
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
      ที่  011/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนนิทรรศกำรทำงวิชำกำรและผลผลิตนักเรียน  
W.T.S Open House 2023 “อะเมซิ่ง วชิรธรรมสำธิต เปิดบ้ำนจักรวำลนฤมิต (METAVERSE)” 

……………………………………………………..……………….. 

ด้วย โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ก ำหนดให้มีกำรจัดงำนนิทรรศกำรทำงวิชำกำรและผลผลิตนักเรียน    
W.S.T. Open House 2023 “อะ เ มซิ่ ง  ว ชิ ร ธ ร รมส ำ ธิ ต  เ ปิ ดบ้ ำ นจั ก ร ว ำลน ฤ มิ ต  (METAVERSE)”  
เพ่ือประชำสัมพันธ์โรงเรียน แนะแนวกำรศึกษำต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ และจัดแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรของนักเรียน รวมทั้ง น ำเสนอผลงำนผลผลิตนักเรียนตำมโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศกำรศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง “ศำสตร์พระรำชำและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” ในวันศุกร์ 
ที่ 10 กุมภำพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลำ 08.00 – 14.00 น. ณ โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 27(1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกร ทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้   

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  นำยสันติพงศ์    ชินประดิษฐ  ประธำนกรรมกำร  
  นำงปำนทิพย์    สุขเกษม   กรรมกำร  
  นำยปวิช   เรืองวรัชกุล   กรรมกำร 

นำงสำวจรรยำ   ศรีแจ่ม   กรรมกำร  
 นำงสำวพนิดำ    ยอดรัก   กรรมกำร 

นำงสำวนฤมล   รับส่ง   กรรมกำร 
นำยจักรกฤษณ์  แก้วล ำหัด  กรรมกำร 

  นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่ อ ำนวยกำร วำงแผน ให้กำรด ำเนินกิจกรรม เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี  

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์  ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย์    สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร  

  นำยปวิช   เรืองวรัชกุล  รองประธำนกรรมกำร  
นำงสำวจรรยำ   ศรีแจ่ม   รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพนิดำ    ยอดรัก   รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวจิรำ    จั่นเล็ก   กรรมกำร 
นำงสำวพิทธิดำ   ปรำโมทย ์  กรรมกำร 
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นำงธัญญำ  สติภำ   กรรมกำร 
นำงสำววชิรำภรณ์  สันตวงษ ์  กรรมกำร 
นำงสำวรัตยำ  ร่ำงกำยดี  กรรมกำร 
นำยชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์   กรรมกำร 
นำงสำวชลิตำ  บุญรักษำ  กรรมกำร 
นำยนิธิภัทร์   สร้อยเชื้อดี  กรรมกำร 
 นำงสำวเจนจิรำ  เพ็งจันทร์  กรรมกำร 

  ว่ำที่ ร.ต. หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์  กรรมกำร 
  นำงทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมกำร 
 นำงอำภำภรณ์  อริวัน   กรรมกำร 
  นำงจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมกำร 
  นำงสำวธีรำอร  วงษ์ไกร   กรรมกำร 
  นำยศรำวุธ  คำรมหวำน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำงสำวธนิดำ  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงสำววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่  วำงแผน ด ำเนินงำน ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ด้วยควำมเรียบร้อย ทันก ำหนดเวลำ 

3. คณะกรรมการฝ่ายเชิญ/ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ/จัดท าเอกสารบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  

นำงสำวพนิดำ    ยอดรัก   ประธำนกรรมกำร 
นำงทัศนีย์    วงค์เขียว  รองประธำนกรรมกำร 
นำยสมจิตร์  แพทย์รัตน์  กรรมกำร 

 นำงเกษรำ  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมกำร 
 นำงสำวณัฐวดี  โพธิจัก   กรรมกำร 
 ว่ำที่ ร.ต. หญิงสุทธิดำ แซ่หล่อ   กรรมกำร 

 นำงสำววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมกำร 
นำงอำภำภรณ์  อริวัน   กรรมกำร 

  นำงจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมกำร 
  นำงสำวธีรำอร  วงษ์ไกร   กรรมกำร 
  นำงสำวศิริลักษณ์ ธรรมจิต   กรรมกำร 

นำงสำวธัญญ์ฐิตำ  เยำวยอด  กรรมกำร* 
  นำยศรำวุธ  คำรมหวำน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำงสำวธนิดำ  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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 หน้าที่   1* จัดท ำหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติมำร่วมงำนและโรงเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร 
2* จัดท ำหนังสือเชิญคณะครูเข้ำร่วมงำนและนักเรียน โรงเรียนต่ำง ๆ เข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะ 
    วิชำกำร 
3. จัดท ำเอกสำรบันทึกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมนิทรรศกำรให้กับนักเรียน 
4. จัดพิมพ์แบบลงทะเบียนและรวบรวมรำยชื่อนักเรียนที่เข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำกำร 
5. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ณ ห้องประชุม Meeting room 

4. คณะกรรมการการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
  4.1  กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วโดยใช้โปรแกรม GSP 
   นำงธัญญำ  สติภำ   ประธำนกรรมกำร 

นำยทินกร  พำนจันทร์  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวสุภิดำ  โลเกษ   กรรมกำร 
นำงสำวลำวัลย ์  คงแก้ว   กรรมกำร 
นำยธีระพงษ์  มวำนนท์  กรรมกำร 
นำยทศพร  โอภำโส   กรรมกำร 

       นำงสำวพัชรำวัลย์ บุตรพรม  กรรมกำร 
นำงสำวอมรรัตน์  มะลิงำม   กรรมกำร 
นำยภัทรปภูมิ  ชูยงค ์   กรรมกำร 

   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1  
เด็กหญิงมำลัยทอง กมลวรำพิทักษ์  กรรมกำร 
เด็กชำยวรพจน์  เนตรพนำ  กรรมกำร 
เด็กหญิงจิตรำรัช  ตำกำลำ   กรรมกำร 
เด็กหญิงกัณณ์กำญจน์  บุญประเทือง  กรรมกำร 
เด็กหญิงธีร์จุฑำ   รำชดุษฎี  กรรมกำร 

 เด็กหญิงอชิรญำณ์  วนวรรณนำวิน  กรรมกำร  
 เด็กหญิงเอนเจิล   แอนน์ เอสติลเล  กรรมกำร   

เด็กหญิงดำรำกำ   วรรธนำคม  กรรมกำร   
เด็กชำยฐปนรรฆ์  พงศ์สภำบดี  กรรมกำร   
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ครุฑด ำ   กรรมกำร   
เด็กหญิงกัณต์ภัสสรณ์  สวงษ์ตระกูล  กรรมกำร   
นำงสำวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4.2  กิจกรรมการแข่งขัน SUDOKU (ซูโดกุ) 
   กรรมการออกข้อสอบ 

