
 
 

ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  ๓๑๔/๒๕๕๓ 

                 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานนิทรรศการ  “๔๔ ปี  วชิรธรรมก้าวไกล   ด้วย  ICT” 
       ----------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตก าหนดให้มีการจัดงานนิทรรศการ  “๔๔ ปี  วชิรธรรมก้าวไกล  ด้วย  

ICT”  เพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียน  แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนประถมศึกษา และจัดการแข่งขันทั กษะ
ทางวิชาการของนักเรียน  ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑  มกราคม ๒๕๕๔   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐  น.          
ณ  บริเวณโดมประชาชน  ศูนย์  ICT  และ  ศูนย์ E-Learning   กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  เพ่ือให้การ
ด าเนินการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  จงึแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน   ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
นายพิชยนันท์  สารพานิช                  ประธานกรรมการ 

  นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ 
นายอดุลย์  ศิริเวช   กรรมการ 
นายคมศักดิ์  หาญสิงห์  กรรมการ 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 
นางทศันีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นายสมยศ           แม้นสงวน                   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ อ านวยการ  วางแผน  ให้การด าเนินกิจกรรม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 
๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

นายสมยศ           แม้นสงวน  ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  รองประธานกรรมการ 
นายอดุลย์  ศิริเวช   กรรมการ 
นายคมศักดิ์  หาญสิงห์  กรรมการ 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
น.ส.มณทิพย์            เจริญรอด  กรรมการ    



นางแสนสุข ค าแก้ว    กรรมการ    
นางกาญจนา  ศิริมหา     กรรมการ        
นางกาญจนา               สินวิชัย   กรรมการ   
นางพรรณี                   คล้ายจันทร์  กรรมการ 
นายค านวณ  ยงประเดิม  กรรมการ 
นายสุพจน์  จันตราชู   กรรมการ          
น.ส.มยุรี   มิ่งมงคล                 กรรมการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการ   
นางพัชรี          ระมาตร์   กรรมการ  
น.ส.พันทิพา  หิงสุวรรณ  กรรมการ 
น.ส.ศิริพร   โกมารกุล   กรรมการ 
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์           กรรมการ 
นายสุวิท  ปิ่นมอร           กรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์         กรรมการ 
น.ส.อรสา  ชาติรัมย์           กรรมการ 
นางณัฏฐ์ธยาน์  สนั่นไหว           กรรมการ 
นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห์     กรรมการและเลขานุการ 
นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที ่  ๑. วางแผน   ด าเนินงาน  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ด้วยความเรียบร้อย  ทันก าหนดเวลา 
๒. ให้การต้อนรับประธานในพิธี  ผู้เข้าร่วมชมงาน  และนักเรียนที่เข้าร่วมงาน 
๓. ด าเนินพิธีเปิดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมการฝ่ายเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  ประธานกรรมการ 
นางพัชรี   ระมาตร์     กรรมการ 
น.ส.อนุศรา  บุญหลิม   กรรมการ 
น.ส.นฤมล  รับส่ง   กรรมการ 
นางเพ็ชรัตน์  อัศวจารุเกษม  กรรมการ 
นายธวัช     แจ่มแจ้ง      กรรมการ 
นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห์  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่  ๑.ท าหนังสือเชิญโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
๒. จัดท าแบบลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และครูผู้ดูแล   
๓. จัดท าเกียรติบัตรนักเรียน โรงเรียนและครูผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 
 



๔. คณะกรรมการฝ่ายเชิญสถาบันการศึกษาร่วมจัดนิทรรศการ         
นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  ประธานกรรมการ 
นางพัชรี   ระมาตร์   กรรมการ 
น.ส.พันทิพา  หิงสุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่  ๑. ท าหนังสือเชิญสถาบันการศึกษาร่วมจัดนิทรรศการ          
๒.  รับช าระเงินสนับสนุนการด าเนินการจากสถาบันการศึกษา  ออกใบเสร็จรับเงิน และท า

บัญชีรายรับ - รายจ่าย 
๓. ประสานงาน  ดูแลอ านวยความสะดวกการจัดนิทรรศการ  

๕.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเงินรางวัล  และของท่ีระลึก 
นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์ ประธานกรรมการ 
นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข รองประธานกรรมการ  
นางทัศนีย์  วงค์เขียว กรรมการ 
น.ส.พันทิพา  หิงสุวรรณ กรรมการ 
นางพัชรี  ระมาตร์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่๑.  จัดเตรียมของที่ระลึกแก่ครูและนักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดเตรียมเงินรางวัลตามประเภทการแข่งขันและมอบเงินรางวัลและของที่ระลึกแก่

คณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่ละประเภทเพ่ือมอบให้นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน  
๓.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้งานเกิดความส าเร็จเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

นายสมยศ  แม้นสงวน ประธานกรรมการ 
นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข รองประธานกรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ  กรรมการ 
น.ส.นฤมล  รับส่ง  กรรมการ 
นางพัชรี  ระมาตร์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  ๑. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและการจัดนิทรรศการ 
๒. ด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบของราชการ  และส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้ทันต่อการใช้งาน 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   พิธีกร   และต้อนรับ   
  นายคมศักดิ์ หาญสิงห์ ประธานกรรมการ  

นายเพชร สาระจันทร์    กรรมการ      
นางพิมพ์สุภัค บุบผา  กรรมการ 
นายวิทู  ศรารัชต์         กรรมการ 
น.ส.นฤมล  รับส่ง  กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์         กรรมการ 



น.ส.สุกัญญา ชาซิโย         กรรมการ 
น.ส.วรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรจน์    กรรมการ 
นักเรียนชุมนุมพิธีกรและประชาสัมพันธ์   กรรมการ 
นางณัฎฐ์ธยาน์ สนั่นไหว     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่   ๑. จัดท าแผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์งาน 
๒. ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน  และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
๓. เป็นประชาสัมพันธ์ตลอดงาน 
๔.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้งานเกิดความส าเร็จเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
๘.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และตกแต่งสถานที่ 

นายคมศักดิ์  หาญสิงห์ ประธานกรรมการ 
นายเล็ก สินวิชัย  รองประธานกรรมการ          
นายค านวณ ยงประเดิม  กรรมการ          

นายศุภกิจ     หนองหัวลิง  กรรมการ นางกุณฑลี เจษฎาวัลย์ กรรมการ 
นักการภารโรง               กรรมการ นายประมวล เนตรสว่าง        กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์ ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรมให้พร้อมเพรียง 
๒. จัดสถานที่ในการแข่งขันให้เรียบร้อย  มีอุปกรณ์พร้อมในการใช้งาน 
๓.  จัดโต๊ะประชาสัมพันธ์    ต้อนรับ   ณ  หน้าห้องประชาสัมพันธ์  
๔.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้งานเกิดความส าเร็จเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
๕. จัดเตรียมป้ายที่ห้องโสตทัศนศึกษา และเวทีกลางแจ้ง  

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งานนิทรรศการทางวิชาการ      “๔๔ ปี  วชิรธรรมก้าวไกล   ด้วย  ICT” 

๒๐ – ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 
 

๙.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
นายคมศักดิ์  หาญสิงห์ ประธานกรรมการ 
นายเล็ก  สินวิชัย            รองประธานกรรมการ  
นางณัฎฐ์ธยาน์           สนั่นไหว     รองประธานกรรมการ 
น.ส.มยุรี  มิ่งมงคล           กรรมการ  
น.ส.สุนันทา  กมลผาด กรรมการ  
ว่าที่ ร.ต.กิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมการ  
น.ส.ศิราภร  นาบุญ  กรรมการ  
นางละออง  ทองแสง  กรรมการ 



น.ส.ทัศนีย์  บุญประเสริฐ กรรมการ  
นางศรีนภา             อรัญญาเกษมสุข กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดบริการอาหาร - น้ าดื่ม  ส าหรับครูและนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม 
๒.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้งานเกิดความส าเร็จเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
๑๐.คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 
  นายสุวิท ปิ่นอมร          ประธานกรรมการ 

นายภาคภูมิ แก้วเย็น     กรรมการ   นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์    กรรมการ  
น.ส.นนทยา เพ่ิมยศ      กรรมการ   นายณัฐพงษ์ พูลสวัสดิ์        กรรมการ            
นายภูริวัฒน์ บุญจันทร์  กรรมการ    นายปวิตร   สมนึก           กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่    ๑.  จัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องเสียงส าหรับการจัดกิจกรรมให้เรียบร้อย  เพียงพอและ
พร้อมส าหรับการใช้งาน 

