
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
      ที่  ๐๑๑ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน นิทรรศกำรทำงวิชำกำรและผลผลิตนักเรียน  
“W.T. Digital school เปิดบ้ำนกำรเรียนรู้ สู่อนำคต” 
……………………………………………………..……………….. 

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ก ำหนดให้มีกำรจัดงำน นิทรรศกำรทำงวิชำกำรและผลผลิตนักเรียน     
“W.T. Digital school เปิดบ้ำนกำรเรียนรู้ สู่อนำคต” เพื่อประชำสัมพันธ์โรงเรียน แนะแนวกำรศึกษำต่อให้กับ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำ และจัดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรของนักเรียน รวมทั้งน ำเสนอผลงำนผลผลิต
นักเรียน ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศกำรศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง “ศำสตร์พระรำชำและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” และกำรจ ำหน่ำยสินค้ำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในวันศุกร์ ที่  ๒๔  เดือนมกรำคม พ.ศ.๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  ณ บริเวณโดม
ประชำชน ศูนย์กำรเรียนรู้ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ เพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้   

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
  นำงสำวจินตนำ  ศรีสำรคำม  ประธำนกรรมกำร  
  นำงปำนทิพย์    สุขเกษม   กรรมกำร  
  นำยธรรมนูญ  สวนสุข   กรรมกำร 
  นำยสมชัย    ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำร  
  นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  อ ำนวยกำร  วำงแผน  ให้กำรด ำเนินกิจกรรม เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบงัเกิดผลดี  

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 

 นำงปำนทิพย์    สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร  
  นำยธรรมนูญ  สวนสุข   รองประธำนกรรมกำร  

นำยสมชัย    ก้องศักดิ์ศร ี  รองประธำนกรรมกำร 
นำงโสภำ    พงศ์เทพปูถัมภ์  กรรมกำร 
นำงสำวจริำ    จั่นเล็ก   กรรมกำร 
นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท ์  กรรมกำร 
นำงสำวภัทรนุช    ค ำดี   กรรมกำร 
นำงธัญญำ  สติภำ   กรรมกำร 
นำงสำวมณทิพย์   เจริญรอด  กรรมกำร 
นำงสำวรัตยำ  ร่ำงกำยด ี  กรรมกำร 
ว่ำที่ร้อยตรปีระจักษ์ จอมทอง  กรรมกำร 
นำงสำวชลิตำ  บุญรกัษำ  กรรมกำร 
นำงพัชรำ  ไตรยวงศ์  กรรมกำร 
 นำงนลินพร    สมสมัย   กรรมกำร 



๒ 

 

  นำยนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมกำร 
  นำงเกษรำ   ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำร 
  นำยสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมกำร 
  นำงอำภำภรณ์  อริวัน   กรรมกำร 
  นำงจันทร์เพญ็  จันทรท์อง  กรรมกำร 
  นำงสำววนิดำ  ตนภู   กรรมกำร 
  นำงสำวธนิดำ  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำยศรำวุธ  คำรมหวำน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   วำงแผน ด ำเนินงำน ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ด้วยควำมเรียบรอ้ย ทันก ำหนดเวลำ 

๓. คณะกรรมการฝ่ายเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ/จัดท าเอกสารบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม (W.T. Open House 2020) 

นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 
นำงทัศนีย์    วงศ์เขียว  รองประธำนกรรมกำร 
นำยสมจิตร ์  แพทย์รัตน์  กรรมกำร 
นำงอำภำภรณ์  อริวัน   กรรมกำร 

 นำงจันทร์เพญ็  จันทรท์อง  กรรมกำร 
นำงสำววนิดำ  ตนภู   กรรมกำร 
นำงสำวธัญญ์ฐิตำ  เยำวยอด  กรรมกำร 

  นำงสำวธนิดำ  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยศรำวุธ  คำรมหวำน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้าท่ี  ๑. ท ำหนังสือเชิญแขกผู้มเีกียรติมำร่วมงำนและโรงเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทกัษะวิชำกำร 
๒. ท ำหนังสือเชิญคณะครูเข้ำร่วมงำนและนกัเรียน โรงเรียนต่ำงๆ เข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะ 
    วิชำกำร 
๓. จัดท ำเอกสำรบันทกึกำรเข้ำร่วมกิจกรรมนิทรรศกำรให้กบันักเรียน 
๔. จัดพิมพ์แบบลงทะเบียนรำยช่ือนักเรียนทีเ่ข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำกำร 

๔. คณะกรรมการการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
  ๔.๑  กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วโดยใช้โปรแกรม GSP 
   นำงสำวพนิดำ    ยอดรัก   ประธำนกรรมกำร 

นำยทินกร  พำนจันทร ์  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวสุภิดำ  โลเกษ   กรรมกำร 

 นำยเกรียงศักดิ ์  มะละกำ   กรรมกำร 
 นำงสำวพัชรำวัลย ์ บุตรพรม  กรรมกำร 
 นำงสำวอลิษำ  ไชยรินทร ์  กรรมกำร 

ว่ำที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน ์  กรรมกำร 
นำงสำวคอรเียำะ  ยูนุ   กรรมกำร 
นำยอรอพัน  เปำะซำ   กรรมกำร 
นำงสำวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดการแข่งขัน อำคำร ๓ ช้ัน ๒  ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์  ๓๒๑–๓๒๒ 
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๔.๒  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์) 

   กรรมการออกข้อสอบ 
นำงธัญญำ  สติภำ   ประธำนกรรมกำร  
นำงสำวณัฏฐณิชำ โมสันเทียะ  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำววิลัยภรณ์  ปิยะวงค์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   กรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบ 
นำงสำวพิกลุทำ  หงษ์ทอง  รองประธำนกรรมกำร 
นำยชนเมธี  ศรีษะเทือน  กรรมกำร 

 นำยศิรวิชญ์  ประยรูวิวัฒน ์  กรรมกำร 
นำงสำวคอรเียำะ  ยูนุ   กรรมกำร 
นำยอรอพัน  เปำะซำ   กรรมกำร  
นำงสำวอมรรัตน์  มะลงิำม   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
สถานท่ีจัดการแข่งขัน อำคำร ๗   ช้ัน ๕   ห้อง ๗๕๘ 

๔.๓  กิจกรรมประกวดกิจกรรมแข่งขัน  การอ่านฟังเสียงนักข่าวรุ่นเยาว์   
   นำงสำวภัทรนุช    ค ำดี   ประธำนกรรมกำร  

นำงสำวทวินันท์    ใสขำว   รองประธำนกรรมกำร 
   นำงสำวกิตติมำ    ธรรมวิสทุธ์ิ  กรรมกำร 
   นำงสำวศศิตำ      อยู่ยืน   กรรมกำร 
   นำงสำวพิทธิดำ    ปรำโมทย ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  สถานท่ีจัดการแข่งขัน ห้อง  ๑๖๒  อำคำร ๑ ช้ัน  ๖   

๔.๔  กิจกรรมแข่งขัน  คัดลายมือสื่อภาษาไทย 
นำงสุภำภรณ์    ภู่ระหงษ์  ประธำนกรรมกำร 