นำงสำวสรินนำ  หมอนสุภำพ  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวโสภิดำ  ไชยวรรณ  รองประธำนกรรมกำร 
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นำงสำวอลิษำ  ไชยรินทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 กรรมการคุมสอบ 

นำงสำวพิกุลทำ  หงษ์ทอง  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวจิรำพร  เวียงชนก  กรรมกำร 
นำงสำวจิรวรรณ  สวนแก้ว   กรรมกำร 
นำยพลกร  สำยฉลำด  กรรมกำร 
นำยชนเมธี  ศรีษะเทือน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
กรรมการคุมตรวจข้อสอบ 
นำงสำวสรินนำ  หมอนสุภำพ  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวโสภิดำ  ไชยวรรณ  รองประธำนกรรมกำร 
นำยศิรวิชญ์  ประยูรวิวัฒน์  กรรมกำร 
นำงสำวพิกุลทำ  หงษ์ทอง  กรรมกำร 
นำงสำวจิรำพร  เวียงชนก  กรรมกำร 
นำยพลกร  สำยฉลำด  กรรมกำร 
นำงสำวอลิษำ  ไชยรินทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

4.3  กิจกรรมการแข่งขัน  อ่านฟังนักข่าวรุ่นเยาว์ (อ่านร้อยแก้ว) 
   นำงสำวพิทธิดำ    ปรำโมทย์  ประธำนกรรมกำร  

นำงสำวเกวลี     เงินศรีสุข  กรรมกำร 
   นำยพุทธิพงศ์    ฉันทศิริเวทย์  กรรมกำร 
   ว่ำที่ ร.ต.หญิงนุชนำถ    สนำมไชย  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

4.4  กิจกรรมการแข่งขัน สืบส าเนียง เสียงเสนาะ (อ่านท านองเสนาะ)  
นำงสำวพิทธิดำ    ปรำโมทย์  ประธำนกรรมกำร 

   นำงสำวสุนทรี     วีระปรีชำ  กรรมกำร 
   นำงสำวพัชนีย์     คงเกิด   กรรมกำร 

นำยพุทธิพงศ์    ฉันทศิริเวทย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.5  กิจกรรมการแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย  

นำงสำวพิทธิดำ    ปรำโมทย์  ประธำนกรรมกำร 
   นำงสำวรุ่งตะวัน   ทำโสต   กรรมกำร 
   นำงสำวพัชนีย์     คงเกิด   กรรมกำร 
   นำงสำวสุนทรี     วีระปรีชำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4.6  กิจกรรมการแข่งขัน ประกวดวาดภาพดิจิทัล หัวข้อ “ความสุขเกิด เม่ือเปิดเทอมใหม่” 
นำงสำวนงครำญ  ค ำลัยวงษ์    ประธำนกรรมกำร 
นำงปัทมำ   รัตนำจ ำนงค์  กรรมกำร 
นำยเสถียร  บุญมหำสิทธิ์   กรรมกำร 
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นำยวรธรรม  หนูประดิษฐ์  กรรมกำร 
นำงสำวประภำศิริ อุทัยศรี   กรรมกำร 
นำงสำวโสภำ  สุขนิยม   กรรมกำร 

 นำยเจ๊ะกำมำ   สือน ิ   กรรมกำร  
นำยสุริยำ   ทรัพย์เฮง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4.7  กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
นำยจักรกฤษณ ์  แก้วล ำหัด  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวจุฑำรัตน์  เกำะหวำย  กรรมกำร 
นำงสำวฌัชชำ     ปัญญำเมำ  กรรมกำร 
นำงสำวศศิธร   เมืองมูล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4.8  กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
นำงสำววชิรำภรณ์  สันตวงษ์  ประธำนกรรมกำร 
นำงอรอนงค์   ชำญรอบ  กรรมกำร 

 นำงสำวศยำมล   ดีวิลัย   กรรมกำร 
นำงสำวอรระยำ   ณรงค์ชัย  กรรมกำร 
นำงสำวอำทิตยำภรณ์  บทนอก   กรรมกำรและเลขำนุกำร   

4.9  กิจกรรมการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
 นำงสำววรำลี   สินธุวำ   ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวเกศินี   จันทร์ครบ  กรรมกำร 

นำงสำวณิชำนันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.10  กิจกรรมการแข่งขัน ตอบปัญหาประวัติศาสตร์ “สมัยรัตนโกสินทร์” 

นำงสำวอัญชนำ  แซ่จิว   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำววทันยำ      ใจนันตำ   กรรมกำร 
นำงสำวพรทิวำ      สมเนตร์   กรรมกำร 
นำงสำวจิตรลดำ   อินทรขุนทศ  กรรมกำร 
นำงสำววิไลวรรณ์ รัตนะ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

  4.11  กิจกรรมการแข่งขัน “W.T. Spelling Bee” 
นำงสำววิไลพรรณ คงด ี   ประธำนกรรมกำร 
นำยสุชำติ   รัตนเมธำกูร  กรรมกำร 
นำงสำวศิริมำ   บุญสวัสดิ์  กรรมกำร 
Mr. Ranvir  Singh   กรรมกำร 
Mr. Ronald   Pressley  กรรมกำร  

 Mr. Milo   Burgoine   กรรมกำร 
Ms. Cake  Moore   กรรมกำร 
Mr. Mark   Nickell   กรรมกำร 
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นำงสำวสุภำพร  พงค์วัน   กรรมกำร 
 นำงสำวจินต์จุฑำ  เกษร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.12  กิจกรรมการแข่งขัน QUIZ GURU การเข้าร่วมตอบปัญหาความรู้ทั่วไป 4 ประเทศ 
 นำยชนินทร์   บัวแจ้ง   ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวญำณิศำ          ชำญกิจกรรณ์  กรรมกำร 
นำงสำวนิภำพรรณ  อดุลย์กิตติชัย  กรรมกำร 

        นำงเกษรำ  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมกำร 
           นำงสำวปรำรถนำ รุ่งเรือง   กรรมกำร 

นำงสำวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  4.13  กิจกรรมการแข่งขัน English Skills (การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ) 
   นำงสำวศิริมำ     บุญสวัสดิ์  ประธำนกรรมกำร 

นำยสุชำติ   รัตนเมธำกูร  กรรมกำร 
นำงสำวสมฤดี      จันทะคร  กรรมกำร 
นำยสรำวุธ          รัตนนท์             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4.14  กิจกรรมการแข่งขัน ประดิษฐ์ถาดใบตอง 
   นำยนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี   ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวกชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย   กรรมกำร 
นำงสำวพัชรินทร์  มุ่งเงิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

4.15  กิจกรรมการแข่งขัน การขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องประกอบรีวิว 
   นำงนวรัตน์    นำคะเสนีย์กุล  ประธำนกรรมกำร 

