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ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่ ๐๑๒ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน นิทรรศกำรทำงวิชำกำรและผลผลิตนักเรียน  

“W.T. Open House 2015” 

…………………………………….. 

 

 ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ก ำหนดให้มีกำรจัดงำน นิทรรศกำรทำงวิชำกำรและผลผลิตนักเรียน “W.T. 

Open House 2015” เพื่อประชำสัมพันธ์โรงเรียน แนะแนวกำรศึกษำต่อแก่นักเรียนประถมศึกษำ และจัดแข่งขัน

ทักษะทำงวิชำกำรของนักเรียน ในวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณโดม

ประชำชน ศูนย์ ICT ศูนย์ E-Learning และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วย

ควำมเรียบร้อย โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้  

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

  นำงวรรณี บุญประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 

  นำงนภัสสรณ์   เกียรติอภิพงษ์    กรรมกำร 

  นำงทองกรำว  เสนำขันธ์  กรรมกำร 

  นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม   กรรมกำร 

  นำยสมชัย   ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  อ ำนวยกำร  วำงแผน  ให้กำรด ำเนินกิจกรรม เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบงัเกิดผลดี 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 

  นำยสมชัย   ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 

  นำงนภัสสรณ์   เกียรติอภิพงษ์    รองประธำนกรรมกำร 

นำงทองกรำว  เสนำขันธ์  รองประธำนกรรมกำร 

นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร  

นำงโสภำ   พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมกำร 
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นำงสำวฝนทอง   ศิริพงษ์   กรรมกำร 

นำงสำวศิริพร   โกมำรกลุ   กรรมกำร 

นำงพัชร ี   ระมำตร์   กรรมกำร  

  นำงกำญจนำ สินวิชัย   กรรมกำร 

  นำงภัทรนุช   ค ำดี   กรรมกำร 

  นำงสำวมณทิพย์  เจริญรอด  กรรมกำร 

  นำงสำวนิภำพรรณ  อดุลย์กิตติชัย  กรรมกำร 

นำงล ำพอง   พูลเพิ่ม   กรรมกำร 

  นำงสำวลักษณำ   อังกำบส ี  กรรมกำร 

  นำงนวรัตน์   นำคะเสนีย์กุล  กรรมกำร 

  นำยณรงค์   หนูนำรี   กรรมกำร 

  นำงเกษรำ   ก้องศักดิ์ศร ี   กรรมกำร 

  นำงสำวจริำ  จั่นเลก็   กรรมกำร 

  นำงสำวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  กรรมกำร 

  นำงสำวอนุศรำ บุญหลิม   กรรมกำร 

  นำงสำวจุฬำลกัษณ์   วงศ์ค ำจันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  นำงสำวอินทริำ  จั่นโต   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   วำงแผน  ด ำเนินงำน  ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  ด้วยควำมเรียบรอ้ย ทันก ำหนดเวลำ 

๓. คณะกรรมการฝ่ายเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ/  

บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  (W.T. Open House 2015) 

นำงทัศนีย์   วงค์เขียว   ประธำนกรรมกำร 

นำงวรำภรณ์  สัตยมำภำกร  กรรมกำร 

นำงสำวสุกญัญำ  ชำซิโย   กรรมกำร 

นำงสำวศิรำภรณ์  นำบุญ   กรรมกำร 

  นำงสำวจุฬำลกัษณ์  วงศ์ค ำจันทร ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงสำวอินทริำ จั่นโต   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้ำที่   ๑. ท ำหนังสอืเชิญแขกผู้มีเกียรตมิำร่วมงำนและโรงเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร 

  ๒. ท ำเอกสำรบันทึกกำรเข้ำร่วมกจิกรรมนทิรรศกำรให้กับนกัเรียน 
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๔. คณะกรรมการการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

