
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

   ที่ ๓๕๐/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน นิทรรศกำรทำงวิชำกำรและผลผลิตนักเรียน  

“WT Open House 2016” 

…………………………………….. 

 ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ก ำหนดให้มีกำรจัดงำน นิทรรศกำรทำงวิชำกำรและผลผลิตนักเรียน     

“WT Open House 2016” เพื่อประชำสัมพันธ์โรงเรียน แนะแนวกำรศึกษำต่อแก่นักเรียนประถมศึกษำ       

และจัดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรของนั กเรียน รวมทั้ งน ำเสนอผลงำนผลผลิตนักเรียน ตำมโครงกำร -        

ส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำเป็นสถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบ  ในวันที่  ๒๐ มกรำคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลำ   

๐๘.๐๐–๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณโดมประชำชน ศูนย์ ICT  ศูนย์ E-Learning  หอประชุม  ห้องโสตทัศนศึกษำ  

ห้องสมุดมีชีวิต  ห้องโฮมเธียเตอร์  และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วย

ควำมเรียบร้อย โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้  

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

  นำงวรรณี  บุญประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 

  นำงทองกรำว  เสนำขันธ์  กรรมกำร 

  นำงปำนทิพย์    สุขเกษม   กรรมกำร 

  นำงสำวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์  กรรมกำร 

  นำยสมชัย    ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  อ ำนวยกำร  วำงแผน  ให้กำรด ำเนินกิจกรรม เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบงัเกิดผลดี 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 

  นำยสมชัย    ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 

นำงทองกรำว    เสนำขันธ์  รองประธำนกรรมกำร 

นำงปำนทิพย์    สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร  

นำงสำวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์  รองประธำนกรรมกำร 

นำงโสภำ    พงศ์เทพปูถัมภ์  กรรมกำร 

นำงสำวฝนทอง    ศิริพงษ์   กรรมกำร 



๒ 

 

นำงสำวศิริพร    โกมำรกุล  กรรมกำร 

นำงพัชร ี    ระมำตร ์  กรรมกำร  

  นำงสำวภัทรนุช    ค ำดี   กรรมกำร 

นำงสำวมณทิพย์   เจริญรอด  กรรมกำร 

  นำงสำวนิภำพรรณ   อดุลย์กิตติชัย  กรรมกำร 

นำงล ำพอง    พูลเพิม่   กรรมกำร 

  นำงสำวลักษณำ   อังกำบส ี  กรรมกำร 

  นำงนวรัตน์    นำคะเสนีย์กลุ  กรรมกำร 

  นำยณรงค์    หนูนำร ี   กรรมกำร 

  นำงธัญญำ    สติภำ   กรรมกำร 

  นำงเกษรำ    ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำร 

  นำงสำวจริำ    จั่นเล็ก   กรรมกำร 

  นำงสำวพนิดำ    ยอดรัก   กรรมกำร 

  นำงสำวอนุศรำ    บุญหลิม   กรรมกำร 

  นำงสำวจุฬำลกัษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  นำงสำวอินทริำ    จั่นโต   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินงำน ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ด้วยควำมเรียบร้อย ทันก ำหนดเวลำ 

๓. คณะกรรมการฝ่ายเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ  

วิชาการ/จัดท าเอกสารบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม (W.T. Open House 2016) 

นำงทองกรำว    เสนำขันธ์  ประธำนกรรมกำร 

นำงทัศนีย์    วงค์เขียว  รองประธำนกรรมกำร 

นำงวรำภรณ์    สัตยมำภำกร  กรรมกำร 

นำงสำวศิรำภร    นำบุญ   กรรมกำร 

นำยสุพัฒน์ชัย    พงษ์เกสำ  กรรมกำร 

  นำงสำวจุฬำลกัษณ์   วงศ์ค ำจันทร ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงสำวอินทริำ    จั่นโต   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้าท่ี   ๑. ท ำหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรตมิำร่วมงำนและโรงเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร 

๒. ท ำหนังสือเชิญคณะครูเข้ำร่วมงำนและนกัเรียน โรงเรียนต่ำงๆ เข้ำร่วมกำรแข่งขัน     

ทักษะวิชำกำร 

๓. จัดท ำเอกสำรบันทกึกำรเข้ำร่วมกิจกรรมนิทรรศกำรให้กบันักเรียน 



๓ 

 

๔. คณะกรรมการการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

  ๔.๑ กิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเร็วโดยใช้โปรแกรม GSP 

   นำงธัญญำ    สติภำ   ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวพนิดำ    ยอดรัก   รองประธำนกรรมกำร 