นำยจักรกฤษณ์    ชัยปรำโมทย์  กรรมกำร 
นำยสำธิต    แก้วศรีทัศน์  กรรมกำร 
นำงสำวเมทิตำ    ชัยมำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4.16  กิจกรรมการแข่งขัน วาดภาพวิถีไทย วิถีชุมชน 
   นำงสำวสีวลี     ยืนยำว   ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวสุธิตำ    ศรียำงนอก  กรรมกำร 
นำยศิรณัฏฐ์    ภูพิเศษศักดิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4.17 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางกีฬา Under Volleyball  
   นำยชัยวัฒน์      ผ่องสังข์   ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวธนำภำ   แซ่เล้ำ   กรรมกำร 
นำยปฏิภำณ      โศรกศรี   กรรมกำร 
นำงสำวพรวลี     สุขสอำด   กรรมกำร 
นำงสำวสมฤดี     เจียรสกุลวงศ ์  กรรมกำร 
นำยอติวรรตน์   พันธุวงศ์   กรรมกำร 
นำยชวนัส    แก้วพรม  กรรมกำร 
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นำยชิษณุ    หนูแดง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าที่  1. วำงแผน ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ทันก ำหนดเวลำ 
   2. ประสำน ติดตำมกำรเข้ำร่วมแข่งขัน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

5. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 
  5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วโดยใช้โปรแกรม GSP 
   นำงสำวขวัญวิจิตรดำ   ขันทะวงศ์วัฒนำ  ประธำนกรรมกำร 
   นำงสำวอนุสรำ  สุขสุคนธ์  กรรมกำร 
   นำงสำวจิรวรรณ  สวนแก้ว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   กิจกรรมการแข่งขัน SUDOKU (ซูโดกุ)  
   ว่ำที่ ร.ต. หญิงธมลวรรณ  สีทอง   ประธำนกรรมกำร 
   นำงสำวโสภิดำ  ไชยวรรณ  กรรมกำร 
   นำยนทีกำนต์  เติมผล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   นำงสำวพิทธิดำ    ปรำโมทย์  ประธำนกรรมกำร 
   ว่ำที่ ร.ต. หญิงนุชนำถ    สนำมไชย  กรรมกำร 
   นำงสำวสุนทรี     วีระปรีชำ  กรรมกำร 
   นำยพุทธิพงศ์    ฉันทศิริเวทย์  กรรมกำร 
   นำงสำวอโนชำ    โปซิว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

5.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นำงสำวศิริลักษณ์   อภิรมย์พฤกษำ  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวเมธำวี  สุขเจริญ   กรรมกำร 
นำงสำวกุลยำ               บูรพำงกูร  กรรมกำร 
นำงสำวสุลำวัลย ์  ปุริจันทร์  กรรมกำร 
นำงสำวประภำศิริ          อุทัยศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

5.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     นำงสำวทิพวรรณ    โล่กิตติธรกุล  ประธำนกรรมกำร 
     นำยณภัทร            บำรมีวุฒิ  กรรมกำร 
     นำงสำวดลยำ         เวทยำวงศ์  กรรมกำร       
              นำงสำววทันยำ       ใจนันตำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  5.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   นำงสำวเจนจิรำ          เพ็งจันทร์  ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวญำณิศำ          ชำญกิจกรรณ์  กรรมกำร 
นำงสำวกมลลักษณ์      สร้อยเงิน  กรรมกำร 
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นำยชนินทร์               บัวแจ้ง   กรรมกำร 
นำยนักขตฤกษ์           ภู่ระหงษ์  กรรมกำร 
นำยสรำวุธ          รัตนนท์             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  5.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
   นำงสำวนฤมล  รับส่ง   ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวณัฐชยำ  ทองแดง   กรรมกำร 
นำงสำวปำริฉัตร  อะโรคำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

5.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   นำงสำวเมทิตำ    ชัยมำ   ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวสุธิตำ    ศรียำงนอก  กรรมกำร 
นำยศิรณัฏฐ์    ภูพิเศษศักดิ์  กรรมกำร 
นำงสำวสุธิดำ     ด่ำนซ้ำย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  5.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   นำงสำวพรวลี     สุขสอำด   ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวสมฤดี     เจียรสกุลวงศ ์  กรรมกำร 
นำยอติวรรตน์   พันธุวงศ์   กรรมกำร 
นำยชวนัส    แก้วพรม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  5.9 กลุ่มบริหารวิชาการ (รับลงทะเบียนครูที่น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม) 
นำงสำวอัญชิสำ เหมทำนนท์   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำววิไลวรรณ เบอร์ดี   กรรมกำร 
นำงสำวอำทิตยำภรณ์ บทนอก   กรรมกำร 

 นำยพุทธิพงศ์    ฉันทศิริเวทย์  กรรมกำร 
นำยสรำวุธ          รัตนนท์             กรรมกำร 
นำงสำวศศิตำ  อยู่ยืน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. ให้กำรต้อนรับครูและนักเรียน รับรำยงำนตัวและลงทะเบียนครูผู้เข้ำร่วมงำน และ
นักเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน ตั้งแต่เวลำ 07.00 น. เป็นต้นไป 

2. น ำนักเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน ส่งต่อให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันประเภทต่ำง ๆ 
ตำมสถำนที่ที่ก ำหนด 

3. ส่งผลกำรแข่งขันแต่ละประเภท ให้แก่คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร 
ด ำเนินกำรจัดท ำเกียรติบัตร เพ่ือมอบให้แก่นักเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 

   4. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้งำนเกิดควำมส ำเร็จเป็นไปด้วย 
    ควำมเรียบร้อย 
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6. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ 
  6.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

        นิทรรศการ “สวนสนุกคณิตศาสตร์” 
          นำงธัญญำ  สติภำ   ประธำนกรรมกำร 
   ว่ำที ่ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง   รองประธำนกรรมกำร 
        นำงสำวอนุสรำ  สุขสุคนธ์  กรรมกำร 
        นำยทศพร   โอภำโส   กรรมกำร 
   นำงสำวพิกุลทำ  หงษ์ทอง  กรรมกำร 
   นำยชนเมธี  ศรีษะเทือน  กรรมกำร 
   นำยพลกร  สำยฉลำด  กรรมกำร 
   นำยภัทรปภูมิ  ชูยงค ์   กรรมกำร  
   นำยทินกร  พำนจันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/3  
   นำงสำวนันท์นภัส ตันกุล   กรรมกำร   
   นำงสำวกชพร  ไชยรัตน์   กรรมกำร  
   นำยพศวัต   เกียรติธวัชชัย  กรรมกำร 
   นำงสำวจิดำภำ  ฉัตรปวีณ  กรรมกำร 
   นำงสำวจิรภัทร  วงศ์เดิมดี  กรรมกำร   
   นำงสำวรวงข้ำว  จันทร์แจ้ง  กรรมกำร  
   นำงสำวปริณดำ  รักษำ   กรรมกำร 
   นำงสำวสุชำดำ  จันทร์ตะคุ  กรรมกำร  
   นำงสำวปิยะธิดำ ดำรำฉำย  กรรมกำร 
   นำงสำวขวัญอุษำ สุริยะ   กรรมกำร 
   นำงสำวพิชญำ  เตำเฟ็ส   กรรมกำร 
      สถานที่จัดนิทรรศการ  อำคำร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 (ห้องศูนย์ปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์) 
  6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นิทรรศการ “สีสันภาษาไทย ร่วมใจรักษ์วรรณคดี” 
   นำงสำวเกวลี    เงินศรีสุข  ประธำนกรรมกำร 