๒. บันทึกภาพนิ่ง ภาพวีดีทัศน์ ตามความเหมาะสม  
๓.  จัดท าเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันต่าง ๆ 
๔  จัดท าแผ่นป้าย ในการประชาสัมพันธ์งาน 
๕.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้งานเกิดความส าเร็จเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายจราจร  ดูแลความเรียบร้อย      และงานพยาบาล 

นายอดุลย์  ศิริเวช   ประธานกรรมการ 
นายอาทิตย์  โสตถิรัตนพันธ์ รองประธานกรรมการ 
นางอุษณีษ์  อ้ึงวิฑูรสถิตย์ กรรมการ 
นางธนภร  เนตรสว่าง กรรมการ 
น.ส.จิรจิตร  ค าเสถียร กรรมการ 
ยามรักษาการณ์   กรรมการ 
นางจุฑามาศ  วานิชชัง  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.กิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่    ๑.  วางแผนป้องกัน  และควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อย ร่วมกับนักศึกษาวิชาทหาร 
๒.  อ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับสถาบันที่มาร่วมงาน 
๓.  ดูแลประสานงานเรื่องการส ารวจนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม 
๔. จัดเตรียมดูแลให้การปฐมพยาบาลนักเรียนที่เจ็บป่วย 
๕. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้งานเกิดความส าเร็จเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
 



๑๒. คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
นายสมยศ           แม้นสงวน  ประธานกรรมการ 

ล าดับที่ กิจกรรม รายชื่อคณะกรรมการ 
๑ การแข่งขันตอบปัญหา นางศรีนภา       อรัญญาเกษมสุข   รองประธานกรรมการ 

น.ส.เสาวนีย์      จิระสุทธิตระกูล   กรรมการ 
น.ส.พอพิศ        แก้วคูณ    กรรมการ  
น.ส.ภัทรนุช ค าดี     กรรมการ 
น.ส.บุษบา กล้าขยัน   กรรมการ 
นายอนุชา ค าแดง    กรรมการ 
นางพรพรรณ ยวดยิ่ง    กรรมการ 
น.ส.มีนา โอษฐงาม   กรรมการ 
น.ส.ลักษณา อังกาบสี             กรรมการ 
นางนวรัตน์ นาคเสนีย์   กรรมการ 
นายสุวิท ปิ่นอมร    กรรมการ 
Mr.Malicad Oscar Jr Maruquez  กรรมการ 
นางพัชรี        ระมาตร์    กรรมการและเลขานุการ 

๒ การแข่งขันการท านอง
เสนาะ 

นางพิมพ์สุภัค  บุบผา                   รองประธานกรรมการ 
นางสุภาภรณ์   ภู่ระหงษ์     กรรมการ  
น.ส.โศจยา   ดวงสิน      กรรมการ 

๓ คณิตคิดเร็ว   นายเล็ก  สินวิชัย                        รองประธานกรรมการ 
นายปรีชา    นภาวุฒิ                   กรรมการ 
นายอุตสาห์   สังขรัตน์                 กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.กิ่งกมล   ชูกะวิโรจน์         กรรมการ 

๔ Spelling  Bee นางนลินพร  สมสมัย                   รองประธานกรรมการ 
น.ส.อรวรรยา   ภาคค า                กรรมการ 
น.ส.ฤทัยรัตน์  ศรีพวงมาลัย           กรรมการ 
Mrs.  Rosemarie   B  Pacorsa    กรรมการ 

๕ การแข่งขันเดาะตะกร้อ  นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์               รองประธานกรรมการ 
นายสุพจน์  จันตราชู                  กรรมการ 
นายณรงค์  หนูนารี                   กรรมการ 
นายภาคภูมิ   แก้วเย็น               กรรมการ 

๖ การประกวด
สิ่งประดิษฐ์จากเศษ
วัสดุ 

น.ส.มยุรี   มิ่งมงคล                  รองประธานกรรมการ 
น.ส.ลักษณา  อังกาบสี              กรรมการ 
น.ส.นงพร   จู่พิชญ์                กรรมการ 



ล าดับที่ กิจกรรม รายช่ือคณะกรรมการ 
๗ โครงงานวิทยาศาสตร์ นายปุ้ย   คงอุไร                    รองประธานกรรมการ 