นำยทินกร    พำนจันทร ์  กรรมกำร 

นำยเศรษฐ์โสรช  ช่ืนอำรมย ์  กรรมกำร 

นำงธนภร    เนตรสว่ำง  กรรมกำร 

นำงสำวดำรำจิตร  โสทอง   กรรมกำร 

นำงสำวอัจฉรำวดี   เกิดศรีทอง  กรรมกำร 

นำงสำวลัดดำวรรณ   ทุมสะกะ  กรรมกำร 

ว่ำที่ร้อยตรีศุภกิจ   เซียะสวัสดิ ์  กรรมกำร 

นำงสำวจรีำพร    เฉลิมพันธ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงสำวสุภิดำ    โลเกษ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดการแข่งขัน  ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ ห้อง ๓๒๑ 

๔.๒ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 

นำงธัญญำ    สติภำ   ประธำนกรรมกำร  

นำงสำวปทมุ    โศภำคนี   รองประธำนกรรมกำร 

นำงสำววิลัยภรณ์    ปิยะวงค์   กรรมกำร  

นำงสำวลำวัลย์    คงแก้ว   กรรมกำร  

ว่ำที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน ์  กรรมกำร  

นำงสำวจำรุวรรณ   จันทะรำม  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

สถานท่ีจัดการแข่งขัน อำคำร ๗ ช้ัน ๕ ห้อง ๗๕๘ 

๔.๓ กิจกรรมประกวดกิจกรรมแข่งขัน  การอ่านฟังเสียงนักข่าวรุ่นเยาว์   

   นำงสำวภัทรนุช  ค ำดี   ประธำนกรรมกำร 

   นำยสมพร    โพธ์ิศรี   กรรมกำร   

  นำยวุฒิพงษ์    แสนรังค์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดการแข่งขัน อำคำร ๑  ห้อง ๑๖๔ 

๔.๔ กิจกรรมแข่งขัน  คัดลายมือ 

   นำงสุภำภรณ์    ภู่ระหงษ์  ประธำนกรรมกำร 

   ว่ำที่ร้อยตรหีญงินุชนำถ   สนำมไชย  กรรมกำร 

   นำยวุฒิพงษ์    แสนรังค์   กรรมกำร 



๔ 

 

   นำยไพโรจน์    อินต๊ะภำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   สถานท่ีจัดการแข่งขัน อำคำร ๑  ห้อง ๑๕๖ 

  ๔.๕ กิจกรรมแข่งขัน  การอ่านท านองเสนาะ 

   นำงสำวภัทรนุช  ค ำดี   ประธำนกรรมกำร 

   ว่ำที่ร้อยตรหีญงินุชนำถ   สนำมไชย  กรรมกำร 

   นำยสมพร    โพธ์ิศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   สถานท่ีจัดการแข่งขัน   อำคำร ๑  ห้อง ๑๖๔ 

  ๔.๖ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
นำยปุ้ย   คงอุไร   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวฌัชชำ    ปัญญำเมำ  กรรมกำร 
นำงสำวเยำวรัตนำ   พรรษำ   กรรมกำร 
นำงสำวศศิธร    เมืองมูล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดการแข่งขัน   บริเวณหน้ำอำคำร ๖  หน้ำสนำมเปตอง 

 
๔.๗ กิจกรรมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science  Show ) 

นำงสำวมณทิพย์   เจริญรอด  ประธำนกรรมกำร 
นำงพัชร ี  ระมำตร ์  กรรมกำร 
นำงพจมำน    ชีววฒันำ  กรรมกำร 
นำงสำววรำลี    สินธุวำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดการแข่งขัน เวทีใต้โดม 

๔.๘ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
นำยสุเนตร    ศรีใหญ ่   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำววณิชชำ    เอนกวิธวิทยำ  กรรมกำร 
นำงสำวเมธำวี    สุขเจรญิ   กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำรัตน์   เกำะหวำย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สถานท่ีจัดการแข่งขัน  อำคำร ๖  ห้องศูนย์วทิยำศำสตร์   

  ๔.๙ กิจกรรมการตอบปัญหาความรู้อาเซียน 

   นำยอภิวฒัน์    บุญอ่อน   ประธำนกรรมกำร 

   นำงล ำพอง    พูลเพิ่ม   กรรมกำร 

   นำงสำวอัญชลี    เขมะประภำ  กรรมกำร 

   นำงสำวสุมิตรำ    สุวรรณธำดำ  กรรมกำร 

นำงสำวจิตรลดำ   อินทรขุนทศ  กรรมกำร 

นำยพงศ์พสิุทธิ์    ช่วยกำร   กรรมกำร 



๕ 

 

   นำงสำวอัญชนำ    แซ่จวิ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดการแข่งขัน ห้องศูนย์สังคมศึกษำฯ ห้อง ๓๒๓ 

  ๔.๑๐ กิจกรรมการแข่งขัน “W.T. Spelling Bee” 

   นำงนลินพร     สมสมัย   ประธำนกรรมกำร 

   นำงสำวอุษำ    นะแน่งน้อย  กรรมกำร 

   Mr. Oscar Maruquez Malicad Jr.  กรรมกำร 

   Mr. Francis Glenn  G. Balleras  กรรมกำร 

   Mrs. Theresa    Z. Madlambayan กรรมกำร 

   นำงสำวอรวรรยำ    ภำคค ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

   สถานท่ีจัดแข่งขัน  อำคำร ๑ ชั้น ๔  ห้องปฏิบัติกำรภำษำ 

๔.๑๑ กิจกรรมการแข่งการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลอืใช้ 