   ว่ำที่ ร.ต.หญงินุชนำถ   สนำมไชย  รองประธำนกรรมกำร 
   นำงสำวสุนทรี    วีระปรีชำ  กรรมกำร 
   นำงสำวจญีำพัชญ์    แก้มทอง  กรรมกำร 

นำงสำวรุ่งตะวัน   ทำโสต   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดการแข่งขัน  ห้อง  ๑๕๖  อำคำร ๑ ช้ัน  ๕ 

๔.๕  กิจกรรมแข่งขัน  การอ่านท านองเสนาะ 
   นำงสำวภัทรนุช    ค ำดี   ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวเกวลี    เงินศรสีุข  รองประธำนกรรมกำร 
   นำงสำวอโนชำ    โปซิว   กรรมกำร 
             นำงสำวอุษณีษ์    อ่อนแท ้  กรรมกำร 
   นำยสมพร     โพธ์ิศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดการแข่งขัน ห้อง  ๑๖๒  อำคำร ๑ ช้ัน  ๖   
๔.๖  กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช ้

นำงสำวเยำวรัตนำ   พรรษำ    ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวอำภำพร   ภิระบรรณ์  กรรมกำร 

  นำงสำวศศิธร      เมืองมูล   กรรมกำร 
  นำยจักรกฤษณ์    แก้วล ำหัด  กรรมกำร 



๔ 

 

นำงสำวณัฐภรณ์  ฉ่อนเจริญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดการแข่งขัน อำคำร ๖  ช้ัน ๓  ห้อง ๖๓๑ 

๔.๗  กิจกรรมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science  Show ) 
นำงสำววชิรำภรณ์ สันตวงษ์  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท ์  กรรมกำร 
นำงสำวเมธำวี  สุขเจริญ   กรรมกำร 
นำงสำวณิชำนันทน์   ศรีโพธ์ิอ่อน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดการแข่งขัน เวทีกลำงใต้โดม 

๔.๘  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร ์
นำงสำวกุลยำ  บูรพำงกูร  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำววณิชชำ    เอนกวิชวิทยำ  กรรมกำร 

 นำงสำวศิรำภร  นำบุญ   กรรมกำร 
นำงสำวศิรลิักษณ์ อภิรมย์พฤกษำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดการแข่งขัน  อำคำร ๖ ช้ัน ๓  ห้องศูนย์วิทยำศำสตร์ (๖๓๔)   

๔.๙  กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ 
 นำงสำวฌัชชำ     ปัญญำเมำ  ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวจุฑำรัตน์   เกำะหวำย  กรรมกำร 

นำงสำวเกศิณี  จันทร์ครบ  กรรมกำร 
นำงสำวกนกภรณ์ โพธ์ิเขียว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดการแข่งขัน   สนำมใต้โดมบรเิวณหน้ำอำคำร ๖   

๔.๑๐ กิจกรรมการตอบปัญหาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา 
นำงสำวอัญชนำ  แซ่จิว   ประธำนกรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.หญงิ ปริยำกร งำมตรง   กรรมกำร 
นำงสุมิตรำ  สุวรรณธำดำ  กรรมกำร 
นำงสำววิไลวรรณ์ รัตนะ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
สถานท่ีจัดการแข่งขัน อำคำร ๓  ช้ัน ๒  ห้องศูนย์สังคมศึกษำฯ (๓๒๓)   

  ๔.๑๑   กิจกรรมการแข่งขัน “W.T. Spelling Bee” 
นำงสำววิไลพรรณ คงด ี   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวเจนจิรำ  เพ็งจันทร์  กรรมกำร 
Mr. Lewis  Babcock  กรรมกำร 
Mr. Kyle   Stuller   กรรมกำร 
Mr. Tom  Rodwell  กรรมกำร 
Mr. Brendan  Dyamond  กรรมกำร 
นำงสำวสุภำพร  พงค์วัน   กรรมกำร 

 นำงสำวจินต์จุฑำ  เกษร   กรรมกำรและเลขำนุกำร
 สถานท่ีจัดแข่งขัน  อำคำร ๑ ช้ัน ๔  ห้องปฏิบัติกำรภำษำ   
๔.๑๒   กิจกรรมการแข่งการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดเุหลอืใช้ 

   นำงพัชรำ  ไตรยวงศ์  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนฤมล  รับส่ง   รองประธำนกรรมกำร 



๕ 

 

นำยเพชร  สำระจันทร ์  กรรมกำร 
 นำงสำวปิยวรรณ  ฑิมัจฉำ   กรรมกำร 

นำยนิธิภัทร์  สร้อยเช้ือด ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 สถานท่ีจัดการแข่งขัน ใต้หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
๔.๑๓   กิจกรรมการแข่งขันการสรา้งการ์ตูนเรื่องสั้น 

  นำยสมุฎฎ์ิ  ภำษำดี   ประธำนกรรมกำร 
นำยสิทธิชัย    มำโนชญ์กุล  กรรมกำร 
นำยเสถียร    บุญมหำสทิธ์ิ  กรรมกำร 
นำงสำวธัญญำรัตน์   พิมสำ   กรรมกำร 
นำงสำวจรีะภำ  ชินภักด ี  กรรมกำร 
นำยสุริยำ  ทรัพยเ์ฮง  กรรมกำร 

  นำงปัทมำ  รัตนจ ำนงค์  กรรมกำร 
นำยวรธรรม  หนูประดิษฐ ์  กรรมกำร 
นำงสำวนงครำญ  ค ำลัยวงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดการแข่งขัน    อำคำร ๑  ช้ัน ๓  ห้องศูนย์คอมพวิเตอร์ (๑๓๖)   

๔.๑๔ กิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพในหัวข้อ “รักษ์ไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม” 
   นำงสำวภัทรนันท์     แดนวงศ์   ประธำนกรรมกำร 

นำงนวรัตน์        นำคะเสนีย์กลุ  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวสุชัญญำ    มูลชมภู     กรรมกำร 
นำยศิรณัฏฐ์     ภูพิเศษศักดิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
สถานท่ีจัดการแข่งขัน    อำคำร ๒  ช้ัน ๒  ห้อง ๗๕๕ – ๗๕๗ 

๔.๑๕ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
   นำงนวรัตน์    นำคะเสนีย์กลุ  ประธำนกรรมกำร 
   นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย ์  กรรมกำร 

นำยสำธิต    แก้วศรีทัศน์  กรรมกำร 
นำงสำวชลิตำ  บุญรกัษำ  กรรมกำร 
นำยรุ่งรดิศ  จันทรจ์ ำปำ  กรรมกำร 
นำงสำวเมทิตำ    ชัยมำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดการแข่งขัน เวทีกลำงใต้โดม 

๔.๑๖ กิจกรรมการแข่งขันเดาะตะกร้อ 
   ว่ำที่ร้อยตรปีระจักษ์ จอมทอง  ประธำนกรรมกำร 
   นำยณรงค์  หนูนำร ี   กรรมกำร 
   นำยสุมังครัตน์    โคตรมณ ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