นำยพุทธิพงศ์    ฉันทศิริเวทย์  กรรมกำร 
นำงสำวจันทร์จิรำ   สุขสิงห์   กรรมกำร 
นำงสำวพัชนีย์     คงเกิด   กรรมกำร 
นำงสำวรุ่งตะวัน   ทำโสต   กรรมกำร 
นำงสำวกิตติมำ    ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานที่จัดนิทรรศการ  อำคำร 1 ชั้น 6 ห้อง166 (ห้องศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำไทย)  
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6.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นิทรรศการ วิชาชีวะพาตื่นตา   

นำงสำววรำลี   สินธุวำ   ประธำนกรรมกำร  
นำงสำวอัญชิสำ   เหมทำนนท์  กรรมกำร 
นำยศุภกร  ช้ำงจีน   กรรมกำร 
นำงสำวกนกพร   ทองวัฒนำ  กรรมกำร 
นำยศุภกร  วังบรรณ์   กรรมกำร 
นำงสำวกฤติยำ  ตรีเหรำ   กรรมกำร 
นำยจักรกฤษณ ์   แก้วล ำหัด  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
สถานที่จัดนิทรรศการ  อำคำร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 (ห้อง STEM)  

6.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นิทรรศการ เปิดโลกอาเซียน 
นำงสำวรัตยำ  ร่ำงกำยดี  ประธำนกรรรมกำร 

              นำงสำวอรัญญำ     จุลกระเศียร  กรรมกำร 
              นำงสำวมณีรัตน์     เชื้อเวียง   กรรมกำร 

นำงสำวชื่นกมล  คงหอม   กรรมกำรและเลขำนุกำร    
สถานที่จัดนิทรรศการ  อำคำร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 (ห้องศูนย์กำรเรียนรู้ประชำคมอำเซียน) 
นิทรรศการ จริยธรรมศึกษา 
นำยปวิตร  สมนึก          ประธำนกรรรมกำร 
นำยกิติศักดิ์  โฉมวิไล                 กรรมกำร 
นำยธฤต            สุรทร                       กรรมกำร 
นำงสำวพรทิวำ  สมเนตร์                     กรรมกำรและเลขำนุกำร   
สถานที่จัดนิทรรศการ  อำคำร 7 ชั้น 3 ห้อง 739 (ห้องศูนย์จริยธรรม) 

6.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นิทรรศการ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และเกม 
นำงสำวเจนจิรำ      เพ็งจันทร์  ประธำนกรรมกำร 
นำงนลินพร   สมสมัย   กรรมกำร 
นำงสำวนิภำพรรณ  อดุลย์กิตติชัย  กรรมกำร 
นำงสำวจิรำ   จั่นเล็ก   กรรมกำร 
นำงเกษรำ  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมกำร 
นำยสุชำติ   รัตนเมธำกูร  กรรมกำร 
นำงสำวกวินวัณณ์ กำฬดิษฐ์  กรรมกำร 
นำงสำววิไลพรรณ คงดี   กรรมกำร 
นำงสำวจันทรำ    ตระกูลเศรษฐสิริ  กรรมกำร 
นำงสำวศิริมำ     บุญสวัสดิ์  กรรมกำร 
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นำงสำวปรำรถนำ    รุ่งเรือง   กรรมกำร 
นำยนพดล  ค ำพร   กรรมกำร 
นำยศักรินทร์  ศรีตระกูล  กรรมกำร 
นำยชนินทร์  บัวแจ้ง   กรรมกำร 
นำยนักขตฤกษ์      ภู่ระหงษ์  กรรมกำร 
นำงสำวจินต์จุทำ    เกสร   กรรมกำร 

     นำยสรำวุธ   รัตนนท์   กรรมกำร 
     Ms. Cake  Moore   กรรมกำร 

Mr. Ranvir  Singh   กรรมกำร 
Mr. Mark   Nickell   กรรมกำร 
Mr. Milo   Burgoine  กรรมกำร 
Mr. Ronald   Pressley  กรรมกำร 

     นำงสำวสุภำพร    พงค์วัน   กรรมกำร 
     นำงสำวรักติกำนต์         พำกเพียร  กรรมกำร 
     นำงสำวจันทร์กะพ้อ       เถินมงคล  กรรมกำร 

นำงสำวสมฤดี      จันทะคร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานที่จัดนิทรรศการ  อำคำร 1 ชั้น 4 (ห้อง 241-242 และบริเวณหน้ำลิฟท์) 

6.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
นิทรรศการ ห้องเรียนสีเขียว  
นำยสมจิตร์   แพทย์รัตน์   ประธำนกรรมกำร 
นำยจิรัฏฐ ์  จิระเดชประไพ  กรรมกำร 
นำงสำวปิยวรรณ  ฑิมัจฉำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานที่จัดนิทรรศการ  อำคำร 5 ชั้น 1 (ห้องเรียนสีเขียว) 
นิทรรศการ W.T.S. Café  
นำยนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวกชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย   กรรมกำร 
นำงสำวพัชรินทร์  มุ่งเงิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานที่จัดนิทรรศการ  ร้ำนจ ำหน่ำยเครื่องดื่มโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต (W.T.S. Café) 

6.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นิทรรศการ ART AND MUSIC ตอน สีสันแห่งอารยธรรม 
นำงสำวชลิตำ    บุญรักษำ  ประธำนกรรมกำร 
นำยจักรกฤษณ์    ชัยปรำโมทย์  กรรมกำร 
นำยรุ่งรดิศ  จันทร์จ ำปำ  กรรมกำร 
นำงสำวเมทิตำ    ชัยมำ   กรรมกำร 
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นำงสำวสีวลี    ยืนยำว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานที่จัดนิทรรศการ  หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต และห้องโสตทัศนศึกษำ 
นิทรรศการ ละครเวท ี
นำงสำวชลิตำ    บุญรักษำ  ประธำนกรรมกำร 
นำยศรำวุธ  คำรมหวำน  กรรมกำร 
นำงสำวเมทิตำ    ชัยมำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานที่จัดนิทรรศการ  ห้อง 3D 
  6.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   นิทรรศการ กีฬาเทควันโด 
   นำงสำวธนำภำ   แซ่เล้ำ   ประธำนกรรมกำร 