   นำงสำวมยุรี    มิ่งมงคล   ประธำนกรรมกำร 

   นำงสำวมวำรี    ใจชูพันธ ์  กรรมกำร 

   นำงสำวมีนำ    โอษฐ์งำม  กรรมกำร 

   นำงสำวนงพร    จู่พิชญ ์   กรรมกำร 

นำงสำวสำลินี    ศรีพรหม   กรรมกำร 

นำงสำวนิตยำ    สุระพันธ ์  กรรมกำร 

   นำงสำวณัฐพร    อ้วนล้ ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   สถานท่ีจัดการแข่งขัน หอประชมุ 

๔.๑๒ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างงานโดยใชโ้ปรแกรมตารางงาน (Excel 2013) 

  นำยสมุฎฎ์ิ    ภำษำดี   ประธำนกรรมกำร 

นำยเสถียร    บุญมหำสทิธ์ิ  กรรมกำร 

นำงสำวจรีำภำ    ชินภักด ี  กรรมกำร 

นำงสำวภำนุมำศ    ชำติทองแดง  กรรมกำร 

นำยสิทธิชัย    มำโนชญ์กุล  กรรมกำร 

นำงสำวธัญญำรัตน์   พิมสำ   กรรมกำร 

  นำงสำวบรรจง    นำคสุวรรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดการแข่งขัน    อำคำร ๑ ช้ัน ๓  ห้องศูนย์คอมพวิเตอร์    

๔.๑๓ กิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพในหัวขอ้ “เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม-         

ก้าวไกลในอาเซียน” 

   นำงสำวภัทรนันท์   แดนวงค์   ประธำนกรรมกำร 



๖ 

 

   นำงสำวกุณฑลี    เจษฎำวัลย ์  กรรมกำร 

   นำงสำวภัทรำพร   จ ำแนกวุฒ ิ  กรรมกำร 

   นำงสำววรำพร    ลทิธิสอน  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

สถานท่ีจัดการแข่งขัน   หอประชุม 

๔.๑๔ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

   นำงนวรัตน์    นำคะเสนีย์กลุ  ประธำนกรรมกำร 

   นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย ์  กรรมกำร 

นำยสำธิต    แก้วศรีทัศน์  กรรมกำร 

นำยสุเชษฐ์    อินทรสูต  กรรมกำร 

นำงสำววันดี    มลคล้ ำ   กรรมกำร 

นำงสำวชลิตำ    บุญรกัษำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดการแข่งขัน   เวทีใต้โดม 

  ๔.๑๕ กิจกรรมการแข่งขันเดาะฟุตซอล 

   นำยณรงค์    หนูนำร ี   ประธำนกรรมกำร 

   นำยภำคภูมิ    แก้วเย็น   กรรมกำร 

   นำยนิพนธ์    พจนสุวรรณชัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

สถานท่ีจัดการแข่งขัน สนำมใต้โดม 

  ๔.๑๖ กิจกรรมการแข่งขันอันเดอร์วอลเลย์บอล  

   นำยณรงค์    หนูนำร ี   ประธำนกรรมกำร 

   นำยสิทธิพงษ์    ยำงนอก   กรรมกำร 

   นำยสุมังครัตน์    โคตรมณ ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

๕. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว 

  ๕.๑ กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 

   นำงสำวอนุศรำ  บุญหลิม   หัวหน้ำ 

   นำงสำวลำวัลย ์  คงแก้ว   ผู้ช่วย 

นำยเศรษฐ์โสรช  ช่ืนอำรมย์  ผู้ช่วย 

   นำงสำวพรสุดำ  มินส ำโรง  ผู้ช่วย 

   นำงสำววิไลรักษ์   กระลำม   ผู้ช่วย 



๗ 

 

  ๕.๒ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

   นำยวุฒิพงษ์    แสนรังค์   หัวหน้ำ 

   นำงสำวแตงอ่อน   พลำเกต ุ  ผู้ช่วย 

๕.๓ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์
นำงสำววชิรำภรณ์   สันตวงษ์  หัวหน้ำ 
นำงสำวจุฑำรัตน์   เกำะหวำย  ผู้ช่วย 
นำงสำวกุลยำ    บูรพำงกูร  ผู้ช่วย 