สถานท่ีจัดการแข่งขัน สนำมใต้โดม 
๔.๑๗ กิจกรรมการแข่งขันเดาะฟุตซอล 

   ว่ำที่ร้อยตรปีระจักษ์ จอมทอง  ประธำนกรรมกำร 
   นำยณรงค์  หนูนำร ี   กรรมกำร 
   นำยนิพนธ์    พจนสุวรรณชัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

สถานท่ีจัดการแข่งขัน สนำมใต้โดม 
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๔.๑๘ กิจกรรมการแข่งขันอันเดอร์วอลเลย์บอล  
   ว่ำที่ร้อยตรปีระจักษ์ จอมทอง  ประธำนกรรมกำร 
   นำยณรงค์  หนูนำร ี   กรรมกำร 
   นำยชัยวัฒน์  ผ่องสังข์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดการแข่งขัน สนำมใต้โดม 
  หน้าท่ี  ๑. วำงแผน ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ใหเ้ป็นไปด้วยควำมเรยีบร้อย ทันก ำหนดเวลำ 
   ๒. ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร ณ ห้องศูนย์โสตทัศนศึกษำ 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว 
  ๕.๑ กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
   นำงสำวพัชรำวัลย ์ บุตรพรม  หัวหน้ำ 
   นำงสำวสุภิดำ  โลเกษ   ผู้ช่วย 
   นำงสำวพิกลุทำ  หงษ์ทอง  ผู้ช่วย 

นำงสำวคอรเียำะ  ยูนุ   ผู้ช่วย 
นำยอรอพัน  เปำะซำ   ผู้ช่วย 

  ๕.๒ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
   นำงสำวกิตติมำ    ธรรมวิสทุธ์ิ  หัวหน้ำ 
   นำงสำวอโนชำ    โปซิว   ผู้ช่วย 
   นำงสำวศศิตำ    อยู่ยืน   ผู้ช่วย 
   นำงสำวนัยนำ    อ่อนบุญ   ผู้ช่วย 
   นำงสำวเทพี     กิ่งไทร   ผู้ช่วย 
   นำยรุ่งฤทธ์ิ      ถ ำวำปี   ผู้ช่วย 

๕.๓ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์
นำงสำวศิรลิักษณ์   อภิรมย์พฤกษำ  หัวหน้ำ 
นำงสำวณัฐภรณ์  ฉ่อนเจริญ  ผู้ช่วย 
นำงสำวณิชำนันทน์   ศรีโพธ์ิอ่อน  ผู้ช่วย 
นำงสำวกนกภรณ์ โพธ์ิเขียว  ผู้ช่วย 

๕.๔ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     นำงสำวช่ืนกมล  คงหอม   หัวหน้ำ 
     นำยอรรถพล  ยตะโคตร  ผู้ช่วย 
     นำยพลช  เลิศทิวำกลุ  ผู้ช่วย       
              นำงสำวสจุิตรำ  หมื่นโยธำ  ผู้ช่วย 
              นำงสำวจริำภรณ์  ประเสริฐสัง  ผู้ช่วย 
  ๕.๕ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   นำงสำวอรวรรยำ   ภำคค ำ   หัวหน้ำ 
   นำงสำวญำณิศำ  ชำญกิจกรรณ์  ผู้ช่วย 
   นำงสำวกมลลกัษณ์ สร้อยเงิน  ผู้ช่วย 
   นำงสำวปรำรถนำ รุ่งเรือง   ผู้ช่วย 
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  ๕.๖ กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
   นำยนิธิภัทร์  สร้อยเช้ือด ี  หัวหน้ำ 
   นำงสำวปิยวรรณ  ฑิมัจฉำ   ผู้ช่วย 
   นำงสำวจรีะภำ  ชินภักด ี  ผู้ช่วย 
   นำงสำวธัญญำรัตน์ พิมพ์สำ   ผู้ช่วย 

๕.๗ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
   นำงสำวชลิตำ    บุญรกัษำ  หัวหน้ำ 
   นำงนวรัตน์     นำคะเสนีย์กลุ  ผู้ช่วย 
   นำงสำวเมทิตำ     ชัยมำ   ผู้ช่วย 
  ๕.๘ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   นำงสำวพรวล ี  สุขสอำด   หัวหน้ำ  
   นำยชัยวัฒน์  ผ่องสังข์   ผู้ช่วย 
   นำงสำวสมฤดี  เจียรสกลุวงศ์  ผู้ช่วย 
  ๕.๙ กลุ่มบริหารวิชาการ (รับลงทะเบียนครูท่ีน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม) 

นำงจันทร์เพญ็  จันทรท์อง  หัวหน้ำ 
นำงสำววนิดำ    ตนภู   ผู้ช่วย 

หน้าท่ี ๑. ให้กำรต้อนรับครูและนักเรียน รับรำยงำนตัวและลงทะเบียนครูผูเ้ข้ำร่วมงำน      
    และนักเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน ตั้งแต่เวลำ ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป 
๒. น ำนักเรียนทีเ่ข้ำร่วมกำรแข่งขัน ส่งตอ่ให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน        
    ประเภทต่ำงๆ ตำมสถำนทีท่ี่ก ำหนด 
๓. ส่งผลกำรแข่งขันที่คณะกรรมกำรกำรจัดแข่งขันแต่ละประเภท  
    ณ ห้องศูนย์โสตทัศนศึกษำ และสง่ต่อคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร  
    ด ำเนินกำรท ำเกียรติบัตร เพื่อให้ผูอ้ ำนวยกำรมอบให้แกน่ักเรียนที่ชนะกำรแข่งขัน 

   ๔. ประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งำนเกิดควำมส ำเร็จเป็นไปด้วย 
    ควำมเรียบร้อย 

๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ “W.T. Digital School” 
  ๖.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

        นิทรรศการ “โครงงานคณิตสร้างสรรค์ ๔.๐” 
          นำงธัญญำ  สติภำ   ประธำนกรรมกำร 
   นำงสำวพนิดำ  ยอดรัก   รองประธำนกรรมกำร 
        นำงสำววิลัยภรณ์ ปิยะวงค์   กรรมกำร 
        นำงสำวสุภิดำ  โลเกษ   กรรมกำร 
        นำงสำวฌิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์  กรรมกำร 
        นำงสำวพัชรำวัลย ์ บุตรพรม  กรรมกำร 
         นำงสำวณัฏฐณิชำ โมสันเทียะ  กรรมกำร 
   นำงสำวพิกลุทำ  หงษ์ทอง  กรรมกำร 
        นำยทินกร   พำนจันทร ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      สถานท่ีจัดนิทรรศการ  อำคำร ๓  ช้ัน ๒  ห้อง ๓๒๑  ห้องศูนย์ปฏิบัติกำรคณิตศำสตร ์
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  ๖.๒ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
นิทรรศการความรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย “ทัศนาภาษาไทย” 

   นำงสุภำภรณ์    ภู่ระหงษ์  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวเกวลี    เงินศรสีุข  รองประธำนกรรมกำร 
ครูกลุม่สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   กรรมกำร 
นำงสำวรุ่งตะวัน    ทำโสต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดนิทรรศการ อำคำร ๑  ช้ัน ๖  ห้องศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำไทย (๑๖๖) 

