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ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์วันวิทยำศำสตร์แห่งชำต ิประจ ำปี 2562 
ระหว่ำงวันที่ 19-20 สิงหำคม พ.ศ. 2562 

ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
 
วันจันทรท์ี่ 19 สิงหำคม 2562 

 
เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถำนท่ีลงทะเบียน สถำนท่ีจัดกิจกรรม 

08.00-10.00 น. ลงทะเบียนเข้ำรว่มงำน อ.ดร.จตุพร หงส์ทองค ำ 
โทร. 08-9843-3721 

> หอประชุม ๖๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 

09.00-09.30 น. พิธีเปิดงำนสัปดำห์วันวิทยำศำสตร์
แห่งชำติประจ ำป ี2562 

คณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ 

> หอประชุม ๖๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 

09.30 น.–12.00 น. กำรประกวด                        
RERU Recycle Fashion 2019 
-- มัธยมศึกษำ 

อ.สุธัญญำ กฤตำคม 
โทร. 08-6556-1995  

> เวทีกลำง 
หอประชุม ๖๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 

09.30 น.-16.30 น. กำรแข่งขันหุ่นยนต ์
- มัธยมศึกษำตอนต้น  
- มัธยมศึกษำตอนปลำย 

อ.สิทธเดช หมอกมชีัย 
โทร. 09-5178-4684 

> หอประชุม ๖๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 

09.30 น.–16.30 น. กำรแข่งขันจรวดขวดน  ำ 
- มัธยมศึกษำตอนต้น  
- มัธยมศึกษำตอนปลำย 

ผศ.ปฐมพงศ์ ชนะนิล 
โทร. 08-5764-9847 

> สนำมกีฬำกลำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอด็ 
 

09.30 น.–13.00 น. กำรประกวดจัดสวนถำด 
- มัธยมศึกษำตอนต้น  
- มัธยมศึกษำตอนปลำย 

ผศ.ดร.ชญัญรินทร์ สมพร 
โทร. 09-0284-3888 

> ห้องประชุม 1    น   
                                 

09.30 น.–12.00 น. กำรแข่งขันตอบปัญหำทำง
วิทยำศำสตร ์ 
- มัธยมศึกษำตอนต้น  
  (ภำคภำษำไทย) 

อ.ดร.เกษร เมรัตน์ 
โทร. 08-7215-0717 
 

> ห้องประชุมรองศำสตรำจำรย์  ดร.ทองคูณ    
หงส์พันธ์ ๑ อำคำร ๕๐ พรรษำมหำวชิรำลงกรณ     

กำรแข่งขันตอบปัญหำทำง
วิทยำศำสตร ์ 
- มัธยมศึกษำตอนปลำย  
  (ภำคภำษำไทย) 

อ.ดร.พุทธพรรณี บุญมำก                          
โทร. 08-6867-9691 

> บริเวณหน้ำห้องประชุม
รองศำสตรำจำรย์       
ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์  ๑ 
อำคำร ๕๐ พรรษำมหำ
วชิรำลงกรณ     

> ห้องประชุม รอง –
ศำสตรำจำรย์ ดร.ทองคูณ 
หงส์พันธ์  ๒ อำคำร ๕๐ 
พรรษำมหำวชิรำลงกรณ     

กำรแข่งขันตอบปัญหำทำง
วิทยำศำสตร ์ 
- มัธยมศึกษำตอนปลำย  
  (ภำคภำษำอังกฤษ)  

ผศ.ดร.สุรชัย  รัตนสุข 
โทร. 08-1790-1803
  

> บริเวณหน้ำห้องประชุม
รองศำสตรำจำรย์       
ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์  ๑ 
อำคำร ๕๐ พรรษำมหำ
วชิรำลงกรณ     

> ห้องประชุม รอง-
ศำสตรำจำรย์ ดร.ทองคูณ 
หงส์พันธ์ ๓ อำคำร ๕๐ 
พรรษำมหำวชิรำลงกรณ     