นายสุเนตร   ศรีใหญ่               กรรมการ 
น.ส.สุกัญญา  โกเฮงกุล            กรรมการ 

๘ การประกวดร้องเพลง
ลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 

นางณัฏฐ์ธยาน์  สนั่นไหว          รองประธานกรรมการ 
นางนวรัตน์  นาคเสนีย์             กรรมการ 
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์            กรรมการ 

๙ A-MATH นายวิทู   ศรารัชต์                   รองประธานกรรมการ 
น.ส.ปราณี   เปรียบสม             กรรมการ 
น.ส.อนุศรา   บุญหลิม              กรรมการ 
นางธนภร   เนตรสว่าง              กรรมการ 

๑๐ การอ่านออกเสียงร้อย
แก้ว 

นางพิมพ์สุภัค  บุบผา               รองประธานกรรมการ 
นางสุภาภรณ์   ภู่ระหงษ์  กรรมการ  
น.ส.ทวินันท์  ใสขาว   กรรมการ 

๑๑ การสร้างเวบไซด์ น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ์           รองประธานกรรมการ 
น.ส.ภานุมาศ  ชาติทองแดง        กรรมการ  
น.ส.เสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี    กรรมการ 
น.ส.นนทยา    เพิ่มยศ               กรรมการ 

๑๒ การแข่งขันเดาะฟุต
ซอล 

นายสุพจน์  จันตราชู               รองประธานกรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์          กรรมการ 
นายณรงค์  หนูนารี                 กรรมการ 
นายภาคภูมิ   แก้วเย็น            กรรมการ 

๑๓ การประกวดวาดภาพ
ด้วยสีชอล์ก 

นายค านวณ   ยงประเดิม         รองประธานกรรมการ 
นางกุณฑลี  เจษฎาวัลย์           กรรมการ 
นายอุสาห์  เพชรประพันธ์        กรรมการ 

๑๔ การอ่านข่าว
ภาษาอังกฤษ 

น.ส.อุษา   นะแน่งน้อย            รองประธานกรรมการ 
นางชนิสรางค์  ปรากฏชื่อ         กรรมการ 
นางเกษรา   ก้องศักดิ์ศรี           กรรมการ 
Mrs.Acnaban Irene Alipda    กรรมการ 

๑๕ Science  Show น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด           รองประธานกรรมการ 
นางพจมาน  ชีววัฒนา             กรรมการ 
นางพัชรี   ระมาตร์                 กรรมการ 

 
 



ล าดับที่ กิจกรรม รายชื่อคณะกรรมการ 
๑๖ การแข่งขันคัดลายมือ

ภาษาไทย  
น.ส.ภัทรนุช  ค าดี                  รองประธานกรรมการ 
น.ส.เกวลี  บุญบา  กรรมการ  
น.ส.ทวินันท์  ใสขาว   กรรมการ 

๑๗ การประกวดมารยาท
ไทย 

นางวราภรณ์  สัตยมาภากร       รองประธานกรรมการ 
นางล าพอง  พูลเพิ่ม                กรรมการ 
นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา          กรรมการ 
น.ส.ดวงพร  เชื้อมโนชาญ          กรรมการ 
น.ส.สุกัญญา  ชาซิโย                กรรมการ 
น.ส.วรัทยา  ธนพัฒนรุ่งโรจน์      กรรมการ 

๑๘ SUDOKU น.ส.สุวรรณี  พิริยะประทาน       รองประธานกรรมการ 
น.ส.พิชชาพร   บุญยืน              กรรมการ 
น.ส.แจ่มจันทร์  ดอกมะเดื่อ        กรรมการ 
นายสันต์  พรมชาติ                  กรรมการ 

๑๙ การแข่งขันแต่งค า
ประพันธ์ 

นายโกวิทย์  บุญทวี                  รองประธานกรรมการ 
นายอาทิตย์   โสตถิรัตนพันธ์ กรรมการ  
น.ส.โศจยา  ดวงสิน   กรรมการ 

๒๐ การสร้างงานน าเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร์   

น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ์           รองประธานกรรมการ 
น.ส.ภานุมาศ  ชาติทองแดง        กรรมการ  
น.ส.เสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี    กรรมการ 
น.ส.นนทยา    เพิ่มยศ               กรรมการ 

นางเบ็ญจมาศ   เดชเสน่ห์  กรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่  ๑. จัดหา จัดเตรียมนักเรียน  ข้อสอบ  ข้อมูล  กติกา และอุปกรณ์  เพ่ือการประกวด  

