรรค (1) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ยุติธรรม และมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายที่วางไว จึงแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินการ ประสานงานในฝายตางๆ เพื่อใหงานสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค
ประกอบดวย
นายภักดี เหมทานนท
ประธานกรรมการ
นายสุชีพ ทิพยบุญแกว
รองประธานกรรมการ
นายดุสิต คงจันทร
กรรมการ
วาที่รอยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ
กรรมการ
นายภูตนิ ันท เฮงศิริ
กรรมการและเลขานุการ
นางพรรณพิศ พลรัฐธนาสิทธิ์
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นางพัชรินทริ์ รัชชะ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2. คณะกรรมการดําเนินการ
2.1 กรรมการฝายประสานงานและเอกสาร
มีหนาที่ ประสานงานและจัดทําเอกสารพรอมทั้งจัดสงเอกสารประชาสัมพันธ และหนังสือเชิ ญใหกับโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกอบดวย
นางพรรณพิศ พลรัฐธนาสิทธิ์
ประธานกรรมการ
นางสาวปยะพัสญ คงขน
กรรมการ
นางสาวจิราพร ปูเตะ
กรรมการ
นางสาวพศิกา พูลสวัสดิ์
กรรมการ
นางอุษณีย ศิริสานต
กรรมการ
นางพัชรินทริ์ รัชชะ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวณิชาพัฒน ชางนิล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2.2 คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ
มีหนาที่ 1. จัดทําแผนพับ ไวนิล และเอกสารตาง ๆ ในการประชาสัมพันธและแนะนําโครงการฯ
2. ผลิตสารประชาสัมพันธโครงการฯ ทั้งทางวิทยุ และอินเตอรเน็ตและอื่นๆ
3. ประสานงานกับฝายตางๆ เพื่อใหการดําเนินการประชาสัมพันธเปนไปดวยความเรียบรอย
4. เปนพิธีกรในพิธีเปด
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ประกอบดวย
นางสาวสุวิมล อนทอง
ประธานกรรมการ
นายนภัทร เฮงศิริ
กรรมการ
นางอุษณีย ศิริสานต
กรรมการ
นางพัชรินทริ์ รัชชะ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกรวิกา อินทสา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักเรียน จํานวน 2 คน
อนุกรรมการ
2.3 คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ
มีหนาที่ จัดเตรียม/ จัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณไฟฟาที่ตองใชในหอประชุมธัชมุนี
ประกอบดวย
นายสถาพร แสงระวี
ประธานกรรมการ
นายจัตุพร คําคง
กรรมการ
นายดุสิทธิ์ เรืองแดง
กรรมการ
นางสาวพัชรี ชูประสูติ
กรรมการ
นายเรวัติ นวลขาว
กรรมการและเลขานุการ
นายณรงคศักดิ์ จันใหม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2.4 คณะกรรมการฝายบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
มีหนาที่ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดกิจกรรม พรอมจัดเก็บขอมูลหลังจัดกิจกรรม
ประกอบดวย
นางจิรายุ สุวรรณา
ประธานกรรมการ
นายเรวัติ นวลขาว
กรรมการและเลขานุการ
นักเรียน จํานวน 7 คน
อนุกรรมการ/บันทึกภาพ
2.5 คณะกรรมการฝายสถานที่
มีหนาที่ 1. จัดเตรียมเกาอี้สําหรับผูเขารวมพิธีเปดในหอประชุมธัชมุนี จํานวน 500 ตัว
2. จัดเตรียมโตะใชสําหรับการแขงขันบนเวที 12 ตัว เกาอี้ 36 ตัว และโตะสําหรับจัดนิทรรศการ
จํานวน 60 ตัว และเกาอี้ จํานวน 150 ตัว
3. จัดตั้งโตะและสถานที่สาํ หรับจัดบริการเครื่องดื่ม
4. จัดเตรียมโตะสําหรับใชเปนโตะลงทะเบียน จํานวน 2 ตัว
5. จัดเตรียมโตะหมูบชู า
6. จัดเก็บอุปกรณตาง ๆ หลังจากการใชงานแลวเสร็จ
ประกอบดวย
วาที่รอยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ
ประธานกรรมการ
นายสุภาพ เสถียร
กรรมการ
พนักงานบริการทุกคน
กรรมการ
นายวัชรพงศ นุราช
กรรมการและเลขานุการ
นายบรรดร สุราราช
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นายวิชัย ไชยจันทร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักเรียน จํานวน 30 คน
อนุกรรมการ
2.6 คณะกรรมการฝายอาหารและอาหารวาง
มีหนาที่ 1. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มบริการคณะกรรมการ
2. จัดเตรียมอาหารวางสําหรับแขกผูมีเกียรติ คณะครูและนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