 ๔.๑ กิกรรมการแข่งขันคณิตคิดเร็ว 

  นำงกำญจนำ  สินวิชัย   ประธำนกรรมกำร 

  นำยเล็ก   สินวิชัย   รองประธำนกรรมกำร 

  นำงสำวปทมุ  โสภำคนี   กรรมกำร 

  นำยเศรษฐโสรช ช่ืนอำรมย ์  กรรมกำร 

นำยทินกร  พำนจันทร ์   กรรมกำร 

  ว่ำที่ร้อยตรีศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์  กรรมกำร 

  นำงสำวมลิวรรณ   ไชยรักษ์  กรรมกำร 

นำงธัญญำ  สติภำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  นำงสำวพนิดำ  ยอดรัก   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดการแข่งขัน  ห้องศูนย์คณิตศำสตร์ ห้อง ๓๒๑ 

๔.๒ กิจกรรมประกวดกิจกรรมแข่งขัน  กำรอ่ำนฟังเสียงนกัข่ำวรุ่นเยำว์   

  นำงแสนสุข  ค ำแก้ว   ประธำนกรรมกำร 

  นำยอำทิตย์  โสตถิรัตนพันธ์  กรรมกำร 

 นำงสำวภัทรนุช ค ำดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดการแข่งขัน  ห้อง ๑๖๑ 

๔.๓ กิจกรรมแข่งขัน  คัดลายมือ 

  นำงสุภำภรณ์  ภู่ระหงษ์   ประธำนกรรมกำร 

  นำยวุฒิพงษ์  แสนรังค์   กรรมกำร 

  นำยไพโรจน์  อินต๊ะภำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  สถานท่ีจัดการแข่งขัน  ห้อง ๑๕๖ 

 ๔.๔ กิจกรรมแข่งขัน  การอ่านท านองเสนาะ 

  นำงพิมพส์ุภัค  บุบผำ   ประธำนกรรมกำร 

  นำงสำวเกวลี  บุญบำ   กรรมกำร 

  นำยสมพร  โพธ์ิศรี   กรรมกำร 

  นำงสำวรุ่งตะวัน  ทำโสต   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  สถานท่ีจัดการแข่งขัน  ห้อง ๑๖๑ 
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 ๔.๕ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
นำยปุ้ย  คงอุไร    ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวฌัชชำ  ปัญญำเมำ  กรรมกำร 
นำงสำวเยำวรัตนำ  พรรษำ  กรรมกำร 
นำงสำวศศิธร  เมืองมลู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดการแข่งขัน  หอประชุม 

๔.๖ กิจกรรมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science  Show ) 
นำงสำวมณทิพย์  เจริญรอด  ประธำนกรรมกำร 
นำงพัชร ี  ระมำตร ์   กรรมกำร 
นำงพจมำน  ชีววัฒนำ   กรรมกำร 
นำงสำววรำลี  สินธุวำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดการแข่งขัน  เวทีกลำงแจง้ 

๔.๗ แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
นำยสุเนตร  ศรีใหญ ่   ประธำนกรรมกำร                                              
นำงสำววณิชชำ  เอนกวิธวิทยำ  กรรมกำร 
นำงสำวพรรนิภำ  สีลำโส   กรรมกำร 
นำงสำวพอพิศ  แก้วคูณ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดการแข่งขัน  ห้องศูนย์วิทยำศำสตร ์

 ๔.๘ กิจกรรมการตอบปัญหาความรู้อาเซียน 

  นำยอภิวัฒน์  บุญอ่อน   ประธำนกรรมกำร 

  นำงสำวปรัชญำ   กำรรกัษำ  กรรมกำร 

  นำงสำวจิตรลดำ  อินทรขุนทศ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดการแข่งขัน  ห้องศูนย์สังคมศึกษำฯ ห้อง ๓๒๓ 

 ๔.๙ การแข่งขัน  “Young  News  Reporter” 

  นำงสำวอุษำ  นะแน่งน้อย   ประธำนกรรมกำร 

  นำงนลินพร   สมสมัย   กรรมกำร 

  Mr. Oscar  MaruquezMalicad  Jr. กรรมกำร 

  Mr. Eduardo  Jr. Arabe Domingo กรรมกำร 

  Mr. Theresa  Z.Madlambayan  กรรมกำร 

  นำงสำวอรวรรยำ  ภำคค ำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 สถานท่ีแข่งขัน  อำคำร ๓ ช้ัน ๑ ห้องสตูดิโอ  ห้องโสตทัศนศึกษำ 
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๔.๑๐ การแข่งการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้ 