๖.๓ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์
นิทรรศการวิชาฟิสิกสแ์สนสนุก    
นำงสำวฌัชชำ    ปัญญำเมำ  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวศศิธร    เมืองมูล   กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำรัตน์   เกำะหวำย  กรรมกำร 
นำงสำวกนกภรณ์   โพธ์ิเขียว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดนิทรรศการ     อำคำร ๖  ช้ัน ๒  ห้อง ๖๒๒   

  นิทรรศการวิชาเคมีสนุกน่าทดลอง    
นำงสำววชิรำภรณ์ สันตวงษ์  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวณัฐภรณ์   ฉ่อนเจริญ  กรรมกำร 
นำงสำวณิชำนันทน์   ศรีโพธ์ิอ่อน  กรรมกำร 
นำงสำวเมธำวี    สุขเจริญ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
สถานท่ีจัดนิทรรศการ     อำคำร ๖  ช้ัน ๒  ห้อง ๖๒๓   

  นิทรรศการวิชาชีวะพาตื่นตา   
นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท ์  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวศิรำภร     นำบุญ   กรรมกำร 
นำงสำวอำภำพร    ภิระบรรณ์  กรรมกำร 
นำยจักรกฤษณ์    แก้วล ำหัด  กรรมกำร 
นำงสำวกุลยำ      บูรพำงกูร  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
สถานท่ีจัดนิทรรศการ     อำคำร ๖  ช้ัน ๒  ห้อง ๖๒๔   

๖.๔ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาฯ 
นิทรรศการ ห้องอาเซียน 
นำงสำวรัตยำ  ร่ำงกำยด ี  ประธำนกรรรมกำร 

              นำยอรรถพล  ยตะโคตร  รองประธำนกรรมกำร 
              นำงสำวปรัชญำ  กำรรกัษำ  กรรมกำร 

นำงสำวช่ืนกมล  คงหอม   กรรมกำรและเลขำนุกำร    
สถานท่ีจัดนิทรรศการ  อำคำร ๒ ช้ัน ๒  ห้องศูนย์กำรเรียนรู้ประชำคมอำเซียน   
นิทรรศการห้องจริยธรรม 
นำงบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงค์                    ประธำนกรรรมกำร 
นำยกิติศักดิ์  โฉมวิไล                       กรรมกำร 
นำงสำวพรทิวำ  สมเนตร์                       กรรมกำร 
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นำงสำวณัฐวด ี  โพธิจักร                       กรรมกำร 
นำยปวิตร  สมนึก                         กรรมกำรและเลขำนุกำร   
สถานท่ีจัดนิทรรศการ   อำคำร ๗ ช้ัน ๓  ห้องจริยธรรม 

๖.๕ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และเกม 
นำงนลินพร  สมสมัย   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวกวินวัณณ์ กำฬดิษฐ์  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวกมลรัตน์  ตระกลูสถิตย์มั่น  กรรมกำร 
นำยนพดล  ค ำพร   กรรมกำร 
 นำยศักรินทร ์  ศรีตระกลู  กรรมกำร 
 นำงสำวปรำรถนำ รุ่งเรือง   กรรมกำร 
นำงสำวกวินวัณณ์ กำฬดิษฐ์  กรรมกำร 
นำงทิพย์จันทร ์  หงษำ   กรรมกำร 
Mr. Lewis  Babcock  กรรมกำร 
Mr. Kyle   Stuller   กรรมกำร 
Mr. Tom  Rodwell  กรรมกำร 
Mr. Brendan  Dyamond  กรรมกำร 
นำงสำวสุภำพร  พงค์วัน   กรรมกำร 
นำยนักขตฤกษ์   ภู่ระหงษ์  กรรมกำร 
นำงสำวจินต์จุฑำ  เกษร   กรรมกำร 
นำงสำวเจนจริำ  เพ็งจันทร ์  กรรมกำร 
นำงสำวศิริมำ  บุญสวัสดิ ์  กรรมกำร 
นำยนพดล  ค ำพร   กรรมกำร 
นำงสำววิไลพรรณ คงด ี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวจันทรำ    ตระกลูเศรษฐสิร ิ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดนิทรรศการ    อำคำร ๑ ช้ัน ๔ ห้อง ๒๔๑-๒๔๒  และบริเวณหน้ำลิฟท ์

๖.๖ กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
นิทรรศการ  “การประหยัดพลังงาน การใช้ไฟฟ้า” 
นำงพัชรำ  ไตรยวงศ์  ประธำนกรรมกำร 

   นำยสมจิตร ์  แพทย์รัตน์  รองประธำนกรรมกำร 
นำยสุวิท   ปิ่นอมร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดนิทรรศการ อำคำร ๕ ช้ัน ๑ ห้องเรียนสเีขียว 

๖.๗ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
นิทรรศการ “Art For คิด” 
นำงสำวภัทรนันท์    แดนวงศ์   ประธำนกรรมกำร 
นำยสำธิต      แก้วศรีทัศน์  รองประธำนกรรมกำร 
นำยสัณห์    พินิจมณีรัตน์  กรรมกำร 
นำยศิรณัฏฐ์     ภูพิเศษศักดิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดนิทรรศการ ห้อง ๑๒๖  อำคำร ๑  ช้ัน ๒ 

 



๑๐ 

 

 
  ๖.๘ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   นิทรรศการผลงานนักเรียนความรู้เกีย่วกับสุขศึกษาและพลศึกษา และเกมปะลอง

ความแม่น 
   ว่ำที่ร้อยตรปีระจักษ์ จอมทอง  ประธำนกรรมกำร 
   นำยณรงค์    หนูนำร ี   กรรมกำร 
   นำยนิพนธ์    พจนสุวรรณชัย  กรรมกำร 
   นำยสุมังครัตน์  โคตรมณ ี  กรรมกำร 
   นำงสำวสมฤดี  เจียรสกลุวงศ์  กรรมกำร 

นำงสำวพรวล ี  สุขสอำด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   นำยชัยวัฒน์  ผ่องสังข์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดนิทรรศการ บริเวณใต้อำคำร ๑ 
๖.๙ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร, ความรู้เกีย่วกับ                
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และเกม (ท่านชายตกน้ า, ยิงปืนสั้น) 
นำยนิพนธ์    พจนสุวรรณชัย  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรทิวำ  สมเนตร ์  กรรมกำร 
นักศึกษำวิชำทหำร     กรรมกำร 
นักเรียนยุวชนรักษำดินแดน   กรรมกำร 

   ว่ำที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   สถานท่ีจัดนิทรรศการ  บริเวณหน้ำอำคำร ๕ บรเิวณขนำนกับห้องประชำสมัพันธ์ 

นิทรรศการ กิจกรรมการสาธิตการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น อาสายุวกาชาด 
นำยสิทธิชัย    มำโนชญ์กุล  ประธำนกรรมกำร 
นักเรียนแกนน ำอำสำยุวกำชำด   กรรมกำร  
สถานท่ีจัดนิทรรศการ  บริเวณหน้ำอำคำร ๕  
นิทรรศการชุ มนุมมินิอาร์ซี 