3. จัดวางน้าํ ดื่มบริการครูและนักเรียนจุดตาง ๆ ตามความเหมาะสม
4. จัดเก็บอุปกรณใหเรียบรอยหลังจากเสร็จงาน
ประกอบดวย
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นางกอบกุล ภาติกะโชดก
ประธานกรรมการ
นางจิระพร ภูขํา
กรรมการ
นางสาวมัณฑนา รัตนบุรี
กรรมการ
นางสาวนุชนาฎ หาญสกุล
กรรมการ
นางสาววันดี ทองใบ
กรรมการ
นางศรัณยู ทองมี
กรรมการ
นางสาวอัญชนี โลกภิบาล
กรรมการ
นางสุนิตยพร เลขมาศ
กรรมการ
นางสาวอุไรวรรณ เอียดราช
กรรมการ
นางสุภา นาวารัตน
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจิราพร ปูเตะ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักเรียนจํานวน 20 คน
อนุกรรมการ
2.7 คณะกรรมการฝายตอนรับ
มีหนาที่ 1. ตอนรับแขกผูมีเกียรติ ครูและนักเรียน
2. เปนพี่เลี้ยงใหกับนักเรียนที่มารวมกิจกรรม
3. รับลงทะเบียนผูที่มารวมงาน
ประกอบดวย
นางพรรณพิศ พลรัฐธนาสิทธิ์
ประธานกรรมการ
นางสาวผิน จิตตชื่น
กรรมการ
นางสาวสศิธร ปูเตะ
กรรมการ
นางสาววรัญญา พละคช
กรรมการ
นางวนิดา ดารากุล
กรรมการ
นางอุษณีย ศิริสานต
กรรมการ
นายธีรพล หาญสุด
กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ หนูแกว
กรรมการ
นางสาวบงกชรัตน ดําจันทร
กรรมการ
นางสาวพัชรี ชูประสูตร
กรรมการ
นางสาวจิราพร ปูเตะ
กรรมการ
นางสาวพศิกา พูลสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาวปยะพัสญ คงขน
กรรมการ
นายพิพฒ
ั น วิเวกรวงทอง
กรรมการ
นางพัชรินทริ์ รัชชะ
กรรมการและเลขานุการ
นักเรียนจํานวน 30 คน
อนุกรรมการ
2.8 คณะกรรมการฝายนิทรรศการ ฐานกิจกรรมและการแสดงของนักเรียน
มีหนาที่ จัดนิทรรศการ ฐานกิจกรรมและการแสดงบนเวที
ประกอบดวย
2.8.1 คณะกรรมการฝายจัดนิทรรศการและฐานกิจกรรมในหอประชุมธัชมุนี
คณิตศาสตร
นางวนิดา ดารากุล
ประธานกรรมการ
นางสาวผิน จิตตชื่น
กรรมการ
นางสาวบงกชรัตน ดําจันทร
กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ หนูแกว
กรรมการ
นางอุษณีย ศิริสานต
กรรมการและเลขานุการ
นักเรียน จํานวน 30 คน
อนุกรรมการ
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วิทยาศาสตร
นางสาวสศิธร ปูเตะ
ประธานกรรมการ
นางสาววรัญญา พละคช
กรรมการ
นายธีรพล หาญสุด
กรรมการ
นางสาวพศิกา พูลสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาวปยะพัสญ คงขน
กรรมการ
นายพิพฒ
ั น วิเวกรวงทอง
กรรมการ
นางพัชรินทริ์ รัชชะ
กรรมการและเลขานุการ
นักเรียนจํานวน 35 คน
อนุกรรมการ
ภาษาตางประเทศ
Mr.Jamie Ian Joseph Robertson
ประธานกรรมการ
Miss Tarteel Elrashied Alimam
กรรมการ
Miss Tracy Nicole Mallozzi
กรรมการและเลขานุการ
นักเรียน จํานวน 10 คน
อนุกรรมการ
ทักษะชีวิต
นายประทีป มุขดาร
ประธานกรรมการ
นายประสิทธิพร พรหมเพชร
กรรมการ
นายอภิรักษ ศิรินาโพธิ์
กรรมการ
นายธนัย ชวยชู
กรรมการ
นางตรีชฎา จิตมนัส
กรรมการ
นายคมเดช เกมตาสา
กรรมการและเลขานุการ
2.8.2 คณะกรรมการฝายจัดฐานกิจกรรมในหองปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร
นางสาวสศิธร ปูเตะ
ประธานกรรมการ
นางพัชรินทริ์ รัชชะ
กรรมการ
นางสาววรัญญา พละคช
กรรมการ
นายธีรพล หาญสุด
กรรมการ
นายพิพฒ
ั น วิเวกรวงทอง
กรรมการ
นางสาวปยะพัสญ คงขน
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพศิกา พูลสวัสดิ์
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักเรียน จํานวน 34 คน
อนุกรรมการ
2.8.3 คณะกรรมการฝายจัดการแสดงบนเวที
นายประทีป มุขดาร
ประธานกรรมการ
นายประสิทธิพร พรหมเพชร
กรรมการ
นายคมเดช เกมตาสา
กรรมการ
นายอภิรักษ ศิรินาโพธิ์
กรรมการ
นางตรีชฎา จิตมนัส
กรรมการ
นางพัชรินทริ์ รัชชะ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวปยะพัสญ คงขน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักเรียน จํานวน 12 คน
อนุกรรมการ
2.9 คณะกรรมการฝายจัดทําขอสอบ
มีหนาที่ ออก/พิมพขอสอบ– ตรวจขอสอบ จัดสงคะแนนใหคณะกรรมการกลาง
- ขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบสําหรับนักเรียนสอบแขงขันคัดเลือก (หองประดูแดง)
- ขอสอบถาม – ตอบ สําหรับรอบชิงชนะเลิศ (หอประชุมธัชมุนี)
ประกอบดวย