นำยปฏิภำณ      โศรกศรี   กรรมกำร 
นำยธวัชชัย   สมสำ   กรรมกำร 
นำยธนศักดิ์   ปุริสำย   กรรมกำร 
นำยชิษณุ    หนูแดง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานที่จัดนิทรรศการ  ห้องเทควันโด 

   นิทรรศการ บ้านผีสิง 
   นำยชวนัส   แก้วพรม  ประธำนกรรมกำร 

นำยชิษณุ    หนูแดง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานที่จัดนิทรรศการ  อำคำร 2 ชั้น 3 

6.9 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นิทรรศการ นักศึกษาวิชาทหาร และเกม (ยิงปืนสั้น) 
ว่ำที่ ร.ต. หญิงกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน์  ประธำนกรรมกำร  
นำยกิติศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมกำร 
นำงสำวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษำ  กรรมกำร 
นำงสำวอริสำ  แช่มชื่น   กรรมกำร 
นักศึกษำวิชำทหำร     กรรมกำร 
นักเรียนยุวชนรักษำดินแดน   กรรมกำร 

   นำยทศพร  โอภำโส   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   สถานที่จัดนิทรรศการ  บริเวณหน้ำอำคำร 5 ขนำนกับ WTS Café  

6.10 งานห้องสมุด 
1 มุมความรู้ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระราชนิพนธ์ 
    ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2 กิจกรรมการเรียนรู้จาก I-Pad และ Computer touch screen 
3 นิทรรศการผลงานนักเรียนในชุมนุมยุวบรรณารักษ์ และกิจกรรมลดเวลาเรียน  
    เพิ่มเวลารู้ 
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4 Library Market, ดนตรีสุนทรียะ 
5 สาธิตการท ากุญแจ, กิจกรรมการแต่งกายคอสเพลย์จากการ์ตูน 

   นำงเกษรำ    ก้องศักดิ์ศรี  ประธำนกรรมกำร 
   นำงสำวอัยนำ  สระแก้ว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงสำวทรงพร  อรุณรัมย์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   สถานที่จัดนิทรรศการ  อำคำร 7 ชั้น 3 (ห้องสมุดมีชีวิต)   

6.11 งานห้องเรียนพิเศษ ICT และ IEP     
นิทรรศการ  ห้องเรียนพิเศษ ICT และ IEP    
นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์  ประธำนกรรมกำร 

 นำงสำวนงครำญ  ค ำลัยวงษ์  กรรมกำร 
 นำยนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์  กรรมกำร 

นำงสำวสมฤดี  จันทะคร  กรรมกำร 
นำยสรำวุธ  รัตนนท์   กรรมกำร 

 นำงสำวจินต์จุทำ  เกษร   กรรมกำร 
นำงสำวปิยวรรณ  ฑิมัจฉำ   กรรมกำร 

 นำยสิทธิชัย  มำโนชญ์กุล  กรรมกำร 
นำยวรธรรม  หนูประดิษฐ์  กรรมกำร   
นำงสำวณิชำนันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   นิทรรศการ  หุ่นยนต์ 
นำยสิทธิชัย    มำโนชญ์กุล  ประธำนกรรมกำร 
นำยวรธรรม  หนูประดิษฐ์  กรรมกำร 
สถานที่จัดนิทรรศการ  ห้องเรียนพิเศษ ICT และหุ่นยนต์ อำคำร 1 ชั้น 5  
                             (ห้องศูนย์ปัญญำประดิษฐ์) 
          ห้องเรียนพิเศษ IEP อำคำร 7 ชั้น 7 ห้อง 774 
นิทรรศการ  น าเสนอโปรแกรมมายาและสอนการเขียนโปรแกรมมายา  
นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนงครำญ  ค ำลัยวงษ์  กรรมกำร 

 นำงสำวปิยวรรณ  ฑิมัจฉำ   กรรมกำร 
 นำงสำวจินต์จุทำ  เกษร   กรรมกำร 

นำงสำวณิชำนันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานที่จัดนิทรรศการ  อำคำร 1 ชั้น 3 (ห้อง 134)  

หน้าที่   วำงแผน ด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
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6.12  กลุ่มบริหารวิชาการ 
นิทรรศการ  แนะแนวการศึกษาต่อ 
นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์  ประธำนกรรมกำร 

 นำยศรำวุธ  คำรมหวำน  รองประธำนกรรมกำร  
 นำงสำววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมกำร 

นำงอำภำภรณ์  อริวัน   กรรมกำร 
 นำงสำวธนิดำ  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมกำร 
 นำงสำวธีรำอร  วงษไ์กร   กรรมกำร 
   นำยวรธรรม    หนูประดิษฐ์    กรรมกำร 
   นำงสำวจินต์จุฑำ           เกษร      กรรมกำร 
   นำงสำวสมฤดี    จันทะคร    กรรมกำร 
   นำงสำวสรำวุธ    รัตนนท์     กรรมกำร  

นำงจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 นำงสำวณิชำนนท์ ศรีโพธ์อ่อน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

นำยนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
สถานที่จัดนิทรรศการ     หน้ำอำคำร 1 

หน้าที่   วำงแผน ด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ และประชำสัมพันธ์ 
กำรรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 4 ปีกำรศึกษำ 2566 ให้เป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย 

6.13  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 นิทรรศการ  To be Number One 

นำงสำวจรรยำ  ศรีแจ่ม   ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำววิไลวรรณ์ รัตนะ   กรรมกำร 
 นำยชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานที่จัดนิทรรศการ  อำคำรหอประชุมโรงเรียน (ห้อง To be Number One) 
 นิทรรศการ  วัยรุ่นวัยใส 
 นำงสำวจรรยำ  ศรีแจ่ม   ประธำนกรรมกำร 
 นำยชิษณุ    หนูแดง   กรรมกำร 
 นำยชวนัส   แก้วพรม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานที่จัดนิทรรศการ  บริเวณหน้ำอำคำร 3  
หน้าที่   วำงแผน ด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
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7. คณะกรรมการจัดแสดงผลงานนักเรียน นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา และ 
    การพัฒนาอย่างย่ังยืน” และการจ าหน่ายสินค้าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
 7.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นิทรรศการ  “ล้วงลับ  จับจ่าย” 
นำงสำวสรินนำ  หมอนสุภำพ  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวอมรรัตน์  มะลิงำม   กรรมกำร 
นำงสำวอลิษำ  ไชยรินทร์  กรรมกำร 
นำงสำวอริสำ  แช่มชื่น   กรรมกำร 
นำยธีระพงษ์  มวำนนท์  กรรมกำร  
นำยศิรวิชญ์  ประยูรวิวัฒน์  กรรมกำร 

