
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
      ที่  ๑๕/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน  
“W.T.S. Open House 2022 Go To Your Genius” 

……………………………………………………..……………….. 
ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กำหนดจัดงานนิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน  

“W.T.S. Open House 2022 Go To Your Genius” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอผลงานทางวิชาการของครู
และนักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่
สนใจเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ในวันเสาร์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ใน
รูปแบบออนไลน์  เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้   

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
  นายสันติพงศ์    ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ  
  นางปานทิพย์    สุขเกษม   กรรมการ  
  นายสมชัย    ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ  

นายปวิช   เรืองวรัชกุล   กรรมการ 
นางสาวจรรยา   ศรีแจม    กรรมการ  
นางสาวนฤมล   รับสง    กรรมการ 
นายจักรกฤษณ  แกวลำหัด   กรรมการ 

  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ อำนวยการ  วางแผน  ให้การดำเนินกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี  

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  ประธานกรรมการ 
นายสมชัย    ก้องศักดิ์ศรี  รองประธานกรรมการ 

 นางปานทิพย์    สุขเกษม   รองประธานกรรมการ  
  นายปวิช   เรืองวรัชกุล  รองประธานกรรมการ  

นางสาวจรรยา   ศรีแจม   รองประธานกรรมการ 
นางสาวจิรา    จั่นเล็ก   กรรมการ 
นางสาวพิทธิดา   ปราโมทย ์  กรรมการ 
นางธัญญา  สติภา   กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ ์  กรรมการ 



๒ 

 

นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง  กรรมการ 
นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
 นางสาวเจนจิรา   เพ็งจันทร์  กรรมการ 

  ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์  กรรมการ 
  นางอาภาภรณ์  อริวัน   กรรมการ 
  นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 
  นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการ 
  นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่  วางแผน ดำเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบร้อย  

๓. คณะกรรมการฝ่ายเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  ประธานกรรมการ 
นางอาภาภรณ์  อริวัน   กรรมการ 

 นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการ 

  นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการและเลขานุการ 
นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. ทำหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ คร ูนักเรียน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานและเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการ 
๒. รวบรวมรายชื่อและจัดทำแบบลงทะเบียนรายชื่อแขกผู้มีเกียรติ ครู นักเรียน ผู้ที่สนใจทีเ่ข้า
ร่วมงานและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

๔. คณะกรรมการการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
๔.๑ กิจกรรมการแข่งขัน  นักข่าวรุ่นเยาว์ 

  นางพัชนีย์    คงเกิด    ประธานกรรมการ 
นางสาวอุษณีษ์    อ่อนแท้   กรรมการ 
ช่องทางสมัครการแข่งขัน   https://forms.gle/RWXnhY9DccjARVoL7 

๔.๒  กิจกรรมแข่งขัน “สืบสำเนียง เสียงเสนาะ”(การอ่านทำนองเสนาะ) 
  นางสาวเกวลี   เงินศรีสุข  ประธานกรรมการ 

นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมการ 
ช่องทางสมัครการแข่งขัน  https://forms.gle/E3g5fdxmoGJwyXbt8 
 
 

https://forms.gle/RWXnhY9DccjARVoL7
https://forms.gle/E3g5fdxmoGJwyXbt8
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๔.๓ กิจกรรมแข่งขัน ประกวดออกแบบการ์ดเกมภายใต้หัวข้อ “Math For Fun คณิต คิด สนุก” 
นางสาววิลัยภรณ์           ปิยะวงค์  ประธานกรรมการ 
นางธัญญา   สติภา   กรรมการ 
ช่องทางสมัครการแข่งขัน  https://forms.gle/jGPm1dGk9cgYu1cx7 

๔.๔  กิจกรรมแข่งขัน การแสดงทางคณิตศาสตร์ (Math Show) 
นางสาวอนุสรา   สุขสุคนธ์  ประธานกรรมการ 

  นายเกรียงศักดิ์   มะละกา   รองประธานกรรมการ 
  นายธีรพงษ์   มวานนท ์  กรรมการ 
  นางสาวลาวัลย์   คงแก้ว   กรรมการ 
  นางสาวธมลวรรณ  สีทอง   กรรมการ 