  ๕.๔ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา 

   นำงสำวสุทธิดำ  แซ่หลอ่   หัวหน้ำ 

   นำงสำวศุภนิดำ    แสงนำโก  ผู้ช่วย 

   นำงสำวสปุรำณี    แก้วลำย   ผู้ช่วย 

  ๕.๕ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

   นำงสำวอรวรรยำ   ภำคค ำ   หัวหน้ำ 

  ๕.๖ กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

   นำงสำวมีนำ    โอษฐงำม  หัวหน้ำ 

   นำงสำวธัญญำรัตน์   พิมสำ   ผู้ช่วย 

๕.๗ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 

   นำงสำวชลิตำ    บุญรกัษำ  หัวหน้ำ 

   นำงสำวภัทรำพร   จ ำแนกวุฒ ิ  ผู้ช่วย 

นำงสำววรำพร    ลิทธิสอน  ผู้ช่วย 

  ๕.๘ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

   นำงวรำภรณ์    แก้วเชำว์รัมย์  หัวหน้ำ  

   นำงพรพรรณ    ยวดย่ิง   ผู้ช่วย 

   นำงสำวจรัสศรี    เปล่งศรงีำม  ผู้ช่วย 

หน้าท่ี ๑. ให้กำรต้อนรับครูและนักเรียน  รับรำยงำนตัวและลงทะเบียนครูผูเ้ข้ำร่วมงำน  และ

นักเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 

๒. น ำนักเรียนทีเ่ข้ำร่วมกำรแข่งขัน  ส่งต่อให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันประเภท

ต่ำงๆ ตำมสถำนทีท่ี่ก ำหนด 

๓. ส่งผลกำรแข่งขันที่คณะกรรมกำรกำรจัดแข่งขันแต่ละประเภท  และสง่ต่อ  

คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร ด ำเนินกำรท ำเกียรติบตัร เพื่อใหผู้้อ ำนวยกำร

มอบให้แก่นักเรียนที่ชนะกำรแข่งขัน 



๘ 

 

   ๔. ประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งำนเกิดควำมส ำเร็จเป็นไปด้วย 

ควำมเรียบร้อย 

๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ๖.๑ กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 

   นิทรรศการ “คณิตคิดอย่างพอเพียง” 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

นำงธัญญำ    สติภำ   ประธำน กรรมกำร 

นำงสำวพนิดำ    ยอดรัก   รองประธำนกรรมกำร  

นำงสำวจรีำพร    เฉลิมพันธ์  กรรมกำร 

นำงสำววิไลรักษ์   กระลำม   กรรมกำร 

นำงสำวอัจฉรำวดี   เกิดศรีทอง  กรรมกำร 

นำงธนภร    เนตรสว่ำง  กรรมกำร 

นำยเศรษฐ์โสรช  ช่ืนอำรมย ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

   นำงสำวมลิวรรณ    ไชยรักษ์   ประธำน กรรมกำร 

นำงสำวลำวัลย์    คงแก้ว   รองประธำนกรรมกำร 

นำงสำววิลัยภรณ์    ปิยะวงค์   กรรมกำร 

นำงสำวพรสุดำ  มินส ำโรง  กรรมกำร 

นำงสำวดำรำจิตร    โสทอง   กรรมกำร 

นำงสำวจำรุวรรณ   จันทะรำม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

   นำงสำวอนุศรำ  บุญหลิม   ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวปทมุ    โศภำคนี   รองประธำนกรรมกำร 

ว่ำที่ร้อยตรีศุภกิจ   เซียะสวัสดิ ์  กรรมกำร 

นำยทินกร    พำนจันทร ์  กรรมกำร 

นำงสำวลัดดำวรรณ   ทุมสะกะ  กรรมกำร 

ว่ำที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน ์  กรรมกำร 

นำงสำวสุภิดำ    โลเกษ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   สถานท่ีจัดนิทรรศการ  อำคำร ๓ ห้อง ๓๒๑ และ อำคำร ๒ ห้อง ๒๒๖ 

 



๙ 

 

 

  ๖.๒ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

นิทรรศการ  ความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกจิกรรมพยัญชนะพาโชค   

และเกม 

   นำงสุภำภรณ์  ภู่ระหงษ์  ประธำนกรรมกำร 

ว่ำที่ร้อยตรหีญงินุชนำถ   สนำมไชย  รองประธำนกรรมกำร 

   นำยสมพร    โพธ์ิศรี   กรรมกำร 

   นำยไพโรจน์    อินต๊ะภำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดนิทรรศการ    อำคำร ๑  ช้ัน ๖  

๖.๓ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์

นิทรรศการวิชาฟิสิกส ์  อำคำร ๖  ช้ัน ๒  ห้อง ๖๒๒ 
นำงสำวฌัชชำ    ปัญญำเมำ   

  นำยปุ้ย    คงอุไร  
  นำงพจมำน    ชีววัฒนำ    
  นำงสำวศศิธร    เมืองมูล 

  นำงสำวจุฑำรัตน์   เกำะหวำย 
  นิทรรศการวิชาเคมี  อำคำร ๖  ช้ัน ๒  ห้อง ๖๒๓ 

นำงสำววชิรำภรณ์   สันตวงษ์   
  นำยสุเนตร    ศรีใหญ ่
  นำงสำวเมธำวี    สุขเจริญ    
  นำงสำวศิรำภร    นำบุญ      