  นำงสำวขวัญวิจิตรดำ ขันทะวงศ์วัฒนำ  กรรมกำร   
นำยเกรียงศักดิ์  มะละกำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

7.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
       นิทรรศการ  “สื่อภาษาไทยใจพอเพียง” 

นำงสำวจีญำพัชญ์    แก้มทอง  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำววิไลววรณ   เบอร์ดี   กรรมกำร 
นำงสำวจันทร์จิรำ   สุขสิงห์   กรรมกำร 
นำยศุภชัย    นัครำจำรย์  กรรมกำร 
นำงสำวอโนชำ    โปซิว   กรรมกำร 
นำงสำวกิตติมำ    ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

7.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 นิทรรศการ  “สมุนไพร วิถีไทย วิถีพอเพียง” 
 นำงสำวมณทิพย์    เจริญรอด  ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวเยำวรัตนำ   พรรษำ   กรรมกำร 
นำงสำวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว  กรรมกำร 
นำงสำวอัญชิสำ   เหมทำนนท์  กรรมกำร 
นำงสำวเมธำวี  สุขเจริญ   กรรมกำร 
นำงสำวศศิธร  เมืองมูล   กรรมกำร 
นำงสำวปิยะนันท์   โลขันธ ์   กรรมกำร 
นำงสำวอนัฐชำ    สิงห์รัง   กรรมกำร 
นำงสำวณิชชำ    บุตรศรีมำตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

7.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
นิทรรศการ  “คนยุคใหม่ หัวใจพอเพียง”       

นำงสำวสุทธิดำ         แซ่หล่อ   ประธำนกรรมกำร  
นำยอภิวัฒน์        บุญอ่อน   กรรมกำร  
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นำงสำวณัฐวดี       โพธิจักร   กรรมกำร 
นำงสำวปรัชญำ     กำรรักษำ  กรรมกำร   
นำยอรรถพล        ยตะโคตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

7.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นิทรรศการ  “Wisdom of languages” 

นำงสำวนิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย  ประธำนกรรมกำร 
  นำงเกษรำ  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมกำร 
  นำยชนินทร์  บัวแจ้ง   กรรมกำร  
  นำงสำวปรำรถนำ รุ่งเรือง   กรรมกำร  
  นำงสำวญำณิศำ   ชำญกิจกรรณ์  กรรมกำร  
  นำงสำวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน  กรรมกำร  

นำยศักรินทร์  ศรีตระกูล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

นิทรรศการ  เปิดบ้านการงานอาชีพ ว.ธ. 
นำยนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี  ประธำนกรรมกำร 
นำยสมจิตร์   แพทย์รัตน์  กรรมกำร 
นำงสำวนฤมล  รับส่ง   กรรมกำร 
นำงสำวปิยวรรณ  ฑิมัจฉำ   กรรมกำร 
นำงสำวพัชรินทร์  มุ่งเงิน   กรรมกำร 
นำงสำวปำริฉัตร  อะโรคำ   กรรมกำร 
นำยจิรัฏฐ ์  จิระเดชประไพ  กรรมกำร 
นำงสำวณัฐชยำ  ทองแดง   กรรมกำร 
นำงสำวกชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   นิทรรศการ  ตลาดนัดธุรกจิการค้าสมัยใหม่ (กลุ่มการเรียนธุรกิจ) 
นำงสำวนฤมล  รับส่ง   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์  กรรมกำร 
นำงสำวปำริฉัตร  อะโรคำ   กรรมกำร 
นำงสำวณัฐชยำ  ทองแดง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานที่จัดนิทรรศการ  บริเวณโรงอำหำรแห่งที่ 2 (Food Park2)  

7.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
      นิทรรศการ  ART ROOM 

นำงสำวสุธิตำ     ศรียำงนอก  ประธำนกรรมกำร 
นำยศิรณัฏฐ์       ภูพิเศษศักดิ์  กรรมกำร 
นำงสำวสีวลี       ยืนยำว   กรรมกำร 
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นำงสำวสุธิดำ    ด่ำนซ้ำย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
       นิทรรศการ  สุขศึกษากับชีวิตประจ าวัน 

   นำงสำวสมฤดี     เจียรสกุลวงศ ์  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรวลี     สุขสอำด   กรรมกำร 
นำยอติวรรตน์   พันธุวงศ์   กรรมกำร  
นำยประกำศิต   สุขสุทธิ์   กรรมกำร 
นำยพงศ์ธร   ทรงเจริญ  กรรมกำร 
นำยชวนัส    แก้วพรม  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

7.9 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
       นิทรรศการ  ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กับการใช้ชีวิตประจ าวัน 

ว่ำที่ ร.ต. หญิงกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน์  ประธำนกรรมกำร 
นำยสุชำติ  รัตนเมธำกูร  กรรมกำร   
นำยเกรียงศักดิ์  มะละกำ   กรรมกำร 
นำยทศพร  โอภำโส   กรรมกำร 
นำงสำวรุ่งตะวัน  ทำโสต   กรรมกำร 
นำงสำวประภำศิริ อุทัยศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร
 นำงสำวอลิษำ  ไชยรินทร์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
 ว่ำที่ ร.ต. หญิงธมลวรรณ สีทอง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 นำงสำวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 นำงสำวพัชรำวัลย์ บุตรพรม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
สถานที่จัดนิทรรศการ  บริเวณหน้ำอำคำร 1   

หน้าที่  วำงแผน ด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำรเศรษฐกิจพอเพียง และกำรจ ำหน่ำยสินค้ำตำม 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กลุ่มงำนให้เป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย  

8. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์และต้อนรับ 
นำยปวิช   เรืองวรัชกุล  ประธำนกรรมกำร  
นำยจักรกฤษณ์   แก้วล ำหัด  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวเมทิตำ  ชัยมำ   กรรมกำร 
นำยชนินทร์  บัวแจ้ง   กรรมกำร 
นำยนักขตฤกษ์    ภู่ระหงษ์  กรรมกำร 
นำยศุภชัย   นัครำจำรย์  กรรมกำร   
นำงสำวสุธิตำ   ศรียำงนอก  กรรมกำร 
นำงสำวปำรณีย์    บัวแก้ว   กรรมกำร 
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นำงสำวลำวัลย์    คงแก้ว   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
หน้าที ่ 1. ให้กำรต้อนรับผู้เข้ำร่วมงำน และนักเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 

2. เป็นพิธีกรและประชำสัมพันธ์ตลอดงำน 
3. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้งำนเกิดควำมส ำเร็จเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

9. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
นำยปวิช   เรืองวรัชกุล  ประธำนกรรมกำร  
นำยจักรกฤษณ์   แก้วล ำหัด  รองประธำนกรรมกำร 