09.30 น.-16.30 น. กำรแข่งขัน E-Sport  
- บุคคลทั่วไป 

อ.ดร.นภศูล ศิริจันทร์ 
โทร. 06-1931-8431 

> ลำนอเนกประสงค์ ช้ัน 4 
                                 

13.00 น.–16.30 น. กำรประกวดแข่งขันกำรแสดงทำง
วิทยำศำสตร ์(Science Show) 

อ.ดร.สรรเพชญ นิลผำย 
โทร. 08-1927-7626 

> เวทีกลำง  
หอประชุม ๖๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 
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เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถำนท่ีลงทะเบียน สถำนท่ีจัดกิจกรรม 
15.00 - 16.30 น. มอบรำงวัล  

 
ผศ.ดร.อรอนงค์ ภูสีฤทธิ ์
โทร 08-9710-5696 

>  เวทเีล็ก                                                        
หอประชุม ๖๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ                 

09.30 - 16.30 น. กิจกรรม Science Walk Rally อ.วรพจน์ พรมจักร 
โทร 08-7235-4434 

> หอประชุม ๖๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 

09.30 - 16.30 น. 
 

จัดแสดงนิทรรศกำร                                      
>เทิดพระเกียรติ ร.4 
>เทิดพระเกียรติ ร.9 
>คณะ/สำขำวิชำ/หน่วยงำน 
>หน่วยงำนภำยนอก 

อ.ฉัตรกมล อนนตะชัย 
โทร 08-7867-9059 

>  หอประชุม ๖๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ                 

09.00-16.30 น. กำรออกร้ำนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด และ
ผู้ประกอบกำรภำยนอก  

ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย ์
โทร 09-4364-9592 

บริเวณรอบหอประชุม ๖๐ พรรษำ  
มหำวชิรำลงกรณ                 
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วันอังคำรที่ 20 สิงหำคม 2562 
เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถำนท่ีลงทะเบียน สถำนท่ีจัดกิจกรรม 

08.00-09.00 น. ลงทะเบียนเข้ำร่วมงำน อ.ดร.จตุพร หงส์ทองค ำ 
โทร. 08-9843-3721 

> หอประชุม ๖๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 

09.00 น.–16.30 น. กำรประกวดโครงงำนทำง
วิทยำศำสตร์ 
ระดับประถมศึกษำ 

ผศ.ดร.ชลลดำ ไร่ขำม                          
โทร. 08-6223-5373 

> ช้ัน 1 อำคำรบรรณรำชนครินทร์ 
(ตึกวิทยบริกำร) 

- โครงงำนประเภทส ำรวจ             
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  

อ.ณัฐวุฒิ สุทธิบำก 
โทร. 06-4249-0764 

> ช้ัน 1 อำคำรบรรณรำชนครินทร์ 
(ตึกวิทยบริกำร) 

- โครงงำนประเภทส ำรวจ             
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ผศ.ดร.สรุชัย รัตนสุข 
โทร. 08-1790-1803 

> ช้ัน 1 อำคำรบรรณรำชนครินทร์ 
(ตึกวิทยบริกำร) 

- โครงงำนประเภททดลอง                 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  

อ.ดร.ธนัย สรุศิลป ์
โทร. 08-6979-4225 

> ช้ัน 1อำคำรบรรณรำชนครินทร ์
(ตึกวิทยบริกำร) 

- โครงงำนประเภททดลอง                 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ผศ.ดร.อุไรวรรณ ศรีพนำ 
โทร. 06-1965-9653 

> ช้ัน 1 อำคำรบรรณรำชนครินทร์ 
(ตึกวิทยบริกำร) 

09.00 น.–16.30 น. กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมทำงเทคโนโลยี  
- บุคลทั่วไป 