แข่งขัน 
๒. รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
๓. ด าเนินการแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
๔. รายงานผลการแข่งขัน  ประสานงานกับคณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตร 
๕. ประสานฝ่ายบริหารมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน 
๖.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้งานเกิดความส าเร็จเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
๑๓. คณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน 

นายสมยศ           แม้นสงวน  ประธานกรรมการ 
 



ที่ กิจกรรม สถานที่จัด รายช่ือคณะกรรมการ 
๑ สนุกกับหมอภาษา ศูนย์  E-Learning  ภาษาไทย น.ส.เกวลี  บุญบา รองประธานกรรมการ 

น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต      กรรมการ 
นายโกวิทย์     บุญทวี     กรรมการ 
น.ส.โศจยา  ดวงสิน        กรรมการ 
น.ส.ทวินันท์  ใสขาว  กรรมการ 

๒ สื่อคณิตศาสตร์ ศูนย์  E-Learning  
คณิตศาสตร์ 

นายเล็ก   สินวิชัย          รองประธานกรรมการ 
นายปรีชา  นภาวุฒิ         กรรมการ 
น.ส.อนุศรา  บุญหลิม       กรรมการ 
น.ส.พิชชาพร  บุญยืน       กรรมการ 

๓ ART-MATH 224 นางปุญยนุช  เอกศิริ       รองประธานกรรมการ 
น.ส.สุวรรณี  พิริยะประทาน กรรมการ 
น.ส.ปราณี  เปรียบสม      กรรมการ 
น.ส.บุษบา  กล้าขยัน       กรรมการ 

๔ ตัวเลขพาสนุก 223 นายอทิพงษ์  มหานิล      รองประธานกรรมการ 
นายวิทู  ศรารัชจ์            กรรมการ 
นางธนภร  เนตรสว่าง      กรรมการ 
นายอุตสาห์  สังขรัตน์      กรรมการ 
นายสันต์  พรมชาติ         กรรมการ 

๕ ประวัติพระพุทธเจ้า ๓๓๖ นางประพิมพรรณ  อินทรศิริพงษ์   รองประธาน 
                                          กรรมการ 
น.ส.อัญชลี   เขมะประภา            กรรมการ 
นายปวิตร   สมนึก                    กรรมการ 

๖ ความเป็นไทย ศูนย์  E-Learning  
 สังคมศึกษา 

นางอุษณีษ์  อึ้งวิฑูรย์สถิต รองประธานกรรมการ 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร     กรรมการ 
นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน          กรรมการ 
น.ส.วันนภา  สายพิมพิน         กรรมการ 
นายอนุชา  ค าแดง                กรรมการ 
นายกิตติกร  บุญเรือง           กรรมการ 
น.ส.วิไลวรรณ  ทองค า          กรรมการ 
น.ส.รัตยา  ร่างกายดี             กรรมการ 

๗ สาธิตการแต่งหน้า
เค้กและการแกะสลัก
ผัก,ผลไม ้

๔๑๒ น.ส.มยุรี   มิ่งมงคล         รองประธานกรรมการ 
น.ส.ลักษณา  อังกาบสี            กรรมการ 
น.ส.นงพร   จู่พิชญ์               กรรมการ 



 
ที่ กิจกรรม สถานที่จัด รายช่ือคณะกรรมการ 
๘ กิจกรรม 

๑. รถเหาะตีลังกา 
๒. คล่ืนนิ่งในเชือก 
๓.พลาสมา-
ลูกแก้วมหัศจรรย ์

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (๖๒๒ ) 
 

นายปุย้  คงอุไร              รองประธานกรรมการ 
น.ส.ฌัชชา   ปัญญาเมา     กรรมการ 
น.ส.สุพัตรา    เพียรไธสง   กรรมการ  
 

๙ กิจกรรม 
๑. สาธิตการท าน้ ายา
ล้างจาน 
๒.สาธิตการท า
พิมเสนน้ า 
๓.Science  Show 

ห้องปฏิบัติการเคมี  (๖๒๓ ) 
 

นายสุเนตร  ศรีใหญ่         รองประธานกรรมการ 
น.ส.พอพิศ  แก้วคูณ         กรรมการ 
น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ ์  กรรมการ  
 