  นำงสำวณิชชำ    บุตรสีมำตร  กรรมกำร 
  นำงสำวประภำศิริ   อุทัยศรี   กรรมกำร 
  นำงสำวพัชรินทร์   มุ่งเงิน   กรรมกำร 

นำยเจ๊ะกำมำ   สือน ิ   กรรมกำร 
  นักพัฒนำ     กรรมกำร  

นำยจิรัฏฐ์    จิระเดชประไพ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวอรัญญำ  จุลกระเศียร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดเตรียม พร้อมตกแต่งสถำนที่หน้ำเวที ใต้โดม หน้ำอำคำร 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE 
    ห้องประชุม Conference ห้องประชุม Meeting Room และบนหอประชุมโรงเรียน 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ ที่จ ำเป็นในกำรจัดกิจกรรมให้พร้อมเพรียง 
3. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดสถำนที่แข่งขันและสถำนที่จัดนิทรรศกำรของกลุ่มสำระฯ 
4. จัดโต๊ะประชำสัมพันธ์ ต้อนรับ ณ ข้ำงหน้ำเวที ใต้โดม หน้ำอำคำร 6 

 5. จัดโต๊ะลงทะเบียนครูและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษำที่เข้ำร่วมแข่งขัน และเข้ำร่วม 
     กิจกรรมนิทรรศกำรทำงวิชำกำรและผลผลิตนักเรียน 

6. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้งำนเกิดควำมส ำเร็จเป็นไปด้วย 
     ควำมเรียบร้อย 

10. คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
นำยปวิช   เรืองวรัชกุล  ประธำนกรรมกำร 
นำยนิธิภัทร์   สร้อยเชื้อดี  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวธีรำอร  วงษ์ไกร   กรรมกำร  

  นำงสำวอรระยำ   ณรงค์ชัย  กรรมกำร 
นำงสำวปำริฉัตร   อะโรคำ   กรรมกำร  
นักพัฒนำ     กรรมกำร 
นำงสำวศิริมำ  บุญสวัสดิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวกชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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นิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน 
W.T.S Open House 2023  

“อะเมซิ่ง วชิรธรรมสาธิต เปิดบ้านจักรวาลนฤมิต (METAVERSE)” 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 

 

หน้าที ่ 1. จัดบริกำรอำหำรว่ำง – น้ ำดื่ม ส ำหรับแขกผู้มีเกียรติ คร ูนักเรียนที่มำร่วมกิจกรรม   
พนักงำนขับรถโรงเรียนประถมศึกษำ และนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสำธิตที่ช่วยงำน    
2. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้งำนเกิดควำมส ำเร็จเป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย 

11. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 
นำยสุริยำ  ทรัพย์เฮง  ประธำนกรรมกำร 
นำยปวิตร   สมนึก    กรรมกำร 
นำยเสถียร  บุญมหำสิทธิ์   กรรมกำร 

 นำยสิทธิชัย    มำโนชญ์กุล  กรรมกำร 
นำยภำคภูมิ    แก้วเย็น   กรรมกำร 

  นำยวัชระ    เต๋งเจริญสุข  กรรมกำร 
  นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำยก ำพล    จำงจะ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องเสียงส ำหรับกำรจัดกิจกรรมให้เรียบร้อย เพียงพอ 
และพร้อมส ำหรับกำรใช้งำน บริเวณเวทีใต้โดม หน้ำอำคำร 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE 
ห้องประชุม Conference ห้องประชุม Meeting Room และบนหอประชุมโรงเรียน  
2. บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวตำมควำมเหมำะสม 
3. ออกแบบจัดท ำแผ่นป้ำยในกำรประชำสัมพันธ์งำน 
4. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้งำนเกิดควำมส ำเร็จเป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย 
5. ออกแบบจัดท ำป้ำยเวทีใต้โดม 
 

 
 
 
 
 

12. คณะกรรมการจราจรและความปลอดภัย 
  นำงสำวจรรยำ   ศรีแจ่ม   ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวนฤมล   รับส่ง   รองประธำนกรรมกำร 
นำยสุชำติ    รัตนเมธำกูร  กรรมกำร 
นำยชวนัส   แก้วพรม  กรรมกำร 
นำงสำวสีวลี   ยืนยำว   กรรมกำร 
นำยชิษณุ  หนูแดง   กรรมกำร 
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นำงสำวธนำภำ  แซ่เล้ำ   กรรมกำร 
นำยทศพร  โอภำโส   กรรมกำร 

  นักศึกษำวิชำทหำร    กรรมกำร 
  นำยกิติศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ว่ำที ่ร.ต. หญิงกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่  1. ดูแลควำมเรียบร้อยและอ ำนวยควำมสะดวกเรื่องกำรจรำจรแก่ครูและนักเรียน 
    ที่มำเข้ำร่วมกิจกรรม 

 2. ดูแลและควบคุมให้นักเรียนอยู่ในควำมเรียบร้อย 

13. คณะกรรมการน านักเรียนเยี่ยมชมนิทรรศการ 
นำยศรำวุธ  คำรมหวำน  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวธนิดำ  ไชยสุนทรกิตติ  รองประธำนกรรมกำร 
นำงจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมกำร 

 นำงสำวธีรำอร  วงษ์ไกร   กรรมกำร 
นำงสำววิไลวรรณ์   รัตนะ   กรรมกำร 

 นำยนพดล  ค ำพร   กรรมกำร 
นำงสำวสีวลี   ยืนยำว   กรรมกำร 
นักเรียนสุภำพบุรุษ กุลสตรีศรี ว.ธ.   กรรมกำร 
คณะกรรมกำรสภำนักเรียน     กรรมกำร 
นักเรียนทุนกำรศึกษำ      กรรมกำร 
นักเรียนจิตอำสำ กยศ.    กรรมกำร   
นำงสำววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงอำภำภรณ์  อริวัน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. ให้กำรต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ครู นักเรียนประถมศึกษำที่เข้ำเยี่ยมชมนิทรรศกำร 
2. จัดระเบียบแถวนักเรียนประถมศึกษำในกำรร่วมพิธีเปิดให้เรียบร้อยก่อนเริ่มพิธีเปิด 
3. น ำแขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนประถมศึกษำเข้ำเยี่ยมชมนิทรรศกำรศูนย์กำรเรียนรู้ 
    ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และควบคุมเวลำ 
4. ดูแลควำมเรียบร้อยและอ ำนวยควำมสะดวกเรื่องกำรน ำเยี่ยมชมนิทรรศกำรตำมศูนย์ 
    กำรเรียนรู้และทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ให้แก่ครูและนักเรียนที่มำเข้ำร่วมงำน 
5. จัดท ำแผ่นป้ำยสูจิบัตรในกำรเดินชมงำน 

14. คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด 
 นำยศรำวุธ  คำรมหวำน  ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวชลิตำ  บุญรักษำ  รองประธำนกรรมกำร  
นำงสำววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมกำร 