   นำยสุวิท  ปิ่นอมร   ประธำนกรรมกำร 
   นักเรียนชุมนมุมินิอำร์ซ ี    กรรมกำร 

สถานท่ีจัดนิทรรศการ  บริเวณหน้ำอำคำร ๕ 
๖.๑๐ งานห้องสมุด 

๑ มุมความรู้ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระราชนิพนธ์ 
    ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
๒ กิจกรรมการเรียนรู้จาก I-Pad และ Computer touch screen 
๓ นิทรรศการผลงานนักเรียนในชุมนุมยุวบรรณารักษ์ และกิจกรรมลดเวลาเรียน  
    เพ่ิมเวลารู ้
๔ Library Market 
๕ สาธิตการท ากุญแจ, กิจกรรมการแต่งกายคอสเพลย์จากการ์ตูน 

   นำงเกษรำ    ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 
   นำงสำวพรทิพย ์  นำคเกิด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงสำวทรงพร  อรุณรัมย ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



๑๑ 

 

   สถานท่ีจัดนิทรรศการ  อำคำร ๗  ช้ัน ๓  ห้องสมุดมีชีวิต   
  ๖.๑๑   งานเทคโนโลยี 
   นิทรรศการกิจกรรมผู้ประกาศข่าวและทีวีสู่ห้องเรียน 
   นำยสุวิท  ปิ่นอมร   ประธำนกรรมกำร 
   นำยวัชระ  เตง๋เจรญิสุข  กรรมกำร 
   นำยภำคภูมิ  แก้วเยน็   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดนิทรรศการ     ห้องสตูดิโอ  
                                อำคำร ๓ ช้ัน ๑ 
นิทรรศการกิจกรรมการฉายภาพยนตร์สามมิต ิ

   นำงสำวปิยวรรณ  ฑิมัจฉำ   ประธำนกรรมกำร 
   นำงสำวปัทมำ  รัตนจ ำนง  กรรมกำร 

 สถานท่ีจัดนิทรรศการ     ห้อง home theatre 3D tutor on demand 
                                           อำคำร ๗  ช้ัน ๗ 
๖.๑๒  งานห้องเรียนพิเศษ ICT และ IEP    

นิทรรศการ  ห้องเรียนพิเศษ ICT และ IEP    
นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท ์  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวปิยวรรณ  ฑิมัจฉำ   กรรมกำร 

 นำงสำวปัทมำ  รัตนจ ำนง  กรรมกำร 
 นำงสำวอรวรรยำ  ภำคค ำ   กรรมกำร 
 นำยนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์  กรรมกำร 
 นำงสำวจิณต์จทุำ  เกษร   กรรมกำร 
 นำยสิทธิชัย  มำโนชญ์กุล  กรรมกำร   

นำงสำวณิชำนันทน์ ศรีโพธ์ิอ่อน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   นิทรรศการหุ่นยนต์ 
นำยสิทธิชัย    มำโนชญ์กุล  ประธำนกรรมกำร 
สถานท่ีจัดนิทรรศการ อำคำร ๗ ช้ัน ๗  ห้อง  ๗๗๔ – ๗๗๕ 

นิทรรศการ น าเสนอโปรแกรมมายาและสอนการเขียนโปรแกรมมายา 
นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท ์  ประธำนกรรมกำร 

 นำงสำวณิชำนันทน์ ศรีโพธ์ิอ่อน  กรรมกำร 
 นำงสำวปิยวรรณ  ฑิมัจฉำ   กรรมกำร 
 นำงสำวจิณต์จทุำ  เกษร   กรรมกำร 

นำยสุริยำ  ทรัพยเ์ฮง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดนิทรรศการ อำคำร ๑ ช้ัน ๓  ห้อง ๑๓๔ 

๖.๑๓   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  นิทรรศการโครงงานคุณธรรมระดับชั้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนฤมล  รับส่ง   รองประธำนกรรมกำร 
นำยสุมังครัตน์  โคตรมณ ี  กรรมกำร 
นำยสำธิต    แก้วศรีทัศน์  กรรมกำร 
นำยกิติศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมกำร 



๑๒ 

 

นำงสำววชิรำภรณ์ สันตวงษ์  กรรมกำร 
นำยอภิวัฒน์  บุญอ่อน   กรรมกำร 

 นำยศรำวุธ  คำรมหวำน  กรรมกำร 
ครูที่ปรึกษำทุกท่ำน    กรรมกำร 
นำงสำวภัทรนันท ์ แดนวงศ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดนิทรรศการ     หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

หน้าท่ี   วำงแผน ด ำเนินกำรจัดนทิรรศกำรโครงงำนคุณธรรมระดับช้ันตำมหลักปรัชญำของ 
           เศรษฐกิจพอเพียงตำมหัวข้อคุณธรรมของแตล่ะระดับช้ันให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

๖.๑๔   กลุ่มบริหารวิชาการ 
นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ 
นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวธนิดำ  ไชยสุนทรกิตติ  รองประธำนกรรมกำร 
นำยศรำวุธ  คำรมหวำน  กรรมกำร 
นำงจันทร์เพญ็  จันทรท์อง  กรรมกำร 
นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท ์  กรรมกำร 
นำงสำวณิชำนนท์ ศรีโพธ์อ่อน  กรรมกำร 
นำงสำวอรวรรยำ  ภำคค ำ   กรรมกำร 
นำยศักรินทร ์  ศรีตระกลู  กรรมกำร 
นำยนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยวรธรรม  หนูประดิษฐ ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดนิทรรศการ     หน้ำอำคำร ๑ 

หน้าท่ี   วำงแผน ด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ และประชำสัมพันธ์กำรรบั
สมัครนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

๗. คณะกรรมการจัดแสดงผลงานนักเรียน นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา และ 
    การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และการจ าหน่ายสินค้าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
 ๗.๑ นิทรรศการ “ใช้อย่างเพียงพอ เพ่ือออมอย่างเพียงพอ” 

      ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์  
      ครูผู้รับผิดชอบ    

นำยชนเมธี    ศรีษะเทือน  ประธำนกรรมกำร 
ว่ำที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน ์  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวอมรรัตน์  มะลงิำม   กรรมกำร 
นำงสำวอรสิำ  ไชยรินทร ์  กรรมกำร 
นำยศิรวิชญ์  ประยรูวิวัฒน ์  กรรมกำร 
นำยเกรียงศักดิ ์  มะละกำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๗.๒ นิทรรศการ “ภาษาชาติสู่ศาสตร์พระราชา” 
      ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
      ครูผู้รับผิดชอบ    

  นำงสำวภัทรนุช    ค ำดี   ประธำนกรรมกำร 



๑๓ 

 

นำงสำวอุษณีษ์    อ่อนแท ้  รองประธำนกรรมกำร 
 ครูกลุม่สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   กรรมกำร 

นำงสำวนัยนำ    อ่อนบุญ   กรรมกำร 
นำยรุ่งฤทธ์ิ    ถ ำวำปี   กรรมกำร 
นำงสำวจญีำพัชญ์   แก้มทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๗.๓ นิทรรศการ “สวนสมุนไพร วิถีไทย วิถีพอเพียง” 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์
ครูผู้รับผิดชอบ 