ช่องทางสมัครการแข่งขัน  https://forms.gle/48eqJHx7dfi3sD4j9 
      ๔.๕  กิจกรรมแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 

  นางสาวณัฏฐณิชา    โมสันเทียะ    ประธานกรรมการ 
  นางสาวอมรรัตน์   มะลิงาม    กรรมการ 

ช่องทางสมัครการแข่งขัน   https://forms.gle/MHhXHCBU8Sks2cLbA 
๔.๖  กิจกรรมแข่งขัน ประกวด การวาดภาพดิจิทัล หัวข้อ “ว.ธ.ต้านภัยโควิด” (Digital Art Painting) 

นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์  ประธานกรรมการ 
  นางปัทมา   รัตนจำนงค์  กรรมการ 
  นายสุริยา   ทรัพย์เฮง   กรรมการ 

ช่องทางสมัครการแข่งขัน    https://forms.gle/iyRT5owhoAXhroSG6 
๔.๗  กิจกรรมแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้    
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด  ประธานกรรมการ 
  นางสาวเยาวรัตนา  พรรษา   กรรมการ 
  นางสาวศศิธร   เมืองมูล   กรรมการ 

ช่องทางสมัครการแข่งขัน https://forms.gle/JYvTpKukq4HmbgNj8. 
๔.๘  กิจกรรมการแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท ์  ประธานกรรมการ 
  นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ   กรรมการ 
  นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ ์  กรรมการ 
  นางสาววราลี  สินธุวา   กรรมการ 
  นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ  กรรมการ 

ช่องทางสมัครการแข่งขัน  https://forms.gle/oPJm7BnqbRKM33WM6 
 

https://forms.gle/jGPm1dGk9cgYu1cx7
https://forms.gle/48eqJHx7dfi3sD4j9
https://forms.gle/MHhXHCBU8Sks2cLbA
https://forms.gle/iyRT5owhoAXhroSG6
https://forms.gle/JYvTpKukq4HmbgNj8
https://forms.gle/oPJm7BnqbRKM33WM6
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๔.๙  กิจกรรมการแข่งขัน เล่านิทานคุณธรรม 
  นางสาวจิตรลดา   อินทรขุนทศ  ประธานกรรมการ 
  นางสาวอัญชนา   แซ่จิว    กรรมการ 

ช่องทางสมัครการแข่งขัน  https://forms.gle/fXntELTSfm5Bptfx8 
๔.๑๐ กิจกรรมแข่งขัน ประกวดมารยาทไทย 

นางสาวอรวรรณ  พันธุ์ภัครินทร์  ประธานกรรมการ 
  นางสาวปริยากร    งามตรง   กรรมการ 

ช่องทางสมัครการแข่งขัน https://forms.gle/7dVL3AziNuEPKd7q7 
๔.๑๑ กิจกรรมการแข่งขัน ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง 

นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์  ประธานกรรมการ 
ช่องทางสมัครการแข่งขัน https://forms.gle/Y4VTzUcQJXEBsryA6 

๔.๑๒ กิจกรรมการแข่งขัน วาดภาพ หัวข้อ “จินตนาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม” 
นายสัณห์   พินิจมณีรัตน์    ประธานกรรมการ 
ช่องทางสมัครการแข่งขัน https://forms.gle/eQtsLajjCC4WCXcAA 

๔.๑๓ กิจกรรมการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน 
นางสาวเมทิตา   ชัยมา   ประธานกรรมการ 
ช่องทางสมัครการแข่งขัน https://forms.gle/99FihQnBKoE7ysX48 

๔.๑๔ กิจกรรมแข่งขัน  ส้มตำลีลาโด่ดิดง 
นางพัชรา    ไตรยวงศ์  ประธานกรรมการ 

  นางสาวปิยวรรณ   ฑิมัจฉา    กรรมการ 
  ช่องทางสมัครการแข่งขัน    https://forms.gle/2PAMvgDQpQDhu9Uw7 