  นำงสำวมยุรี  มิ่งมงคล   ประธำนกรรมกำร 

  นำงสำวมวำรี  ใจชูพันธ์   กรรมกำร 

  นำงสำวมีนำ  โอษฐ์งำม   กรรมกำร 

  นำงสำวนงพร  จู่พิชญ ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

  สถานท่ีจัดการแข่งขัน  หอประชุม 

๔.๑๑ การแข่งขันการสรา้งงานโดยใช้โปรแกรมตารางงาน (Excel 2010) 

 นำยสมุฎฎ์ิ  ภำษำดี   ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวภำนุมำศ   ชำติทองแดง  กรรมกำร 

นำยสิทธิชัย  มำโนชญ์กุล   กรรมกำร 

 นำงสำวบรรจง  นำคสุวรรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดการแข่งขัน  ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์  อำคำร ๑ ช้ัน ๓  

๔. ๑๒ การแข่งขันประกวดวาดภาพในหัวขอ้  “เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมก้าวไกลในอาเซียน” 

  นำงสำวภัทรนันท์  แดนวงค์  ประธำนกรรมกำร 

  นำงสำวกุณฑลี  เจษฎำวัลย์  กรรมกำร 

  นำงสำวภัทรชนก   ภัทรกุลรพ ี  กรรมกำร 

  นำงสำววรำงรัตน์   พินิจธนสำร  กรรมกำร 

นำยวิริยะ  แจ่มจ ำรญู   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

สถานท่ีจัดการแข่งขัน  หอประชุม 

๔.๑๓ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

  นำงนวรัตน์  นำคเสนีย์กุล   ประธำนกรรมกำร 

  นำงณัฎฐ์ธยำน์  สนั่นไหว   กรรมกำร 

  นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์  กรรมกำร 

นำยสำธิต  แก้วศรีทัศน์   กรรมกำร 

นำยภรัณยู  อมรนพคุณ   กรรมกำร 

นำงสำวชลิตำ  บุญรกัษำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดการแข่งขัน  เวทีใต้โดม 
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 ๔.๑๔ การแข่งขันเดาะฟุตซอล 

  นำยณรงค์  หนูนำร ี   ประธำนกรรมกำร 

  นำยเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ ์   กรรมกำร 

  นำยภำคภูมิ  เย็นแก้ว   กรรมกำร 

  นำยนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

สถานท่ีจัดการแข่งขัน  สนำมใต้โดม 

๕. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว 

 ๕.๑ กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 

  นำงสำวอนุศรำ บุญหลิม   หัวหน้ำ 

  นำงสำวจำรุวรรณ  จันทะรำม  ผู้ช่วย 

  นำงสำวพรสุดำ มินส ำโรง  ผู้ช่วย 

  นำงสำววิไลรักษ์  กระลำม  ผู้ช่วย 

 ๕.๒ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

  นำยวุฒิพงษ์  แสนรังค์   หัวหน้ำ 

  นำงสำวอมรรัตน์   ปิ่นป้อง  ผู้ช่วย 

๕.๓ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์
นำงสำววชิรำภรณ์  สันตวงศ์  หัวหน้ำ 
นำงสำวพรรนิภำ  สีลำโส   ผู้ช่วย 
นำงสำวกุลยำ  บรูพำงกรู   ผู้ช่วย 

 ๕.๔ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา 

  นำงสำวสุทธิดำ แซ่หลอ่   หัวหน้ำ 

  นำงสำวน้ ำฝน  พรชัย   ผู้ช่วย 

  นำงสำวรัตนำ  ยอดญำติไทย  ผู้ช่วย 

 ๕.๕ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  นำงสำวอรวรรยำ   ภำคค ำ  หัวหน้ำ 

 ๕.๖ กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

  นำงสำวมีนำ  โอษฐงำม   หัวหน้ำ 
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๕.๗ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 

  นำงสำวชลิตำ  บุญรกัษำ   หัวหน้ำ 

  นำยภรัณยู  อมรนพคุณ   ผู้ช่วย 

นำยวิริยะ  แจ่มจ ำรญู   ผู้ช่วย 

  นำงสำววรำงรัตน์   พินิจธนสำร  ผู้ช่วย 

นำงสำวภัทรชนก   ภัทรกุลรพ ี  ผู้ช่วย 

 ๕.๘ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  นำงวรำภรณ์  แก้วเชำว์รัมย์  หัวหน้ำ  