  นำงสำวเยำวรัตนำ   พรรษำ   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำววณิชชำ    เอนกวิธวิทยำ  กรรมกำร 
นำงสำวมณทิพย์    เจริญรอด  กรรมกำร 
นำงสำวศิรลิักษณ์  อภิรมย์พฤกษำ   กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำรัตน์  เกำะหวำย  กรรมกำร 
นำงสำวณัฐภรณ์   ฉ่อนเจริญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กิจกรรม “ตลาดนัด  STEM”   
      ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์
      ครูผู้รับผิดชอบ     

 นำงสำวเยำวรัตนำ   พรรษำ   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำววณิชชำ    เอนกวิธวิทยำ  กรรมกำร 
นำงสำวมณทิพย์    เจริญรอด  กรรมกำร 
นำงสำวศิรลิักษณ์  อภิรมย์พฤกษำ   กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำรัตน์  เกำะหวำย  กรรมกำร 
นำงสำวณัฐภรณ์   ฉ่อนเจริญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๗.๔ นิทรรศการ “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
      ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
      ครูผู้รับผิดชอบ 

นำยอภิวัฒน์        บุญอ่อน   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำววทันยำ         ใจนันตำ   รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวทิพวรรณ       โล่กิตติธรกลุ  กรรมกำร  
นำงสำวจิตรลดำ       อินทรขุนทศ  กรรมกำร 
นำงสำวสุทธิดำ         แซ่หลอ่   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๗.๕ นิทรรศการ “Wisdom of languages” 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ครูผู้รับผิดชอบ   

นำงสำวนิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย  ประธำนกรรมกำร 
   นำงโสภำ  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมกำร 
  นำงเกษรำ  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมกำร 
  นำยชนินทร์  บัวแจ้ง   กรรมกำร  
  นำงสำวปรำรถนำ รุ่งเรือง   กรรมกำร  
  นำงสำวญำณิศำ   ชำญกิจกรรณ์  กรรมกำร  



๑๔ 

 

  นำงสำวกมลลกัษณ์ สร้อยเงิน  กรรมกำร  
นำยศักรินทร ์  ศรีตระกลู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๗.๖ นิทรรศการ “เศรษฐกิจพอเพียง วัสดุเหลือใช้ ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติท่ีพอเพียง” 
      ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน อำชีพ และเทคโนโลย ี
      ครูผู้รับผิดชอบ   

   นำงพัชรำ  ไตรยวงศ์  ประธำนกรรมกำร 
นำยนิธิภัทร์  สร้อยเช้ือด ี  รองประธำนกรรมกำร 
นำงปัทมำ  รัตนจ ำนง  กรรมกำร 
นำยวรธรรม  หนูประดิษฐ ์  กรรมกำร 
นำงสำวนงครำญ  ค ำลัยวงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๗.๗ นิทรรศการ “อัครศิลปิน” (วาดภาพการ์ตูนล้อเลียน) 
      ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
      ครูผู้รับผิดชอบ   

นำยสัณห์     พินิจมณีรัตน์  ประธำนกรรมกำร 
นำงนวรัตน์     นำคะเสนีย์กลุ  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวสุชัญญำ    มุลชมภู   กรรมกำร 
นำยศิรณัฏฐ์     ภูพิเศษศักดิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๗.๘ นิทรรศการ “กีฬาทรงโปรด”  
      ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสำระกำรเรียนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ 
      ครูผู้รับผิดชอบ   

   ว่ำที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง   
 นำยณรงค์    หนูนำร ี    

   นำยนิพนธ์    พจนสุวรรณชัย   
   นำยสุมังครัตน์  โคตรมณ ี   
   นำงสำวสมฤดี  เจียรสกลุวงศ์   

นำงสำวพรวล ี  สุขสอำด    
   นำยชัยวัฒน์  ผ่องสังข์    

๗.๙ นิทรรศการ “ต้นกล้าพอเพียง”  
      ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 
      ครูผู้รับผิดชอบ   

นำงสำวพรทิวำ  สมเนตร ์
นักเรียนยุวชนรักษำดินแดน 
ว่ำที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน ์

สถานท่ีจัดนิทรรศการ บริเวณอำคำร ๑ และบรเิวณสวนม้ำหิน   
หน้าท่ี   วำงแผน ด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำรเศรษฐกจิพอเพยีง “ศำสตร์พระรำชำและ 

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” และกำรจ ำหน่ำยสินค้ำตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
ของกลุม่สำระกำรเรียนรู้ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

 

 



๑๕ 

 

นิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน 
“W.T. Open House 2020” 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
24  มกราคม  2563 

 

 

๘. คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพันธ์ และต้อนรับ 
นำยธรรมนูญ  สวนสุข   ประธำนกรรมกำร  
นำงสำวลำวัลย์    คงแก้ว   รองประธำนกรรมกำร 
นำงทิพย์จันทร ์  หงษำ   กรรมกำร 
นำยสมพร  โพธ์ิศรี   กรรมกำร 
นำยชัยวัฒน์  ผ่องสังข์   กรรมกำร 
นำงสำวเมทิตำ  ชัยมำ   กรรมกำร 
นำยนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์  กรรมกำร 
นำยชนินทร ์  บัวแจ้ง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวอนุสรำ  สุขสุคนธ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี ๑. ให้กำรต้อนรับผู้เข้ำร่วมงำน และนักเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
๒. เป็นประชำสมัพันธ์ตลอดงำน 
๓. ประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งำนเกิดควำมส ำเร็จเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๙. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานท่ี 
นำยธรรมนูญ  สวนสุข   ประธำนกรรมกำร  
นำงสำวรุ่งตะวัน   ทำโสต   รองประธำนกรรมกำร 

  นำงสำวปรัชญำ    กำรรกัษำ  กรรมกำร 
  นักพัฒนำ     กรรมกำร  

นำงสำวอำภำพร  ภิระบรรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี ๑. จัดเตรียม พร้อมตกแต่งสถำนที่หน้ำเวที ใต้โดม หน้ำอำคำร๑ ห้องประชุม๖๑๑ 

    และบนหอประชุมโรงเรียน 
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ ที่จ ำเป็นในกำรจัดกิจกรรมให้พร้อมเพรียง 
๓ จัดสถำนที่ในกำรแข่งขันให้เรียบร้อย  มีอุปกรณ์พร้อมในกำรใช้งำน 
๔. จัดโต๊ะประชำสัมพันธ์ ต้อนรับ ณ หน้ำห้องประชำสมัพันธ์ 

 ๕. จัดโต๊ะลงทะเบียนครูและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษำที่เข้ำร่วมแข่งขัน และเข้ำร่วม 
     กิจกรรมนิทรรศกำรทำงวิชำกำรและผลผลิตนักเรียน 

๖. ประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อใหง้ำนเกิดควำมส ำเร็จเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๗. จัดเตรียมป้ำยทีห่้องโสตทัศนศึกษำ และเวทีกลำงแจ้ง 
 

 
 
 
     

 

 

 

 



๑๖ 

 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
นำงสำวศิริมำ  บุญสวัสดิ ์   ประธำนกรรมกำร 
นำงพัชรำ  ไตรยวงศ์   รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนฤมล  รับส่ง    กรรมกำร 
นำงสำวกมลรัตน์  สร้อยเงิน   กรรมกำร 