๔.๑๕ กิจกรรมแข่งขัน QUIZ GURU การเข้าร่วมตอบปัญหาความรู้ทั่วไป 4 ประเทศ 
นายชนินทร์   บัวแจ้ง   ประธานกรรมการ 

  นางสาวกมลลักษณ์   สร้อยเงิน  กรรมการ 
ช่องทางสมัครการแข่งขัน  https://forms.gle/vVatDTS7RSfJ631SA  

๔.๑๖ กิจกรรมแข่งขัน English Skills (การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ) 
นางสาวศิริมา   บุญสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
ช่องทางสมัครการแข่งขัน  https://forms.gle/kks5Toob3Rfm2fYe9  

 หน้าที่  ๑. วางแผน ดำเนินการจัดการแข่งขัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันกำหนดเวลา 
  ๒. ส่งผลการแข่งขันให้คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ณ ห้องศูนย์โสตทัศนศึกษา 
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https://forms.gle/kks5Toob3Rfm2fYe9


๕ 

 

๕. กรรมการจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์ 
นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท์   ประธานกรรมการ 
นายศราวุธ   คารมหวาน   รองประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์   รองประธานกรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล   หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 
นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน   หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ ICT, AI 
นางสาวปิยวรรณ  ทิฆัจฉา    กรรมการห้องเรียนพิเศษ ICT 
นางสาวอริษา   แช่มชื่น    กรรมการห้องเรียนพิเศษ ICT 
นายนักขตฤกษ์   ภู่ระหงษ์   หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ IEP 
นายศักรินทร์   ศรีตระกูล   กรรมการห้องเรียนพิเศษ IEP 
นางสาวสมฤดี   จันทะคร   กรรมการห้องเรียนพิเศษ IEP 
นางสาววชิราภรณ ์ สันตวงษ์   หัวหน้าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นางสาวอนุสรา  สุขสุคนธ์   หัวหน้าแผนการเรียนวิศวกรรมศาสตร์- 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
นางปัทมา   รัตนจำนงค์   หัวหน้าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คอมพิวเตอร์ 
นางสาวจินต์จุฑา  เกษร    หัวหน้าแผนการเรียนภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสารธุรกิจ 
นางสาวนฤมล   รับส่ง    หัวหน้าแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน  หัวหน้าแผนการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาฝรั่งเศส 
นางสาวปรารถนา  รุ่งเรือง   หัวหน้าแผนการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาเกาหลี 
นางสาวญาณิศา   ชาญกิจกรรณ์   หัวหน้าแผนการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาญี่ปุ่น 
นายชนินทร์   บัวแจ้ง    หัวหน้าแผนการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาจีน 
นายอรรถพล   ยตะโคตร   หัวหน้าแผนการเรียนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ 
นางสาวเมทิตา   ชัยมา    หัวหน้าแผนการเรียนนิเทศศาสตร์-ศิลปกรรมศาสตร์ 
นายนิธิภัทร์   สร้อยเชื้อดี   หัวหน้าแผนการเรียนคหกรรมศาสตร์ 
นายเสถียร   บุญมหาสิทธิ์   งานโสตทัศนศึกษา 
นายปวิตร  สมนึก    งานโสตทัศนศึกษา 
นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล   งานโสตทัศนศึกษา 
นายวัชระ   เต๋งเจริญสุข   งานโสตทัศนศึกษา 
นายกำพล   จางจะ    งานโสตทัศนศึกษา 
นางสาวกิ่งแก้ว   พาด้วง    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๒ 
นางสาวพัชรมน   สุขเจริญ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๒ 
นายวัธนพัทธิ์   พิศาลสรกิจ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๒ 
นายเอกณัฏฐ์   รุ่งเรืองธนันต์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๒ 
นางสาววรวิษา   มาตรา    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๒ 



๖ 

 