๑๐ นิทรรศการ 
๑. สวนปิด 
๒. สาธิต 
ปรากฏการณ์ออสโม
ซิส 
๓. การแยกสาร 
ด้วยโครมาโทกราฟ ี
๔.การทดสอบ 
ประสาทสัมผัสทางตา 
๕. แอบดูเจ้าตัวเล็ก 
๖. มหัศจรรย์ฟอสซิว 

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  
 ( ๖๒๔ ) 
 

น.ส.สุกัญญา     โกเฮงกุล  รองประธานกรรมการ 
นางพจมาน       ชีววัฒนา    กรรมการ 
น.ส.ศิริพร          โกมารกุล      กรรมการ  
น.ส.มณทิพย์       เจริญรอด     กรรมการ 

๑๑ สุชศึกษา-พลศึกษา
นิทรรศน์ 

หน้าส านักงานกลุ่มสาระ นายสุพจน์  จันตราชู       รองประธานกรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์          กรรมการ 
นายณรงค์  หนูนารี               กรรมการ 
นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง            กรรมการ 
นางปภาดา  พชรพงษ์สุข        กรรมการ 
นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์      กรรมการ 
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์             กรรมการ 
นายภาคภูมิ   แก้วเย็น          กรรมการ 

๑๒ หุ่นยนต์ ๑๓๖ นางภัสสริญญา  กังเจริญ   รองประธานกรรมการ 
น.ส.นนทยา   เพ่ิมยศ            กรรมการ 



ที่ กิจกรรม สถานที่จัด รายช่ือคณะกรรมการ 
๑๓ แสดงผลงานนักเรียน ๔๒๓  ศูนย์  E-Learning  

 ศิลปะ 
นายค านวณ  ยงประเดิม   รองประธานกรรมการ 
นางณัฏฐ์ธยาน์  สนั่นไหว         กรรมการ 
นายอุสาห์  เพชรประพันธ์      กรรมการ 
นางนวรัตน์  นาคเสนีย์          กรรมการ 
นางกุณฑลี  เจษฎาวัลย์         กรรมการ 
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์          กรรมการ 

๑๔ เวบไซด์ ๑๓๕ น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมมธ ีรองประธาน 
                                     กรรมการ 
น.ส.บรรจง   นาคสุวรรณ์        กรรมการ 

๑๕ โปรแกรมFlash ๑๓๔ น.ส.ภานุมาศ   ชาติทองแดง รองประธาน 
                                       กรรมการ 
น.ส.มีนา  เอมโอษฐ                กรรมการ 

๑๖ ฝรั่งเศส  ๑๔๔ นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  รองประธานกรรมการ 
น.ส.นิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย  กรรมการ 
นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี           กรรมการ 

๑๗ ญี่ปุ่น  ๑๕๑ น.ส.นิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย  รองประธาน
กรรมการ 
นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี           กรรมการ 

๑๘ จีน ๑๕๒ น.ส.เสาวนีย์  จิระสุทธิตระกูล  รองประธาน 
                                      กรรมการ 
นางนลินพร  สมสมัย              กรรมการ 
Miss  Pan Dong Mei            กรรมการ 

๑๙ ภาษาอังกฤษ ๑๕๓ นางจุฑามาศ  วานิชชัง      รองประธานกรรมการ 
ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ                   กรรมการ 

๒๐ เปิดบูธการศึกษา สนามใต้โดม น.ส.พันทิพา  หิงสุวรรณ    รองประธานกรรมการ 
น.ส.อนุศรา   บุญหลิม       กรรมการ 
น.ส.อัญชลี   เขมะประภา   กรรมการ 
นางพัชรี   ระมาตร์           กรรมการ 

๒๑ แสดงผลงานนักเรียน  
เกี่ยวกับโปรแกรม 
3D  แอนนิเมชั่น 

๑๔๓,๑๖๒,๑๖๓,๑๖๔ นางจุฑามาศ  วานิชชัง      รองประธานกรรมการ 
น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ์         กรรมการ 
น.ส.ภานุมาศ  ชาติทองแดง     กรรมการ 
น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี  กรรมการ 



ที่ กิจกรรม สถานที่จัด รายช่ือคณะกรรมการ 
๒๒ น าชมห้องสมุด ห้องสมุด น.ส.อรสา   ชาติรัมย์       รองประธานกรรมการ 