นำงสำวกุลยำ    บูรพำงกูร  
  นิทรรศการวิชาชีววิทยา        อำคำร ๖  ช้ัน ๒  ห้อง ๖๒๔ 

นำงสำวมณทิพย์   เจริญรอด 
นำงสำวศิริพร    โกมำรกุล    
นำงพัชร ี    ระมำตร ์
นำงสำววรำลี    สินธุวำ 

  นำงสำววณิชชำ    เอนกวิธวิทยำ  
นำงสำวเยำวรัตนำ   พรรษำ  

  ๖.๔ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาฯ 

   นิทรรศการ ห้องอาเซียน 

   นำงสำววันนภำ   สำยพิมพิน  ประธำนกรรมกำร 

   นำงวรำภรณ์    สัตยมำภำกร  กรรมกำร 



๑๐ 

 

   นำยพิรำม    ภูมิวิชิต   กรรมกำร 

นำงสำวปรัชญำ    กำรรกัษำ  กรรมกำร 

นำยเกรียงศักดิ์    สมพันธ์แพ  กรรมกำร 

นำงสำวนิลยำ    สิงห์ยบุศย์  กรรมกำร 

   นำงสำวรัตยำ    ร่ำงกำยด ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   สถานท่ีจัดนิทรรศการ  อำคำร ๒ ช้ัน ๒  ห้องศูนย์กำรเรียนรู้ประชำคมอำเซียน   

  นิทรรศการห้องจริยธรรม 

   นำงบุญเย่ียม    พิทักษ์วงศ ์  ประธำนกรรมกำร 

   นำยมนตรี    สุขสวัสด์ิ   กรรมกำร 

นำงสำวรัตนำภรณ์   กล้ำหำญ  กรรมกำร 

นำงสำวพรรณธิวำ   ไชยบัง   กรรมกำร 

นำยปวิตร    สมนึก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดนิทรรศการ   ห้องจริยธรรม  อำคำร ๗  ชั้น ๓ 

  ๖.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

   กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และเกม 

   นำงสำวนิภำพรรณ   อดุลย์กิตติชัย  ประธำนกรรมกำร 

   คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศทุกคน กรรมกำร 

นำงสำวกวินวัณณ์   กำฬดิษฐ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดนิทรรศการ     อำคำร ๑  ชั้น ๔  บริเวณหน้ำลิฟท์  ห้อง ๑๔๔  

อำคำร ๑  ชั้น ๕  ห้อง ๑๕๑, ๑๕๒   

อำคำร ๒  ชั้น ๔  ห้อง ๒๔๑, ๒๔๒  

  ๖.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

นิทรรศการ   ผลงานทางวชิาการการแข่งขันการ์ตูนแอนนิเมชั่น 

  และการแสดงหุ่นยนต์ 

   นำงสำวลักษณำ   อังกำบส ี  ประธำนกรรมกำร 

   คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพีฯ ทุกคน กรรมกำร 

   นำยสมุฎฎิ์    ภำษำดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดนิทรรศการ  อำคำร ๓  ชั้น ๑  ห้องโสตทัศนศึกษำ 

นิทรรศการ  กิจกรรมสำธิตกำรท ำดอกไม้จำกกระดำษสำ 

นำงสำวลักษณำ    อังกำบส ี  ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวสำลินี    ศรีพรหม   กรรมกำร 



๑๑ 

 

นำงสำวนิตยำ    สุระพันธ ์  กรรมกำร 

สถานท่ีจัดนิทรรศการ  บริเวณหน้ำอำคำร ๕ 

๖.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นิทรรศการศิลปะ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ – ๔ และกิจกรรมวาดภาพระบายส ี

   นำงนวรัตน์    นำคะเสนีย์กุล  ประธำนกรรมกำร 

   คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูศ้ิลปะทุกคน  กรรมกำร 

นำงสำวภทัรนันท์   แดนวงศ ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   สถานท่ีจัดนิทรรศการ  บริเวณใต้โดมตรงข้ำมเวท ี

  

 

 

  ๖.๘ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

   นิทรรศการ  ผลงานนักเรียนความรู้เกี่ยวกับสุขศึกษาและพลศึกษา และเกมตักไข่   

เกมล้อต๊อก  เกมฟุตบอลโลก  และเกมทอยเส้น 

   นำยณรงค์    หนูนำร ี   ประธำนกรรมกำร 

   นำงพรพรรณ    ยวดย่ิง   กรรมกำร 

   นำยนิพนธ์    พจนสุวรรณชัย  กรรมกำร 

   นำงสำวฝนทอง    ศิริพงษ์   กรรมกำร 

   นิสิตฝึกสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรูสุ้ขศึกษำ-     กรรมกำร 

และพลศึกษำทุกคน 

   นำงวรำภรณ์    แก้วเชำว์รัมย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   นำยภำคภูมิ    แก้วเย็น   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

สถานท่ีจัดนิทรรศการ  บริเวณใต้อำคำร ๑  

  ๖.๙ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นิทรรศการ  ความรู้เกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร, ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ  

