
 
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดรำชโอรส   
ท่ี    34 / 2565 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนนิทรรศกำร  
“รำชโอรสปริทรรศน์ (รูปแบบออนไลน์)” 

 

  ด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดราชโอรส มีก าหนดการจัดนิทรรศการตามนโยบายการให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง จึงได้จัดนิทรรศการทางวิชาการ“ราชโอรสปริทรรศน์(รูปแบบออนไลน์ )” 
ประจ าปีการศึกษา  2563  โดยมีการแสดงผลงานทางวิชาการและการประกวดแข่ งขันทักษะทางวิชา กา ร                                 
ในวันที่  8 - 12 มีนาคม 2564  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ 
                  อา ศัยอ า น า จตา มควา มในมา ตร า  39(1)  แห่ งพร ะร า ชบัญญั ติ ร ะเบี ยบบริ ห า ร ร า ชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลา กร                    
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคณะกรรมการจัด
งาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 
1.1 นายบุญชู   กล้าแข็ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2 นายอาทิตย์ จิตรม่ัน รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
1.3 นายภัทรายุ อยู่เจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
1.4 นายชยุต ร าไพ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
1.5 นายชวนชัย วรรณสิทธ์ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียน      กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี   ให้ค าปรึกษา แนะน าและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1. นายชวนชัย วรรณสิทธ์ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
2. นางมนสิชา     สุทธิแสน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายอดุลย์ สุทธิแสน ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสาวพัชรินทร์ รุ่งสว่าง ครูช านาญการ กรรมการ 
5. ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ ยิ่งสกุล ครูช านาญการ  กรรมการ 
6. นายวชิระ ต้ังประสาทสุข ครู กรรมการ 
7. นางสาวสมาพร นาคแดง ครู  กรรมการ 
8. นางสาววิภารัตน์ เขียวศาสตร์ ครู  กรรมการ 
9. นางรุ่งฤดี อภิชัยสุขสกุล ครู กรรมการ 
10. นายพัชรพล ชลกาญจน์ ครู  กรรมการ 
11. นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ ครู  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี 1.  วางแผนการด าเนินงานการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2.  ประสานกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการท าวีดิทัศน์แนะน าผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้และการแข่งขัน      
               ในการจัดนิทรรศการ 
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 3.  แก้ปัญหาและอุปสรรคที่บังเกิดให้ลุล่วงด้วยดี 
 
 

3. คณะกรรมกำรจัดนิทรรศกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร 
1. นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ ครู  กรรมการประสานงาน 
2. นายพัชรพล ชลกาญจน์ ครู กรรมการประสานงาน 

    3.1  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
1. นางมนสิชา         สุทธิแสน ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวยุวดี              ว่องพิทูรมานะชัย ครูช านาญการ กรรมการ 
3. นายศิวพงษ์ ไพรัตน์ ครูช านาญการ กรรมการ 
4. นายอมร มาตะยา ครูช านาญการ กรรมการ 
5. นางสาวอรรฆภา  อ่อนน้อม ครูช านาญการ กรรมการ 
6. นายอรรถพล บัวทอง ครูช านาญการ กรรมการ 
7. นายอนันต์ ศรีบุญสุข ครู กรรมการ 
8. นายอภิมุข จิตรพงษ์ ครู กรรมการ 
9. นางสาววรางค์รัตน์ จันทร์นิ่ม ครู กรรมการ 
10. นางสาวกัญญารัตน์ วงษ์พินิจ ครู กรรมการ 
11. นางสาวศรัญญา บุญเสริฐ ครู กรรมการ 
12. นางสาวเสาวภา กระสังข์ ครู กรรมการ 
13. นางสาวลักขณา เก้ือแก้ว ครู กรรมการ 
14. นางสาวฐิติมา ศรีศุภสันต์ ครู กรรมการ 
15.  นายชูศักด์ิ สิทธิจันทร์ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

 