น.ส.วันนภา  สายพิมพิน      กรรมการ 
๒๓ ศิลปะการแสดง สนามใต้โดม นางณัฏฐ์ธยาน์   สนั่นไหว  รองประธานกรรมการ 

นางนวรัตน์  นาคเสนีย์       กรรมการ 
๒๔ ผลงานลูกเสือ สนามเปตอง นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์     รองประธานกรรมการ 

นายณรงค์  หนูนารี           กรรมการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต           กรรมการ 
นายวิทู  ศรารัชต์              กรรมการ  

๒๕ แสดงผลงานนักศึกษา
วิชาทหาร 

๒๒๑ นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์     รองประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.กิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์ กรรมการ 

๒๖ 
 

แสดงผลงานนักเรียน ๑๕๓/หน้าอาคาร ๖ น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์        รองประธานกรรมการ 
นายค านวณ   ยงประเดิม      กรรมการ 

๒๗ การแสดงของ
นักเรียน 

เวทีกลางแจ้ง น.ส.ลักษณา   อังกาบสี     รองประธานกรรมการ 

๒๘ แสดงผลงาน สวนม้าหิน นายมนตรี   สุขสวัสดิ์       รองประธานกรรมการ 
๓๐ ร้องเพลง ๓ เพลง  ( เวทีกลางแจ้ง นางทิพย์จันทร์  หงษา     รองประธานกรรมการ 
๓๑ นวดแผนไทย ๒๒๒ น.ส.ดวงพร   เชื้อมโนชาญ รองประธานกรรมการ 
๓๒ ประหยัดพลังงาน ห้องเรียนสีเขียว นายสมจิตร์   แพทย์รัตน์   รองประธานกรรมการ 

นางศรีนภา   อรัญญาเกษมสุข     กรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่   ๑.วางแผนด าเนินงานการจัดนิทรรศการผลงานครูและนักเรียน 

๒. ควบคุมดูแลให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้งานเกิดผลส าเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ 
  นายอดุลย์ ศิริเวช  ประธานกรรมการ  

นางอุษณีษ์ อ้ึงวิฑูรสถิตย์        รองประธานกรรมการ 
หัวหน้าระดับชั้น ม.๑ – ม.๓   กรรมการ 
หัวหน้าระดับชั้น ม.๔ – ม.๖   กรรมการ 
ครูประจ าชั้น ม.๑/๑- ม.๑/๑๒   กรรมการ 
ครูประจ าชั้น ม.๒/๑- ม.๒/๑๒   กรรมการ 
ครูประจ าชั้น ม.๓/๑- ม.๓/๑๒   กรรมการ 
ครูประจ าชั้น ม.๔/๑- ม.๔/๘    กรรมการ 
ครูประจ าชั้น ม.๕/๑- ม.๕/๘    กรรมการ 



ครูประจ าชั้น ม.๖/๑- ม.๖/๘    กรรมการ 
น.ส.พันทิพา หิงสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ      
น.ส.อัญชลี เขมะประภา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      

หน้าที่    ๑. จัดท าใบงานแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนทุกระดับชั้น   
๒.  ดูแลนักเรียนในการชมนิทรรศการ  และรวบรวมใบงานส่งที่งานแนะแนว 
๓.  ครูประจ าชั้นเช็คเวลาเรียนให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 
๔. จัดนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด 
๕. จัดนักเรียนระดับ ม.๓  รับฟังการแนะแนวบนหอประชุม 

๑๕.   คณะกรรมการจัดนิทรรศการการงานอาชีพ 
นายสมยศ  แม้นสงวน  ประธานกรรมการ 
นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห์     รองประธานกรรมการ 
นางแสนสุข ค าแก้ว    กรรมการ    
นางกาญจนา  สินวิชัย    กรรมการ        
น.ส.มณทิพย์            เจริญรอด  กรรมการ    
นางกาญจนา               ศิริมหา   กรรมการ   
นายสุพจน์  จันตราชู   กรรมการ          
นายค านวณ  ยงประเดิม  กรรมการ   
น.ส.มยุรี   มิ่งมงคล   กรรมการ   
นางพรรณี                   คล้ายจันทร์  กรรมการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการ 
ครูทุกคนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กรรมการ 
นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข  กรรมการและเลขานุการ  
นางพัชรี   ระมาตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที ่    ๑. รวบรวมรายการสินค้าที่เลขานุการ  ตามวัน  เวลาที่ก าหนด 
๒.  ก ากับดูแลการจัดร้านค้าและการจ าหน่ายสินค้าตามแผนผังที่ก าหนด 