  นำงอำภำภรณ์  อริวัน   กรรมกำร 
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นำงสำวธนิดำ  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมกำร 
นำงจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมกำร 
นำงสำวธีรำอร  วงษ์ไกร   กรรมกำร 
นำงนวรัตน์    นำคะเสนีย์กุล  กรรมกำร 
นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย์  กรรมกำร 
 นำยรุ่งรดิศ  จันทร์จ ำปำ  กรรมกำร 
นำงสำวนงครำญ  ค ำลัยวงศ์  กรรมกำร 
นำยสุริยำ  ทรัพย์เฮง  กรรมกำร 
นำยสิทธิชัย  มำโนชญ์กุล  กรรมกำร 
นำงสำวณิชำนันทน์   ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมกำร 
นำงปัทมำ   รัตนำจ ำนงค์  กรรมกำร 
นำงสำวปิยวรรณ  ฑิมัจฉำ   กรรมกำร  
นำงสำวเมทิตำ  ชัยมำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
นำงสำวสุธิดำ    ด่ำนซ้ำย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำงสำวปำรณีย์    บัวแก้ว   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

หน้าที ่ วำงแผน ด ำเนินงำน จัดกำรแสดงในพิธีเปิดงำน ณ เวทีใต้โดม ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

15. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าและมอบเกียรติบัตร 
นำงสำววทันยำ  ใจนันตำ   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล  รองประธำนกรรมกำร 
นำยสิทธิชัย    มำโนชญ์กุล  กรรมกำร 
นำงสำวปิยวรรณ  ฑิมัจฉำ   กรรมกำร 

  นำงสำวจิณต์จุฑำ เกษร   กรรมกำร  
  นำงสำวอำทิตยำภรณ์ บทนอก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำยสุพัฒน์ชัย  พงษ์เกสำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. รวบรวมผลกำรแข่งขันจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
2. จัดเตรียมเกียรติบัตรตำมประเภทกำรแข่งขัน เพ่ือมอบให้นักเรียนที่ชนะและเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
3. จัดล ำดับผู้ชนะกำรแข่งขันแต่ละรำยกำร เพ่ือขึ้นรับมอบเกียรติบัตร ณ เวทีใต้โดม 
4. จัดส่งเกียรติบัตรนักเรียนผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันแต่ละรำยกำรให้โรงเรียนประถมศึกษำ 
5. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้งำนเกิดควำมส ำเร็จเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

16. คณะกรรมการประเมินผล 
  นำยศรำวุธ  คำรมหวำน  ประธำนกรรมกำร 

นำงสำววิมล  อภิเมธีกุล  รองประธำนกรรมกำร 
  นำงอำภำภรณ์  อริวัน   กรรมกำร 

นำงจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมกำร 
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  นำงสำวธนิดำ  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  นำงสำวธีรำอร  วงษ์ไกร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. ด ำเนินกำรออกแบบส ำรวจควำมคิดเห็นของครู นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
2. สรุปรำยงำนกำรส ำรวจควำมคิดเห็น และสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมเสนอฝ่ำยบริหำรทรำบ 
3. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งำนเกิดควำมส ำเร็จเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ให้บุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ถูกต้องและเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
บังเกิดกับทำงรำชกำร 

สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2565  
 
 
 

(นำยสันติพงศ์ ชินประดิษฐ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
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ปฏิทินการด าเนินงาน  

งานนิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
W.T.S Open House 2023 “อะเมซ่ิง วชิรธรรมสาธิต เปิดบ้านจักรวาลนฤมิต (METAVERSE)” 

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

30 ตุลำคม 2565   ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1 – 20 พฤศจิกำยน 2565 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กลุ่มงำน ด ำเนินงำน ดังนี้ 
    - ประชุมเพ่ือจัดเตรียมด ำเนินงำน 
    - รวบรวมรำยกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรของกลุ่มสำระ 
    - รวบรวมข้อมูลกำรจัดนิทรรศกำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกลุ่มงำน 
21 – 30 พฤศจิกำยน 2565 งำนแนะแนว รวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มสำระกำรเรียรู้ กลุ่มงำน เพ่ือจัดท ำค ำสั่ง  

หนังสือเชิญเข้ำร่วมกิจกรรม รำยกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร 
1 – 23 ธันวำคม 2565  ด ำเนินกำรส่งหนังสือเชิญเข้ำร่วมกิจกรรม รำยกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร  

และประชำสัมพันธ์งำน 
26 ธันวำคม 2565 – 23 มกรำคม 2566 โรงเรียนประถมศึกษำสมัครเข้ำร่วมกิจกรรม และแข่งขันทักษะวิชำกำร 
11 – 23 มกรำคม 2566  กำรแข่งขันทักษะวิชำกำร ในรูปแบบ Online 
10 กุมภำพันธ์ 2566  งำนนิทรรศกำรทำงวิชำกำรและผลผลิตนักเรียน กำรแข่งขันทักษะวิชำกำร  

ในรูปแบบ On-Site 
    

หมายเหตุ  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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ก าหนดการ  

งานนิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
W.T.S Open House 2023 “อะเมซ่ิง วชิรธรรมสาธิต เปิดบ้านจักรวาลนฤมิต (METAVERSE)” 

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 
********************************* 

07.00 – 08.00 น.  ครูที่มำร่วมงำนและนักเรียนที่มำร่วมแข่งขันลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน 
07.30 – 08.00 น. นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสำธิตและนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมด ำเนินกิจกรรมหน้ำเสำธง 
08.00 – 09.00 น. พิธีเปิด   

- ประธำนมำถึงบริเวณพิธี วงโยธวำทิตบรรเลงเพลงมหำฤกษ์ 
- นำงสำวอัญชิสำ  เหมทำนนท์  กล่ำวรำยงำน  
- ประธำนกล่ำวเปิดงำน และพิธีเปิด 
- ชมกำรแสดงพิธีเปิดงำนนิทรรศกำรทำงวิชำกำรและผลผลิตนักเรียน 
   โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
- พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน และนักเรียนที่ท ำคะแนนสอบ Pre-ม.1 สูงสุด 

09.00 - 11.00 น.  ประธำนและแขกผู้มีเกียรติเดินชมนิทรรศกำรทำงวิชำกำรและผลผลิตนักเรียน 
09.00 – 12.00 น.  กิจกรรมกำรประกวดแข่งขันของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ บริเวณเวทีกลำงแจ้ง  

และกิจกรรมนิทรรศกำรห้องศูนย์กำรเรียนรู้บนอำคำรเรียน 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำร 
13.00 น. เป็นต้นไป รับมอบเกียรติบัตรกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและพิธีปิดงำนนิทรรศกำรฯ  

    

หมายเหตุ  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
การแต่งกาย ครู   :  เสื้อพละโรงเรียนสีขำว-เขียว 

 