นางสาวพรไพลิน  ฤกษ์ดี    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๒ 
นางสาวพิมพิกา   โกญจนพันธ์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔ 
นางสาวปวีณา   ทองเชื้อ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔ 
นางสาวสุวพักตร์   ชุมคำน้อย   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙ 
นายอนันดา   มาลัย    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙ 
นายสุริยา   ทรัพย์เฮง   กรรมการและเลขานุการ 
นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาววิมล    อภิเมธีกุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ประชุม วางแผน คณะกรรมการเพ่ือนำแนวคิดของนักเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดมาจัดทำ
สตอรี่บอร์ด (Story Board) 
๒. จัดทำสตอรี่บอร์ด (Story Board) เพ่ือวางแผนในการจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๓. ประสานขอความอนุเคราะห์ใช้แหล่งเรียนรู้ และสถานที่ต่างๆ ของโรงเรียน 
๔. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตามสตอรี่บอร์ด (Story Board) และวันเวลาที่กำหนด 
๕. จัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเป็นไปตามที่ประชุมวางแผนและกำหนด 
๖. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นำเสนอในรูปแบบ Infographic 

๖. คณะกรรมการถ่ายทอดสด   
นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท์   ประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์  รองประธานกรรมการ 
นายศราวุธ   คารมหวาน  รองประธานกรรมการ 
นางสาวจิรา   จั่นเล็ก   กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด  กรรมการ 
นางสาววราล ี  สินธุวา   กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์           ตระกูลสถิตมั่น  กรรมการ 
นายนพดล    คำพร   กรรมการ 
นางสาววทันยา   ใจนันตา   กรรมการ 
นางสาวเกศินี   จันทร์ครบ  กรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล  กรรมการ 
นายศักรินทร์  ศรีตระกูล  กรรมการ 
นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมการ 
นางสาวสุนทรี   วีระปรีชา  กรรมการ 
นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา   กรรมการ 
นางสาวจินต์จุฑา  เกษร   กรรมการ 
นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง  กรรมการ 



๗ 

 

นางอาภาภรณ์  อริวัน   กรรมการ 
  นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 
  นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 

นางสาววิมล   อภิเมธีกุล   กรรมการ 
นางสาวลาวัลย์    คงแก้ว   กรรมการ 
นางสาวเมทิตา  ชัยมา   กรรมการ 
นายปวิตร   สมนึก    กรรมการ 
นายสุริยา   ทรัพย์เฮง   กรรมการ 
นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์   กรรมการ 
นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล   กรรมการ 
นายภาคภูมิ   แก้วเย็น   กรรมการและเลขานุการ 
นายกำพล   จางจะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายวัชระ   เต๋งเจริญสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามลำดับขันตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้งานเกิดความสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
นายปวิช   เรืองวรัชกุล  ประธานกรรมการ  
นางสาวลาวัลย์    คงแก้ว   รองประธานกรรมการ 
นายชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์   กรรมการ 
นางสาวเมทิตา  ชัยมา   กรรมการ 
นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์  กรรมการ 
นายชนินทร์  บัวแจ้ง   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอนุสรา  สุขสุคนธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดงาน 
๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้งานเกิดความสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๘. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
นายปวิช   เรืองวรัชกุล  ประธานกรรมการ  
นายจักรกฤษณ  แกวลำหัด  รองประธานกรรมการ 

  นักพัฒนา     กรรมการ  
นางสาวณิชชา  บุตรสีมาตร  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียม พร้อมตกแต่งสถานที่ 
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมให้พร้อมเพรียง 
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้งานเกิดความสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 



๘ 

 

๙. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
นายปวิช   เรืองวรัชกุล  ประธานกรรมการ  
นายจักรกฤษณ  แกวลำหัด  รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรวลี  สุขสอาด   กรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

๑๐. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 
นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท์   ประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์  รองประธานกรรมการ 
นายปวิตร   สมนึก    กรรมการ 
นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์   กรรมการ 