 หน้าท่ี ๑. ให้กำรต้อนรับ  รับรำยงำนตัวและลงทะเบียน  ผู้เข้ำร่วมงำน  และนักเรียนที่เข้ำร่วม กำร

แข่งขัน 

๒. น ำนักเรียนทีเ่ข้ำร่วมกำรแข่งขัน  ส่งต่อให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันประเภทต่ำงๆ 

ตำมสถำนที่ทีก่ ำหนด 

 ๓. ส่งผลกำรแข่งขันที่คณะกรรมกำรกำรจัดแข่งขันแต่ละประเภท  และสง่ต่อ คณะกรรมกำรฝ่ำย

จัดท ำเกียรติบัตร ด ำเนินกำรท ำเกียรตบิัตร เพือ่ใหผู้้อ ำนวยกำรมอบให้แก่นกัเรียนที่ชนะกำรแข่งขัน 

  ๕. ประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งำนเกิดควำมส ำเร็จเป็นไปด้วย  

ควำมเรียบร้อย 

๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ๖.๑ กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 

  นิทรรศการคณิตหรรษา 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

นำงสำวพนิดำ  ยอดรัก   ประธำนกรรมกำร 

  นำยเศรษฐโสรช  ช่ืนอำรมย ์  กรรมกำร 

  นำงสำววิไลรักษ์  กระลำม  กรรมกำร 

  นำงธัญญำ  สติภำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

  นำงสำวสุวรรณี   พิริยะประทำน  ประธำนกรรมกำร 

  นำยอุตสำห์  สังขรัตน์   กรรมกำร 

  นำงสำวพรสุดำ มินส ำโรง  กรรมกำร 

  นำงสำวจำรุวรรณ  จันทะรำม  กรรมกำร 
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  นำงสำวมลิวรรณ   ไชยรักษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  นำงสำวบัณฑิตำ  สุจรีกลุไกร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

  นำงสำวปทมุ  โศภำคนี   ประธำนกรรมกำร 

  นำงสำวอนุศรำ  บุญหลมิ   กรรมกำร 

  ว่ำที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์ กรรมกำร 

  นำงธนพร  เนตรสว่ำง   กรรมกำร 

  ว่ำที่ร้อยตรีศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  นำยชลนที  พั้วสี    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  สถานท่ีจัดนิทรรศการ   อำคำร ๒ ห้อง ๒๒๖ 

 ๖.๒ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

       นิทรรศการความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกิจกรรม พยัญชนะพาโชค 

      นำงสุภำภรณ์  ภู่ระหงษ์   ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวเกวลี  บุญบำ   รองประธำนกรรมกำร 

  นำยสมพร  โพธ์ิศรี   กรรมกำร 

  นำยไพโรจน์  อินต๊ะภำ   กรรมกำร 

นำงสำวรุ่งตะวัน  ทำโสต    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดนิทรรศการ   อำคำร ๑  ช้ัน ๖    

๖.๓ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์

          นิทรรศการวิชาฟิสิกส์  ห้อง ๖๒๒ 
นำงสำวฌัชชำ  ปัญญำเมำ  นำงสำวศศิธร  เมืองมลู 

 นำยปุ้ย  คงอุไร    นำยพีระพล  จอมใจเหล็ก 
 นำงสำวศศิธร  ปั้นชูศรี   นำงสำวจำรุวรรณ  แผ้วพลสง 
 

    นิทรรศการวิชาเคมี ห้อง ๖๒๓ 
นำงสำววชิรำภรณ์  สันตวงษ์  นำงสำวพอพิศ  แก้วคูณ 

 นำยสุเนตร  ศรีใหญ ่   นำงสำวกุลยำ  บรูพำงกรู 
 นำงสำวศิรำภร  นำบุญ   นำงสำวกนกวรรณ  ใจสุข   

นำงสำวชมพูนุช นิลข ำ   
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    นิทรรศการวิชาชีววิทยา   ห้อง ๖๒๔ 
นำงสำวศิริพร  โกมำรกลุ   นำงพัชร ี  ระมำตร์                                                      
นำงสำวพรรนิภำ  สีลำโส   นำงสำววรำลี  สินธุวำ 