            เนตรนารี ยุวกาชาด และเกม  

นำยนิพนธ์    พจนสุวรรณชัย  ประธำนกรรมกำร 

   ว่ำที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน ์  กรรมกำร 

   ว่ำที่ร้อยตรีศุภกิจ   เซียะสวัสดิ ์  กรรมกำร 

   สถานท่ีจัดนิทรรศการ  บริเวณหน้ำอำคำร ๕  

 



๑๒ 

 

๖.๑๐ งานห้องสมุด 

   นิทรรศการมุมความรู้   กิจกรรมไข่ความรู้  กิจกรรมเรียนรู้จาก IPAD  

กิจกรรมลานดนตรีเพ่ือน้อง เล่นเกมบิงโกอาเซียน         

และกิจกรรมการแต่งกายครอสเพลย์จากการ์ตูน  

   นำงเกษรำ    ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 

   นำยรัชกฤต    ภูธนคณำวุฒิ  กรรมกำร 

   นำงสำวรัตยำ    ร่ำงกำยด ี  กรรมกำร 

   นำงสำวสุกญัญำ   มหำฤทธ์ิ  กรรมกำร 

   นำงสำวจิตรลดำ   อินทรขุนทศ  กรรมกำร 

   นำยสมพร    โพธ์ิศรี   กรรมกำร 

   นำงสำวอัญชลี    ฟอกสันเทียะ  กรรมกำร 

   นำงสำวอรสำ    ชำติรัมย์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   สถานท่ีจัดนิทรรศการ  อำคำร ๗  ช้ัน ๓ ห้องสมุดมีชีวิต 

 

 

๖.๑๑ งานเทคโนโลยี 

   นิทรรศการ กิจกรรมการฉายภาพยนตร์สามมิต ิ

   นำยสุวิท    ปิ่นอมร   ประธำนกรรมกำร 

   นำยก ำพล    จำงจะ   กรรมกำร 

สถานท่ีจัดนิทรรศการ  อำคำร ๗  ช้ัน ๗  ห้องโฮมเธียเตอร ์

นิทรรศการ กิจกรรมการอ่านข่าว  

นำยสุวิท    ปิ่นอมร   ประธำนกรรมกำร 

   นำยวัชระ    เต๋งเจรญิสุข  กรรมกำร 

สถานท่ีจัดนิทรรศการ  อำคำร ๓ ช้ัน ๑ ห้องสตูดิโอ 

นิทรรศการ กิจกรรมการสาธิตการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

นำยสิทธิชัย    มำโนชญ์กุล  ประธำนกรรมกำร 

นักเรียนแกนน ำ     กรรมกำร   

๗. คณะกรรมการจัดแสดงและการจ าหน่ายสินค้าตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 

 ๗.๑ กิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ผลงานจากนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   



๑๓ 

 

๗.๒ กิจกรรมการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย โดยการถักทอผ้าใช้เอง 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

๗.๓ กิจกรรมการจ าหน่ายผักพ้ืนบ้านพอเพียงเพ่ือสุขภาพพร้อมน้ าสลัด  

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์

๗.๔ กิจกรรมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ังคมศกึษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

๗.๕ กิจกรรมจ าหน่ายของท่ีระลึกวัสดุท าด้วยมือ และสบู่สมุนไพร  

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

๗.๖ กิจกรรมจ าหน่ายน้ าพริกเพ่ือสุขภาพ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสำระกำรเรียนรูก้ำรงำน อำชีพ และเทคโนโลยี 

๗.๗ กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์ 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

๗.๘ กิจกรรมจ าหน่ายน้ าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ และเกมส์หรรษา 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสำระกำรเรียนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ 

๗.๙ กิจกรรมจ าหน่ายหนังสือจากร้านนายอินทร์และหนังสือมือสอง 

ผู้รับผิดชอบ  งำนห้องสมุด 

๘. คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพันธ์ และต้อนรับ 

  นำงสำวมลิวรรณ      ไชยรักษ์   ประธำนกรรมกำร 

  นำยเพชร    สำระจันทร ์  กรรมกำร 

  นำยเศรษฐ์โสรช  ช่ืนอำรมย ์  กรรมกำร 

  นำยทินกร    พำนจันทร ์  กรรมกำร 

นำยสมพร    โพธ์ิศรี   กรรมกำร 

นำงสำวลำวัลย์    คงแก้ว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี ๑. ให้กำรต้อนรับผู้เข้ำร่วมงำน  และนักเรียนทีเ่ข้ำร่วมกำรแข่งขัน 

๒. เป็นประชำสมัพันธ์ตลอดงำน 

๓. ประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งำนเกิดควำมส ำเร็จเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๙. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ีและตกแต่งสถานท่ี 

  นำยศุภกิจ    หนองหัวลิง   ประธำนกรรมกำร 

  นำยเพชร    สำระจันทร ์   กรรมกำร 

  นำงสำวรุ่งตะวัน   ทำโสต    กรรมกำร 



๑๔ 

 