 นายสิทธิชัย    มาโนชญ์กุล  กรรมการ 
นายภาคภูมิ    แก้วเย็น   กรรมการ 

  นายวัชระ    เต๋งเจริญสุข  กรรมการ 
  นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  กรรมการและเลขานุการ 
  นายกำพล    จางจะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องเสียงสำหรับการจัดกิจกรรมและการถ่ายทอดสดให้เรียบร้อย 
เพียงพอ และพร้อมสำหรับการใช้งาน  
๒. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการถ่ายทอดสดตามความเหมาะสม 
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้งานเกิดความสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๑๑. คณะกรรมการสื่อประชาสัมพันธ์และนวัตกรรม 
นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท์   ประธานกรรมการ 
นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  รองประธานกรรมการ 
นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์  กรรมการ 
นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง   กรรมการ 

 นางสาวณชิานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมการ 
วาที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดทำแผ่นป้ายในการประชาสัมพันธ์ 
๒. ออกแบบและจัดทำแผ่นป้ายงานนิทรรศการ 

 
  
 
 
 



๙ 

 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด 
 นางสาวชลิตา  บุญรักษา  ประธานกรรมการ 
นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล  กรรมการ 
นางสาวสุธิดา  ด่านซ้าย   กรรมการ 
นางสาวเมทิตา  ชัยมา   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่ วางแผน ดำเนินงาน จัดการแสดงในพิธีเปิดงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำและมอบเกียรติบัตร 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  ประธานกรรมการ 
นางสาววทันยา  ใจนันตา   รองประธานกรรมการ 
นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์  กรรมการ 
นางสาววิไลพรรณ คงดี   กรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล  กรรมการ 
นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง   กรรมการ 
นายสิทธิชัย    มาโนชญ์กุล  กรรมการและเลขานุการ 

  นายสุพัฒน์ชัย  พงษ์เกสา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. รวบรวมผลการแข่งขันจากกลุ่มสาระการเรียนรู้  

๒. จัดเตรียมเกียรติบัตรตามประเภทการแข่งขัน เพ่ือมอบให้ครูผู้ควบคุม นักเรียนที่ชนะและเข้า
ร่วมการแข่งขัน 

๑๒. คณะกรรมการประเมินผล 
  นายศราวุธ  คารมหวาน  ประธานกรรมการ 
  นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
  นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 
  นางสาววิมิล  อภิเมธีกุล  กรรมการ 
  นางอาภาภรณ์  อริวัน   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่ ๑. ดำเนินการออกแบบสำรวจความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. สรุปรายงานการสำรวจความคิดเห็น และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเสนอฝ่ายบริหารทราบ 
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้งานเกิดความสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บังเกิดผลดีกับทางราชการ 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๘  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

( นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 



๑๐ 

 

 
 
 
 

กำหนดการ  
งานนิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

“W.T.S. Open House 2022 Go To Your Genius” 
วันที่ 22  มกราคม  2565 

********************************* 
07.30 – 08.30 น.   ลงทะเบียนร่วมสนุกลุ้นรางวัล (ช่วงสุดท้าย) 
08.30 – 09.30 น.  พิธีเปิด 

- กล่าวเปิดงาน  โดย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
- ชมการแสดงพิธีเปิด 

09.30 – 10.30 น. - งานนิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน 
“W.T.S. Open House 2022 Go To Your Genius” 

- กิจกรรมแนะนำโรงเรียน 
- กิจกรรมแนะนำแผนการเรียน 
- กิจกรรม  show  time  ของดี  ที่นี่ วชิรธรรมสาธิต 
- ฟังเสียงศิษยเ์ก่า และศิษย์ปัจจุบัน             

10.30 – 11.00 น.  กิจกรรม  รางวัลของคนเก่ง 
เกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน และนักเรียนที่ทำคะแนนสอบ Pre-ม.1 สูงสุด 

11.00 – 11.30 น.  ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 
11.30 – 12.00 น. จับรางวัลที่ระลึกผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการทางวิชาการและผลผลิต

นักเรียน“W.T.S. Open House 2022 Go To Your Genius” 
12.00 น.   พิธีปิดงาน 

    
หมายเหตุ  : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 