 นำงสำววณิชชำ  อเนกวิธวิทยำ  นำงสำวฤทัยทิพย ์ ร้อยพุทธ  
นำงสำวเอมอร  พูลสวัสดิ ์

    นิทรรศการโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ   ห้องศูนย์วิทยำศำสตร ์
 นำงพจมำน  ชีววัฒนำ   นำงสำวมณทิพย์  เจริญรอด 
 นำงสำวเยำวรัตนำ  พรรษำ  นำยชำญชัย  กล้ำหำญ 

นำงสำวจันทรจ์ิรำ  ปัญจพัฒนศิร ิ  นำยนันทวัฒน์  สุขช่วย  

 ๖.๔ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาฯ  

  นิทรรศการ ห้องอาเซียน 

  นำงล ำพอง  พูลเพิม่    ประธำนกรรมกำร 

  นำงสำววันนภำ  สำยพิมพิน   รองประธำนกรรมกำร 

  คณะครูกลุ่มสำระสงัคมศึกษำฯ ทุกท่ำน  กรรมกำร 

  นำงสำวรัตยำ  ร่ำงกำยด ี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  สถานท่ีจัดนิทรรศการ   ห้องศูนย์กำรเรียนรู้ประชำคมอำเซยีน  อำคำร ๒ ช้ัน ๒ 

 ๖.๕ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เกมส์ 

  นำงสำวนิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย  ประธำนกรรมกำร 

  คณะครูกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศทกุท่ำน  กรรมกำร 

นำงสำวสุกญัญำ  มหำฤทธ์ิ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดนิทรรศการ   สนำมใต้โดม  หน้ำอำคำร ๖ ยำวแนวสนำมเปตองถึงเสำธง 

 ๖.๖ กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

  นิทรรศการผลงานทางวิชาการ การแข่งขันการ์ตูนแอนนิเมชั่น และการแสดงหุ่นยนต์ 

  นำงสำวลักษณำ  อังกำบส ี    ประธำนกรรมกำร 

  คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพฯ ทุกคน  กรรมกำร 

  นำยสมุฎฎ์ิ  ภำษำดี     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดนิทรรศการ  บริเวณหน้ำอำคำร ๕ ใต้โดม 
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๖.๗ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 

  นิทรรศการศิลปะ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ - ๔ 

  นำงนวรัตน์   นำคะเสนีย์กุล   ประธำนกรรมกำร 

  คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะทกุคน  กรรมกำร 

นำงสำวภัทรนันท์  แดนวงศ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  สถานท่ีจัดนิทรรศการ  บริเวณใต้โดมตรงข้ำมเวท ี

 ๖.๘ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  นิทรรศการผลงานนักเรียน ความรู้เกี่ยวกับสุขศึกษาและพลศึกษา และเกม 

  นำยณรงค์  หนูนำร ี    ประธำนกรรมกำร 

  พรพรรณ  ยวดย่ิง    กรรมกำร 

  นำงสำวฝนทอง   ศิริพงษ์    กรรมกำร 

  นำงวรำภรณ์  แก้วเชำว์รัมย์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดนิทรรศการ   บริเวณหน้ำอำคำร ๕  ใต้โดมยำวแนวโรงอำหำร  

 ๖.๙ งานห้องสมุด 

  นิทรรศการมุมความรู้  กิจกรรมสอยดาว และเล่นเกมบิงโก้ 

  นำงเกษรำ  ก้องศักดิ์ศร ี    ประธำนกรรมกำร 

  คณะกรรมกำรงำนห้องสมุด   กรรมกำร 

  สถานท่ีจัดนิทรรศการ   อำคำร ๗  ช้ัน ๓  ห้องสมุดมีชีวิต 

 ๖.๑๐ งานเทคโนโลยี 

  นิทรรศการ กิจกรรมกำรฉำยหนังสำมมิต ิ  

  นำงสำวฝนทอง   ศิริพงษ์    ประธำนกรรมกำร 

  นายธรัตน์  บัลลังค์โพธิ์    กรรมการ 

สถานท่ีจัดนิทรรศการ   อำคำร ๗  ช้ัน ๗  ห้องโฮมเธียเตอร ์

๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพันธ์ และต้อนรับ 

  นำงณัฏฐ์ธยำน์  สนั่นไหว    ประธำนกรรมกำร 

  นำยเพชร  สำระจันทร ์    กรรมกำร 

  นำยเล็ก  สินวิชัย     กรรมกำร 

  นำงพิมพส์ุภัค  บุบผำ    กรรมกำร 

นำงสำวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  นำงสำวมลิวรรณ   ไชยรักษ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  