5

นางพรรณพิศ พลรัฐธนาสิทธิ์
นางสาวผิน จิตตชื่น
นางวนิดา ดารากุล
นางอุษณีย ศิริสานต
นางสาวสศิธร ปูเตะ
นางพัชรินทริ์ รัชชะ
นางอรศรี สุราราช
นางจตุพร บุญเลี้ยง
นายธีรพล หาญสุด
นางสาวทิพวรรณ หนูแกว
นางสาวบงกชรัตน ดําจันทร
นางสาวพัชรี ชูประสูตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

2.10 คณะกรรมการฝายดําเนินการสอบแขงขัน
มีหนาที่ ดําเนินการสอบ กําหนดผังการนั่งสอบทั้งสองรอบ กติกาการแขงขัน การตัดสินผล
- ดําเนินการสอบแขงขันขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (หองประชุมประดูแดง)
- ดําเนินการสอบ ถาม – ตอบ บนเวที (หอประชุมธัชมุนี)
ประกอบดวย
2.10.1 การสอบแขงขันขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (หองประชุมประดูแดง)
นางสาวผิน จิตตชื่น
ประธานกรรมการ
นางสาวทิพวรรณ หนูแกว
กรรมการ
นางสาวบงกชรัตน ดําจันทร
กรรมการและเลขานุการ
นักเรียน จํานวน 7 คน
อนุกรรมการ
2.10.2 การสอบ ถาม – ตอบ บนเวที (หอประชุมธัชมุน)ี
นางพรรณพิศ พลรัฐธนาสิทธิ์
ประธานกรรมการ
นางวนิดา ดารากุล
กรรมการ
นางอรศรี สุราราช
กรรมการ
นางจตุพร บุญเลี้ยง
กรรมการ
นางสาวปาริดา โชติชัย
กรรมการ
นางอุษณีย ศิริสานต
กรรมการ
นางสาวสศิธร ปูเตะ
กรรมการและเลขานุการ
นักเรียน จํานวน 12 คน
อนุกรรมการ
2.11 คณะกรรมการฝายประเมินผล
มีหนาที่ ออกแบบและจัดทําแบบประเมินผล เก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งสรุปผลรายงาน
ประกอบดวย
นางพรรณพิศ พลรัฐธนาสิทธิ์
ประธานกรรมการ
นางสาวปยะพัสญ คงขน
กรรมการ
นางวนิดา ดารากุล
กรรมการ
นางพัชรินทริ์ รัชชะ
กรรมการและเลขานุการ
2.12 คณะกรรมการฝายรักษาความปลอดภัย
มีหนาที่ 1. จัดการจราจรภายในโรงเรียนใหเปนระบบและมีความสะดวก
2. ดูแลรักษาความปลอดภัยของรถ และทรัพยสินของผูป กครองและของโรงเรียน ตลอดการจัดกิจกรรม
ประกอบดวย
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นายดุสิต คงจันทร
นายประทีป มุขดาร
วาที่รอยตรีปราโมทย สุวรรณสุข
นายไวยากรณ สบาย
นายพิชาภพ ศรีทองมาศ
นายกุลณพฤกษ ตัง้ พิริยะวารี
นายวิว พันธนียะ
นายเอกพงศ รุงเรือง
นายจิรศักดิ์ แสนเสนา
นายคลอง จันชวย
นายสิริวฒ
ั น ฮั่วเจียม
นายสุธรรม ทิพยลักษณ
นายชัยยุทธ ฤทธิจักร
นายประสิทธิพร พรหมเพชร

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

ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาที่ดว ยความรับผิดชอบ เสียสละ เต็มศักยภาพ เพือ่ ใหเกิดผลดีแก
นักเรียน โรงเรียน และราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(นายภักดี เหมทานนท)
ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