นิทรรศการวิชาการ 
“WT Open House 2016” 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
20 มกราคม 2559 

 

  นำยสำธิต    แก้วศรีทัศน์   กรรมกำร 

  นักกำรภำรโรงทุกคน       กรรมกำร  

นำงสำวปรัชญำ    กำรรกัษำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี ๑. จัดเตรียมสถำนที่ อปุกรณ์ ทีจ่ ำเป็นในกำรจัดกิจกรรมใหพ้ร้อมเพรยีง 

๒. จัดสถำนที่ในกำรแข่งขันให้เรียบร้อย  มีอุปกรณ์พร้อมในกำรใช้งำน 

๓. จัดโต๊ะประชำสัมพันธ์ ต้อนรับ ณ หน้ำห้องประชำสมัพันธ์ 

๔. ประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อใหง้ำนเกิดควำมส ำเร็จเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๕. จัดเตรียมป้ำยทีห่้องโสตทัศนศึกษำ และเวทีกลำงแจ้ง 

 

 

 

     

 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  นำงกุณฑลี    เจษฎำวัลย ์   ประธำนกรรมกำร 

  นำงสำวมยุรี    มิ่งมงคล    กรรมกำร 

  นำงสำวนงพร    จู่พิชญ ์    กรรมกำร 

  นำยธีรยุทธ    จันทรห์อม   กรรมกำร 

  นำงสำวทัศนีย์    บุญประเสริฐ   กรรมกำร 

  นำงสุทธิวรรณ    เมธำเมลือง     กรรมกำร 

  นำงสำวพวงเพชร   ชรำจันทร ์   กรรมกำร 

นำงสำวมวำรี    ใจชูพันธ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี ๑. จัดบรกิำรอำหำรว่ำง – น้ ำดื่ม ส ำหรับครูและนกัเรียนที่มำร่วมกิจกรรม 

๒. ประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งำนเกิดควำมส ำเร็จเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๑๑. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 

  นำยสุวิท    ปิ่นอมร    ประธำนกรรมกำร 

  นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย์   กรรมกำร 

นำยภำคภูมิ    แก้วเย็น    กรรมกำร 

  นำยวัชระ    เต๋งเจริญสขุ   กรรมกำร 

  นำยสิทธชิัย    มำโนชญ์กลุ   กรรมกำร 



๑๕ 

 

  นำยเสถียร    บุญมหำสทิธิ ์   กรรมกำร 

  นำยก ำพล    จำงจะ    กรรมกำร 

  นำยปวิตร    สมนึก    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องเสียงส ำหรับกำรจัดกิจกรรมให้เรียบร้อย เพียงพอ  

และพร้อมส ำหรบักำรใช้งำน 

๒. บันทึกภำพน่ิง ภำพวิดีทศัน์ ตำมควำมเหมำะสม 

๓. จัดท ำเกียรติบัตรนักเรียน และโรงเรียนที่เข้ำรว่มกำรประกวดแข่งขันต่ำงๆ 

๔. จัดท ำสูจบิัตรและแผ่นป้ำย ในกำรประชำสมัพันธ์งำน 

๕. ประสำนงำนกับฝำ่ยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้งำนเกิดควำมส ำเร็จเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายจราจร  และดูแลความเรียบร้อย 

  นำยพิรำม    ภูมิวชิิต    ประธำนกรรมกำร 

  นำงชนิสรำงค์    ปรำกฏชื่อ   กรรมกำร 

นำยไพโรจน์    อินต๊ะภำ    กรรมกำร 

นำงสำววชิรำภรณ์   สันตวงษ์    กรรมกำร 

นำยอภิวฒัน์    บุญอ่อน    กรรมกำร 

นำงสุภำภรณ์    ภู่ระหงษ์    กรรมกำร 

ว่ำที่ร้อยตรศีุภกจิ   เซียะสวัสด์ิ   กรรมกำร 

  นำยสำธิต    แก้วศรีทศัน์   กรรมกำร 

  ว่ำที่ร้อยตรหีญิงกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน์   กรรมกำร 

  คณะนักศึกษำวิชำทหำร     กรรมกำร 

  คณะกรรมกำรนักเรียน     กรรมกำร 

  นำยธวัช    แจ่มแจ้ง    กรรมกำร 

  นำยมำนะ    ผำสขุ    กรรมกำร 

  นำยสุชำติ    รัตนเมธำกูร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  ดูแลควำมเรียบร้อยและอ ำนวยควำมสะดวกเรื่องกำรจรำจรแกค่รแูละนักเรียน 

         ที่มำเขำ้ร่วมกิจกรรม 

๑๓. คณะกรรมการน านักเรียนเยี่ยมชมนิทรรศการ 

  ๑๓.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

   นำงสำวลัดดำวรรณ    ทุมสะกะ 

   นำงสำวดำรำจิตร    โสทอง  

 



๑๖ 

 

๑๓.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   นำงสำวจญีำพัชญ์   แก้มทอง 