11 
 

นิทรรศการวิชาการ 
“W.T. Open House 2015” 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
26 มกราคม  2558 

 

 หน้าท่ี ๑. ให้กำรต้อนรับผู้เข้ำร่วมงำน  และนักเรียนทีเ่ข้ำร่วมกำรแข่งขัน 

๒. เป็นประชำสมัพันธ์ตลอดงำน 

๓. ประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้งำนเกิดควำมส ำเรจ็เป็นไปด้วย 

ควำมเรียบร้อย 

๘. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ีและตกแต่งสถานท่ี 

  นำยเล็ก  สินวิชัย    ประธำนกรรมกำร 

  นำยศุภกิจ  หนองหัวลงิ   กรรมกำร 

  นำยเพชร  สำระจันทร ์   กรรมกำร 

  นำยสำธิต  แก้วศรีทัศน์   กรรมกำร 

  นักกำรภำรโรงทุกคน     กรรมกำร  

นำงสำวฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี ๑. จัดเตรียมสถำนที่  อุปกรณ์  ที่จ ำเป็นในกำรจัดกจิกรรมให้พร้อมเพรียง 

๒. จัดสถำนที่ในกำรแข่งขันให้เรียบร้อย  มีอุปกรณ์พร้อมในกำรใช้งำน 

๓. จัดโต๊ะประชำสัมพันธ์  ต้อนรับ  ณ  หน้ำห้องประชำสัมพันธ์ 

๔. ประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้งำนเกิดควำมส ำเรจ็เป็นไปด้วย         ควำม

เรียบร้อย 

๕. จัดเตรียมป้ำยทีห่้องโสตทัศนศึกษำ  และเวทีกลำงแจง้ 

 

 

 

 

 

๘. คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  นำงกำญจนำ  ศิริมหำ   ประธำนกรรมกำร 

  นำยธีรยุทธ  จันทร์หอม   กรรมกำร 

  นำงทัศนีย์  บุญประเสรฐิ   กรรมกำร 

  นำงละออง  จันทร์หอม   กรรมกำร 

  นำงพวงเพชร  ชรำจันทร ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี ๑. จัดบรกิำรอำหำรว่ำง – น้ ำดื่ม  ส ำหรับครูและนักเรียนทีม่ำร่วมกจิกรรม 

๒. ประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้งำนเกิดควำมส ำเรจ็เป็นไปด้วย ควำมเรียบร้อย 
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๙. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 

  นำงสำวฝนทอง  ศิริพงษ์   ประธำนกรรมกำร 

  นำยปวิตร  สมนึก   กรรมกำร 

  นำยภำคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมกำร 

  นำยวัชระ  เตง๋เจริญสุข   กรรมกำร 

  นำยสิทธิชัย  มำโนชญ์กุล   กรรมกำร 

  นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์  กรรมกำร 

  นำยธรัตน์  บัลลังค์โพธ์ิ   กรรมกำร 

  นำยก ำพล  จำงจะ   กรรมกำร 

นำยสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์  และเครื่องเสียงส ำหรบักำรจัดกจิกรรมให้เรียบร้อย  เพียงพอและ     

พร้อมส ำหรับกำรใช้งำน 

๒. บันทึกภำพน่ิง  ภำพวีดีทัศน์  ตำมควำมเหมำะสม 

๓. จัดท ำเกียรติบัตรนักเรียน  และโรงเรียนทีเ่ข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขันต่ำงๆ 

๔. จัดท ำสจูิบัตรและแผ่นป้ำย  ในกำรประชำสัมพันธ์งำน 

๕. ประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้งำนเกิดควำมส ำเรจ็เป็นไปด้วย 