  นำยธีรยุทธ  จันทรห์อม   กรรมกำร 
  นำงสำวทัศนีย์    บุญประเสริฐ   กรรมกำร 
  นำงสุทธิวรรณ  เมธำเมลือง   กรรมกำร 

นำยนิธิภัทร์  สร้อยเช้ือด ี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 นำงสำวจญีำพัชญ ์ แก้มทอง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 นำงสำวกิตติมำ  ธรรมวิสทุธ์ิ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าท่ี ๑. จัดบรกิำรอำหำรว่ำง – น้ ำดื่ม ส ำหรับแขกผู้มเีกียรติ ครู นักเรียนที่มำร่วมกิจกรรม   

พนักงำนขับรถโรงเรียนประถมศึกษำ และนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสำธิตที่ช่วยงำน    
๒. ประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งำนเกิดควำมส ำเร็จเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๑๑. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 
  นำยสุวิท  ปิ่นอมร    ประธำนกรรมกำร 
 นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย ์   รองประธำนกรรมกำร 

นำยสมุฎฎ์ิ  ภำษำดี    กรรมกำร 
นำยปวิตร    สมนึก    กรรมกำร 
นำยสิทธิชัย    มำโนชญ์กุล   กรรมกำร 
นำยภำคภูมิ    แก้วเย็น    กรรมกำร 

  นำยวัชระ    เต๋งเจรญิสุข   กรรมกำร 
  นำยสุริยำ  ทรัพยเ์ฮง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำยก ำพล    จำงจะ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องเสียงส ำหรับกำรจัดกิจกรรมให้เรียบร้อย เพียงพอ 
และพรอ้มส ำหรับกำรใช้งำน บรเิวณเวทีใต้โดม หอประชุมโรงเรียน ห้องโสตทัศนศึกษำ  
และห้องประชุม๖๑๑  
๒. บันทึกภำพน่ิง ภำพเคลือ่นไหวตำมควำมเหมำะสม 
๓. จัดท ำแผ่นป้ำยในกำรประชำสัมพันธ์งำน 
๔. ออกแบบและจัดท ำแผ่นป้ำยงำนนิทรรศกำร 

 ๕. จัดท ำแผ่นป้ำยสจูิบัตรในกำรเดินชมงำนนิทรรศกำรฯ 
๖. ประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งำนเกิดควำมส ำเร็จเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายจราจร  และดแูลความเรียบร้อย 
  นำยสัณห ์  พินิจมณีรัตน์   ประธำนกรรมกำร 

นำยสุมังครัตน์  โครตมณี   รองประธำนกรรมกำร 
นำยสำธิต    แก้วศรีทัศน์   กรรมกำร 
นำงสำววชิรำภรณ์ สันตวงษ์   กรรมกำร 
นำยอภิวัฒน์  บุญอ่อน    กรรมกำร 

  นำยศรำวุธ  คำรมหวำน   กรรมกำร  
  คณะนักศึกษำวิชำทหำร     กรรมกำร 



๑๗ 

 

  พนักงำนรกัษำควำมปลอดภัย    กรรมกำร 
  นำยกิติศักดิ์  โฉมวิไล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ว่ำที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยและอ ำนวยควำมสะดวกเรือ่งกำรจรำจรแก่ครูและนกัเรียน 
    ที่มำเข้ำร่วมกจิกรรม 

 ๒. ดูแลและควบคุมให้นกัเรียนอยู่ในควำมเรียบร้อย 

๑๓. คณะกรรมการน านักเรียนเยี่ยมชมนิทรรศการ 
นำงอำภำภรณ์  อริวัน    ประธำนกรรมกำร 
นำยนพดล  ค ำพร    รองประธำนกรรมกำร 
นำยกิติศักดิ์  โฉมวิไล    รองประธำนกรรมกำร 
นำยอรรถพล  ยตะโครต   กรรมกำร 

  นำงสำวกมลรัตน์  ตระกลูสถิตมั่น   กรรมกำร 
นักเรียนสุภำพบรุุษ กุลสตรีศรี ว.ธ.    กรรมกำร 
คณะกรรมกำรนกัเรียน       กรรมกำร 
นักเรียนชุมนมุเถ้ำแก่น้อย      กรรมกำร 
นักเรียนทุนกำรศึกษำ       กรรมกำร   
นำยศักรินทร ์  ศรีตระกลู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยศิรณัฏฐ์     ภูพิเศษศักดิ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้ำที ่ ๑. ให้กำรต้อนรับนักเรียนประถมศึกษำที่เข้ำเยี่ยมชมนิทรรศกำรและควบคุมเวลำ 
๒. จัดระเบียบแถวนักเรียนประถมศึกษำในกำรร่วมพิธีเปิดให้เรียบร้อยก่อนเริม่พิธีเปิด 
๓. น ำนักเรียนประถมศกึษำที่เข้ำเยี่ยมชมนิทรรศกำรไปยังศนูย์กำรเรียนรูทุ้กกลุ่มสำระ 
    กำรเรียนรู้ และควบคุมเวลำ 
๔. ดูแลควำมเรียบร้อยและอ ำนวยควำมสะดวกเรื่องกำรน ำเยี่ยมชมนิทรรศกำรตำมศูนย ์
    กำรเรียนรู้และทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ให้แก่ครูและนักเรียนที่มำเข้ำร่วมงำน 

  ๑๓.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
   นำงสำวพนิดำ  ยอดรัก 
   นำงสำวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ 
   นำงสำวสุภิดำ  โลเกษ 
   นำยทินกร  พำนจันทร ์

๑๓.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   นำงสำวกิตติมำ    ธรรมวิสทุธ์ิ   
   นำงสำวอโนชำ    โปซิว     

นำงสำวศศิตำ    อยู่ยืน     
นำงสำวนัยนำ    อ่อนบุญ     
นำงสำวเทพี     กิ่งไทร    
นำยรุ่งฤทธ์ิ      ถ ำวำปี  
 
 
 



๑๘ 

 

 
๑๓.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

นำงสำวมณทิพย ์ เจริญรอด 
ครูกลุม่สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์

  ๑๓.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   นำงสำวพรทิวำ       สมเนตร์                     
   นำงสำวจิตรลดำ      อินทรขุนทศ   
                               นำยพลช           เลิศทิวำกุล 
                               นำงสำวสุจิตรำ       หมื่นโยธำ 
                               นำงสำวจิรำภรณ์     ประเสริฐสัง 

๑๓.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   นำงสำวอรวรรยำ  ภำคค ำ 
   นำยสุชำติ  รัตนเมธำกรู 
   นำงสำวญำณิศำ  ชำญกิจกรรณ์   
   นำงสำวกมลลกัษณ์ สร้อยเงิน   
   นำงสำวปรำรถนำ รุ่งเรือง    
  ๑๓.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
   นำยนิธิภัทร์  สร้อยเช้ือด ี  
   นำงสำวปิยวรรณ  ฑิมัจฉำ 
   นำยเสถียร  บุญมหำสทิธ์ิ   

๑๓.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
นำงสำวชลิตำ     บุญรกัษำ 