๑๓.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
นำงสำวฌัชชำ    ปัญญำเมำ ห้องฟสิิกส์ (๖๒๒) 
นำงสำวเมธำวี    สุขเจริญ  ห้องเคมี (๖๒๓) 
นำงสำววรำลี    สินธุวำ  ห้องชีววิทยำ (๖๒๔)   

  ๑๓.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

   นำยเกรียงศักดิ์    สมพันธ์แพ 

   นำยพงศ์พิสทุธ์ิ    ช่วยกำร 

  ๑๓.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

   นำงสำวกวินวัณณ์   กำฬดิษฐ์ 

  ๑๓.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

   นำงสำวสำลินี    ศรีพรหม    

   นำงสำวนิตยำ    สุระพันธ์ 

   นำงสำวสำยฝน    ตระกลูไทยพิชิต 

   นำยก้องภพ    จรูญพงษ์ 

๑๓.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

   นำงนวรัตน์    นำคะเสนีย์กลุ 

   นำงสำวภัทรนันท์   แดนวงศ์ 

  ๑๓.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

   นำยพุฒิพงศ์    พิทักษ์วงศ์ 

  ๑๓.๙ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   ว่ำที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน ์

  ๑๓.๑๐ งานห้องสมุด  

   นำงเกษรำ    ก้องศักดิ์ศร ี

  ๑๓.๑๑ งานโสตทัศนศึกษา 

    นำยสุวิท    ปิ่นอมร 

   นำยก ำพล    จำงจะ 

  ๑๓.๑๒ คณะกรรมการนักเรียน  นักศึกษาวิชาทหาร  นักเรียนทุนการศึกษา 

หน้าท่ี ๑. ให้กำรต้อนรับนักเรียนประถมศึกษำที่เข้ำเยี่ยมชมนิทรรศกำรและควบคุมเวลำ 



๑๗ 

 

๒. น ำนักเรียนประถมศกึษำที่เข้ำเยี่ยมชมนิทรรศกำรไปยังศูนย์กำรเรียนรูทุ้กกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ และควบคุมเวลำ 

๓. ดูแลควำมเรียบร้อยและอ ำนวยควำมสะดวกเรื่องกำรน ำเยี่ยมชมนิทรรศกำร                    

ตำมศูนย์กำรเรียนรู้และทกุกลุม่สำระกำรเรียนรู้ ให้แก่ครูและนักเรียนที่มำเข้ำร่วม 

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าและมอบเกียรติบัตร 

  นำงสำวฝนทอง    ศิริพงษ์   ประธำนกรรมกำร  

  นำงสำวจุฬำลกัษณ์   วงศ์ค ำจันทร ์  กรรมกำร 

นำงสำวอินทริำ    จั่นโต   กรรมกำร 

นำยสิทธิชัย    มำโนชญ์กุล  กรรมกำร 

  นำงสำววิไลรักษ์   กระลำม   กรรมกำร 

  นำงสำวอนุศรำ    บุญหลิม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  นำงสำวพรสุดำ  มินส ำโรง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี จัดเตรียมเกียรติบัตรตำมประเภทกำรแข่งขัน เพื่อมอบให้นกัเรียนที่ชนะและเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 

๑๕. คณะกรรมการประเมินผล 

  นำงสำวพนิดำ    ยอดรัก   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  ๔  เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

   

(นำงวรรณี  บุญประเสริฐ) 

          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 



๑๘ 

 

 

ก าหนดการ งานนิทรรศการทางวิชาการและผลผลตินกัเรียน  

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

“WT Open House 2016” 

๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 

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

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.  นักเรียนเข้ำแถวเคำรพธงชำติ 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.   ครูท่ีมำร่วมงำนและนักเรียนท่ีมำร่วมแข่งขันลงทะเบียน 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - พิธีเปิด  ประธำนคุณสุทธิ  ปัญญำสกุลวงศ์  นำยกสมำคม 

ผู้ปกครองและครโูรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  มำถึงพิธี   

ดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์ 

 ผู้อ ำนวยกำร วรรณี  บุญประเสริฐ  กล่ำวรำยงำน 

 - ประธำนกล่ำวเปิดงำน  ลั่นฆ้อง ๓ ครั้ง  

- ชมกำรแสดงจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  

ชุดกำรแสดง “ระบ ำกินรีร่อน” บรรเลงโดยวงดนตรีไทย 

- ชมกำรแสดงจำกกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

ชุดกำรแสดง “คำรำเต้โด” 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  กิจกรรมกำรประกวดแข่งขันของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

บริเวณเวทีกลำงแจ้ง และห้องศูนย์กำรเรียนรู้บนอำคำรเรียน 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักกลำงวัน 

๑๓.๐๐ น. มอบเกียรติบัตร/พิธีปิดงำนนิทรรศกำรฯ 

โดยผู้อ ำนวยกำร วรรณี  บุญประเสริฐ  

 

หมายเหตุ  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 