๑๖.  คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแสดง   
นายสมยศ  แม้นสงวน          ประธานกรรมการ 
นายค านวณ  ยงประเดิม  รองประธานกรรมการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต   รองประธานกรรมการ 
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมการ    
นางกุณฑลี เจษฎาวัลย์  กรรมการ    
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ        
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม    กรรมการ 
นางณัฏฐ์ธยาน์  สนั่นไหว   กรรมการและเลขานุการ 



นางนวรัตน์  นาคเสนีย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่  ๑. จัดกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดงาน  และการแสดงบนเวทีกลางแจ้ง ตลอดงาน

นิทรรศการ 
๒.  ประสานงานกับคณะสี และชุมนุมต่าง ๆ ในการก าหนดการแสดง 
๓. ด าเนินการ  ควบคุม ดูแล  ให้การจัดกิจกรรมการแสดงเป็นไปอย่างต่อเนื่องเรียบร้อย 
๔. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้งานเกิดความส าเร็จเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
๑๗. คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิชาการ   
  นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์  ประธานกรรมการ  

น.ส.อนุศรา บุญหลิม         กรรมการ 
น.ส.แจ่มจันทร์ ดอกมะเดื่อ  กรรมการ 
น.ส.พิชชาพร บุญยืน  กรรมการ 
นายวิทู  ศรารัชต์  กรรมการ 
น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ      

หน้าที ่   ๑. ให้การต้อนรับ  รับรายงานตัวและลงทะเบียน  ผู้เข้าร่วมงาน  และนักเรียนที่เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

๒. น านักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งต่อให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันประเภทต่าง ๆ 
ตามสถานที่ท่ีก าหนด 

๓. ส่งผลการแข่งขันที่คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร 
๔. น าเกียรติบัตรมอบประธานกรรมการการจัดแข่งขันแต่ละประเภท เพื่อมอบให้นักเรียน 
๕.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้งานเกิดความส าเร็จเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
๑๘. คณะกรรมการประเมินผล 
  น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์ ประธานกรรมการ 
นายสุเนตร        ศรีใหญ่      กรรมการ          น.ส.ศิราภร นาบุญ    กรรมการ 
หน้าที ่  ๑. ด าเนินการออกแบบส ารวจความคิดเห็นของครู  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
   ๒. สรุปรายงานการส ารวจความคิดเห็น และสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  เสนอฝ่ายบริหารทราบ 

๓.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้งานเกิดความส าเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่  ๓๐  เดือนธันวาคม   พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

สั่ง    ณ  วันที่ ๓๐  เดือนธันวาคม   พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
 

( นายพิชยนันท์   สารพานิช)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 



ก าหนดการ 

“๔๔ ปี  วชิรธรรมก้าวไกล   ด้วย  ICT” 

๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ 
 
๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา  ๐๗.๐๐ น.ทุกคนเตรียมงานพร้อม 
เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะครู  นักเรียน  แขกผู้มีเกียรติ  พร้อมกัน  ณ บริเวณใต้โดมประชาชน 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ประธานในพิธี  (ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน  เลขาธิการ สพฐ.)                                

เดินทางมาถึงบริเวณงาน 
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
- ผู้แทนนักเรียนให้การต้อนรับ  มอบพวงมาลัยและสูจิบัตร 
- ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวรายงาน 
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลง 3 เพลง 
- การแสดงของชุมนุมศิลปะการแสดงร่วมกับชุมนุมดนตรีไทยและชุมนุมวงดนตรี

สากล 

- ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมชมงานนิทรรศการ  “๔๔ ปี  วชิรธรรมก้าวไกล   

ด้วย  ICT” 
เวลา ๐๙.๓๐ น .- กิจกรรม การประกวด / แข่งขัน 

-  กิจกรรมบนเวที 
-  การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด/แข่งขัน 

 
๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๙.๓๐ น .- กิจกรรม การประกวด / แข่งขัน 
-  กิจกรรมบนเวที 
-  การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด/แข่งขัน 

เวลา ๑๕.๐๐ น.   ปิดงาน 
 