   นำงสำวเมทิตำ     ชัยมำ    
  ๑๓.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   นำงสำวพรวล ี  สุขสะอำด 
   นำงสำวสมฤดี  เจียรสกลุวงศ์ 
  ๑๓.๙ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ว่ำที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน ์
  ๑๓.๑๐ งานห้องสมุด  
   นำงเกษรำ    ก้องศักดิ์ศร ี
   นำงสำวพรทิพย ์  นำคเกิด 
   นำงสำวทรงพร  อรุณรัมย ์
  ๑๓.๑๑ งานโสตทัศนศึกษา 
   นำยสุวิท  ปิ่นอมร 
   นำยก ำพล    จำงจะ 
  ๑๓.๑๒ งานห้องเรียนพิเศษ ICT และ IEP 

นำงสำวณิชำนันทน์ ศรีโพธ์ิอ่อน 
นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท ์
นำงสำวอรวรรยำ  ภำคค ำ 
นำยนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์ 



๑๙ 

 

  ๑๓.๑๓ นิทรรศการหุ่นยนต์ 
   นำยสิทธิชัย    มำโนชญ์กุล 
  ๑๓.๑๔ สาธิตการปฐมพยาบาล 
   นักเรียนแกนน ำอำสำยุวกำชำด 
  ๑๓.๑๕ นิทรรศการโครงงานคุณธรรมระดับชั้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   นำงสำวนฤมล  รับส่ง 
   นำงสำวภัทรนันท ์ แดนวงศ์ 

หน้าท่ี ๑. ให้กำรต้อนรับนักเรียนประถมศึกษำที่เข้ำเยี่ยมชมนิทรรศกำรและควบคุมเวลำ 
๒. ดูแลควำมเรียบร้อยและอ ำนวยควำมสะดวกเรื่องกำรน ำเยี่ยมชมนิทรรศกำรตำมศูนย์       
    กำรเรียนรู้และทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ให้แก่ครูและนักเรียนที่มำเข้ำร่วมงำน 

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด 
 นำงสำวธนิดำ  ไชยสุนทรกิตติ  ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวชลิตำ  บุญรกัษำ  รองประธำนกรรมกำร  
นำยศรำวุธ  คำรมหวำน  กรรมกำร 
นำงอำภำภรณ์  อริวัน   กรรมกำร 
นำงจันทร์เพญ็  จันทรท์อง  กรรมกำร 
นำงสำววนิดำ  ตนภู   กรรมกำร 
นำยชนินทร ์  บัวแจ้ง   กรรมกำร 
นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย ์  กรรมกำร 
 นำยก ำพล    จำงจะ   กรรมกำร   
 นำยรุ่งรดิศ  จันทรจ์ ำปำ  กรรมกำร   
นำงสำวเมทิตำ  ชัยมำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
นำยชัยวัฒน์  ผ่องสังข์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

หน้าท่ี วำงแผน ด ำเนินงำน จัดกำรแสดงในพิธีเปิดงำน ณ เวทีใต้โดม ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๑๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าและมอบเกียรติบัตร 
นำงสำววทันยำ  ใจนันตำ   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวกวินวัณณ์ กำฬดิษฐ์  กรรมกำร 
นำยสิทธิชัย    มำโนชญ์กุล  กรรมกำร 

  นำงสำวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกลุ  กรรมกำร  
นำงสำววิไลพรรณ คงด ี   กรรมกำร 
นำยสุพัฒน์ชัย  พงษ์เกสำ  กรรมกำร 

  นำงสำวปรำรถนำ รุ่งเรือง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำงสำวปัทมำ  รัตนจ ำนง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี ๑. รวบรวมผลกำรแข่งขันจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ณ ห้องศูนย์โสตทัศนศึกษำ 
๒. จัดเตรียมเกียรติบัตรตำมประเภทกำรแข่งขัน เพื่อมอบให้นักเรียนที่ชนะและเข้ำร่วม 
กำรแข่งขัน 
๓. จัดล ำดับผู้ชนะกำรแข่งขันแต่ละรำยกำร เพื่อข้ึนรบัมอบเกียรติบัตร ณ เวทีใต้โดม 

 

 



๒๐ 

 

๑๖. คณะกรรมการประเมินผล 
  นำงสำวธนิดำ  ไชยสุนทรกิตติ  ประธำนกรรมกำร 
  นำงอำภำภรณ์  อริวัน   กรรมกำร 
  นำงจันทร์เพญ็  จันทรท์อง  กรรมกำร 
  นำงสำววนิดำ  ตนภู   กรรมกำร 
  นำยศรำวุธ  คำรมหวำน  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้าท่ี ๑. ด ำเนินกำรออกแบบส ำรวจควำมคิดเห็นของครู นักเรียนที่เข้ำร่วมกจิกรรม 
๒. สรุปรำยงำนกำรส ำรวจควำมคิดเห็น และสรปุผลกำรด ำเนินกิจกรรม   
    เสนอฝ่ำยบรหิำรทรำบ 
๓. ประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งำนเกิดควำมส ำเร็จเป็นไปด้วย 
    ควำมเรียบร้อย 

 ให้บุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ถูกต้องและเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
บังเกิดกับทำงรำชกำร 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

( นำงจินตนำ  ศรีสำรคำม ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 

 

 
ก าหนดการ  

งานนิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
“W.T. Digital school เปิดบ้านการเรียนรู้ สู่อนาคต” 

24  มกราคม  2563 
********************************* 

07.00 – 08.30 น.   ครูที่มำร่วมงำนและนักเรียนที่มำร่วมแข่งขันลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน 
07.30 – 08.00 น.  นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสำธิตและนกัเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมท ำ 
    กิจกรรมหน้ำเสำธง 
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด   

- ประธำนมำถึงบริเวณพิธี วงโยธวำทิตบรรเลงเพลงมหำฤกษ์ 
- นำงสำวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  กล่ำวรำยงำน  

 - ประธำนกล่ำวเปิดงำน และพิธีเปิด 
- ชมกำรแสดงพิธีเปิดงำนนิทรรศกำรทำงวิชำกำรและผลผลตินักเรียน 

             โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต “W.T. Digital school เปิดบ้ำนกำรเรียนรู้  
             สู่อนำคต” 

- พิธีมอบเกียรตบิัตรให้แก่โรงเรียน และนกัเรียนที่ท ำคะแนนสอบ  
  Pre-ม.1 สูงสุด 

09.00 - 10.30 น.  ประธำนและแขกผู้มเีกียรติเปิดงำนโครงงำนคุณธรรมระดับช้ันตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง และเดินชมนทิรรศกำรทำงวิชำกำรและผลผลิต
นักเรียน 

09.00 – 12.00 น.  กิจกรรมกำรประกวดแข่งขันของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
บริเวณเวทกีลำงแจ้ง และห้องศูนย์กำรเรียนรู้บนอำคำรเรียน 

12.00 – 13.00 น.  พักกลำงวัน 
13.00 น. เป็นต้นไป มอบเกียรตบิัตร/พิธีปิดงำนนิทรรศกำรฯ 

    

หมายเหตุ   
 ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

การแต่งกาย  
ครู  ชุดสูทโรงเรียนและเสือ้สีชมพู   
นักเรียน  ชุดนักเรียน    