ผศ.ดร.ธีรศำสตร์ คณำศร ี
โทร. 09-5663-2774 

> ลำนอเนกประสงค ์ช้ัน 1 
                                 

09.00 น.–12.00 น. กำรแข่งขันเดำะบอล 
- ประถมศึกษำ  
- มัธยมศึกษำตอนต้น  
- มัธยมศึกษำตอนปลำย 

อ.ดร.กฤษธชัย สำรกลุ 
โทร. 09-5672-9876 

> หอประชุม ๖๐ 
พรรษำ มหำวชิรำลง
กรณ 

> บริเวณลำนด้ำนข้ำง
หอประชุม ๖๐ พรรษำ 
มหำวชิรำลงกรณ 

09.00 น.–13.00 น. กำรแข่งขันวำดภำพ 
- ประถมศึกษำ  
- มัธยมศึกษำตอนต้น  
- มัธยมศึกษำตอนปลำย 

อ.สันติ นรำกลุนันท์ 
โทร. 08-6457-0194 

> ห้องเรียน SC6301, SC6302     SC6303  
                                 

09.00 น.–16.30 น. กำรแข่งขันเคร่ืองบินวิทยุบังคับ 4 
Chanel 
- มัธยมศึกษำ 

อ.ยุทธพันธ์ ค ำวัน 
โทร. 08-3012-6184 

> สนำมกีฬำกลำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอด็ 
 

09.00 น.–16.30 น. กำรประกวดสุนทรพจน์ทำง
วิทยำศำสตร์ 
- มัธยมศึกษำตอนต้น  
- มัธยมศึกษำตอนปลำย 

อ.ยุทธจักร ล ำจวนจติร ์
โทร. 06-2198-6662 

> ห้องประชุม 1    น   
                                 

09.00 น.–12.00 น. กำรแข่งขัน E-Sport  
(รอบชิงชนะเลิศ) 
- บุคคลทั่วไป 

อ.ดร.นภศูล ศิริจันทร์ 
โทร. 06-1931-8431 

> เวทีกลำง 
หอประชุม ๖๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 

13.00 น.–16.30 น. กำรประกวด Cover Dance 
- มัธยมศึกษำ 

อ.อรัญ อรัญมำตย ์
โทร. 08-9797-1919 

> เวทีกลำง 
หอประชุม ๖๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 

13.00-16.30 น. มอบรำงวัล  
พิธีปิดงำนวันวิทยำศำสตร์    

ผศ.ดร.อรอนงค์ ภูสีฤทธิ ์
โทร 08-9710-5696 

>  เวทเีล็ก                                                        
หอประชุม ๖๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ                 
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เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถำนท่ีลงทะเบียน สถำนท่ีจัดกิจกรรม 
09.00-16.00 น. กิจกรรม Science Walk Rally อ.วรพจน์ พรมจักร 

โทร 08-7235-4434 
> หอประชุม ๖๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 

09.00-16.00 น. 
 

จัดแสดงนิทรรศกำร                                      
>เทิดพระเกียรติ ร.4 
>เทิดพระเกียรติ ร.9 
>คณะ/สำขำวิชำ/หน่วยงำน 
>หน่วยงำนภำยนอก 

อ.ฉัตรกมล อนนตะชัย 
โทร 08-7867-9059 

>  หอประชุม ๖๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ                 

09.00-16.30 น. กำรออกร้ำนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด และ
ผู้ประกอบกำรภำยนอก  

ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย ์
โทร 09-4364-9592 

บริเวณรอบหอประชุม ๖๐ พรรษำ  
มหำวชิรำลงกรณ                 

 
กองอ ำนวยกำร : หอประชุม ๖๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ                 
รับรำงวัล : เวทีกลำง ส ำหรับกิจกรรม กำรประกวด RERU Recycle Fashion 2019, กำรประกวดกำรแสดง

ทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show), กำรแข่งขัน E-Sport (รอบชิงชนะเลิศ) และกำรประกวด 
Cover Dance  