ควำมเรียบร้อย 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจราจร  และดแูลความเรียบร้อย 

  นำยพิรำม  ภูมิวิชิต     ประธำนกรรมกำร 

  หัวหน้ำระดบัช้ันทุกระดับช้ัน  กรรมกำร 

  นำยสำธิต  แก้วศรีทัศน์   กรรมกำร 

  ว่ำที่ ร.ต. หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์ กรรมกำร 

  คณะนักศึกษำวิชำทหำร   กรรมกำร 

  คณะกรรมกำรนกัเรียน   กรรมกำร 

  นำยธวัช  แจ่มแจ้ง   กรรมกำร 

  นำยมำนะ  ผำสุข    กรรมกำร 

  นำยเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  ดูแลควำมเรียบรอ้ยและอ ำนวยควำมสะดวกเรื่องกำรจรำจรแก่ครูและนักเรียนทีม่ำเข้ำร่วม 

          กิจกรรม 
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๑๑. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าและมอบเกียรติบัตร 

  นำงสำวศิริพร  โกมำรกลุ    ประธำนกรรมกำร 

นำงทัศนีย์  วงค์เขียว   รองประธำนกรรมกำร  

  นำยสิทธิชัย  มำโนชญ์กุล   กรรมกำร 

  นำงสำวภำนุมำศ  ชำติทองแดง  กรรมกำร 

  นำงสำวธัญญำรัตน์  พิมสำ  กรรมกำร 

  นำงสำวอินทริำ จั่นโต   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  นำงสำวพรสุดำ มินส ำโรง  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี จัดเตรียมเกียรติบัตรตำมประเภทกำรแข่งขัน  เพื่อมอบให้นกัเรียนที่ชนะกำรแข่งขัน 

๑๒. คณะกรรมการประเมินผล 

  นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 

  นำงสำวอินทริำ  จั่นโต   กรรมกำร 

  นำงสำวจุฬำลกัษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้าท่ี ๑. ด ำเนินกำรออกแบบส ำรวจควำมคิดเห็นของครู  นักเรียนที่เข้ำร่วมกจิกรรม 

๒. สรุปรำยงำนกำรส ำรวจควำมคิดเห็น และสรปุผลกำรด ำเนินกิจกรรม   

เสนอฝ่ำยบริหำรทรำบ 

๓. ประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งำนเกิดควำมส ำเร็จเป็นไปด้วย 

ควำมเรียบร้อย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๙  เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   สั่ง ณ วันที่  ๙  เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                                                     

    (นำงวรรณี  บุญประเสริฐ) 

                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
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ก าหนดการ งานนิทรรศการทางวิชาการและผลผลตินกัเรียน  

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

“W.T. Open House 2015” 

26 มกราคม 2558 

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

07.30 – 08.00 น.  นักเรียนเข้ำแถวเคำรพธงชำติ 

08.00 – 08.30 น.   ครูท่ีมำร่วมงำนและนักเรียนท่ีมำร่วมแข่งขันลงทะเบียน 

08.45 – 09.00 น. - พิธีเปิด  ประธำนคุณสุทธิ  ปัญญำสกุลวงศ์   

นำยกสมำคมผู้ปกครองและครโูรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  มำถึงพิธี   

ดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์ 

 ผู้อ ำนวยกำร วรรณี  บุญประเสริฐ  กล่ำวรำยงำน 

 - ประธำนกล่ำวเปิดงำน  ลั่นฆ้อง 3 ครั้ง  

- ชมกำรแสดงจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ชุดกำรแสดง  

“นำฏลีลำฟ้ำหยำด และกำรขับร้องเพลง” 

09.00 – 12.00 น.  กิจกรรมกำรประกวดแข่งขันของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

บริเวณเวทีกลำงแจ้ง และห้องศูนย์กำรเรียนรู้บนอำคำรเรียน 

12.00 – 13.00 น.  พักกลำงวัน 

13.00 น.  มอบเกียรติบัตร/พิธีปิดงำนนิทรรศกำรฯ   

โดยผู้อ ำนวยกำร วรรณี  บุญประเสริฐ  

 

หมายเหตุ   

 ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 