  3.2  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
1. นางรุ่งฤดี อภิชัยสุขสกุล ครู ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชัชชฎา เอ่ียมสูงเนิน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวพาณี             ดีสุขพร ครูช านาญการ กรรมการ 
4. นายเอกชัย ณ ประสิทธ์ิ ครูช านาญการ กรรมการ 
5. นางชาลิตา บวรรับพร ครูช านาญการ กรรมการ 
6. นางสาวสุภาภรณ์ สุดแสวง ครูช านาญการ กรรมการ 
7. นางโสมศิริ แฝงเมืองคุก ครูช านาญการ กรรมการ 
8. นางสาวอัชฌาภรณ์ ตันติด ารงกุล ครูช านาญการ กรรมการ 
9. นายวีระวุธ ทวิไชย ครู กรรมการ 
10. นางสาวหฤทัย เปี้ยนสีทอง ครู กรรมการ 
11. นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ครู กรรมการ 
12. นางสาวสุณัฏฐา อยู่เจริญ ครู กรรมการ 
13. นางสาววะราพร สุวรรณศรี ครู กรรมการ 
14. นายชนัสนันท์ เจริญเลิศเดชกุล ครู กรรมการ 
15. นางสาวกาญจนา อรอินทร์ ครู กรรมการ 
16. นายวรุฒ ศรีพรม ครู กรรมการ 
17. นางสาวจุฑาภรณ์ งามสะพรั่ง ครู กรรมการ 
18. นายมานะ พัฒนวิทยากุล ครูผู้ช่วย กรรมการ 
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19. นางสาวนิตา ยาเซ็ง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
20. นางสาวจีระประภา เชียงทอง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
21. นางสาวสุนิสา โสตรทิพย์ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

 

  3.3  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
1. นายอดุลย์ สุทธิแสน ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางวิไล บุญญา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล ครูช านาญการ กรรมการ 
4. นางปภาวรินท์  วงษ์เกษ ครูช านาญการ กรรมการ 
5. นางสาวณิชาภา ดอนกันหา ครูช านาญการ กรรมการ 
6. นางอรสา อินทุกานตะ ครูช านาญการ กรรมการ 
7. นางสาวปฐมาภรณ์ กรโสภา ครูช านาญการ กรรมการ 
8. นางสาวนภัสภรณ์     เกตทอง ครูช านาญการ กรรมการ 
9. นางสาวนุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
10.  นางสุมิตรา ดีมี ครูช านาญการ กรรมการ 
11. นายมงคล มะเมียทอง ครูช านาญการ กรรมการ 
12. นางสาวสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต ครูช านาญการ กรรมการ 
13. นายพัชรพล ชลกาญจน์ ครู กรรมการ 
14. นายนพคุณ มีมานะ ครู กรรมการ 
15. นายกมนณพ ข าด่อน ครู กรรมการ 
16. นางสาวปัณชญา ค าแก้ว ครู กรรมการ 
17. นายจารุกิตต์ิ ชินนะราช ครู กรรมการ 
18. นายปกป้อง อนุรักษ์ ครู กรรมการ 
19. นายนวพล ศรีอ าพันธ์ ครู กรรมการ 
20. นายนพดล ข ากัน ครู กรรมการ 
21. นางปวัลย์รัตน์ ตันสกุล ครู กรรมการ 
22. นางสาวอุมาวดี อุ่นอบ ครู กรรมการ 
23. นางสาวปัทมวรรณ์ มาศิริ ครู กรรมการ 
24 นางสาวอรอนงค์ มุ่งหมาย ครู กรรมการ 
25. นางสาวน้ าทิพย์ ธูปหอม ครูผู้ช่วย กรรมการ 
26. นางสาววิลาวัณย์ สุวรรณพร ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
27. นางสาวณิชา แสงทอง ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

 

  3.4  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
1. นางสาวพัชรินทร์ รุ่งสว่าง ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกัญญภา      หลักเพ็ชร ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นางฆฏนาวดี       มะหะเลา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางกาญจนา       ปรีดาศักด์ิ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางสาวฤดีวรรณ       มาดีกุล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นายศุภชัย ก่ิงรัตน์ ครูช านาญการ กรรมการ 
7. นายศุภลักษณ์ สาธิตนาถ ครูช านาญการ กรรมการ 
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8. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี ชูแสง ครู กรรมการ 
9. นางสาวทักษิณา เก้ือสกุล ครู กรรมการ 
10. นางสาวพิชญ์สิรี เข็มเงิน ครู กรรมการ 
11. นายสุภชัย ปิ่นมณี ครู กรรมการ 
12. นางสาวอัญชนก รอดริน ครู กรรมการ 
13. นางสาวทัศนีย์ วงศ์สาม ครู กรรมการ 
14. นายรัฐศักด์ิ มณีเนตร ครู กรรมการ 
15. นายอัสนี สมิทธิชัยนนท์ ครู กรรมการ 
16. นายพีระพงษ์ ภูนามน ครู กรรมการ 
17. นางสาวสุดาลักษณ์ ปงแก้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
18. นางสาวนัยนา แสนทวีสุข ครูผู้ช่วย กรรมการ 
19. นางสาวชุติมา กุลสีดา ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
20. นายปฏิภาณ แจ้งสันเทียะ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

 

  3.5   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
1. นางสาววิภารัตน์ เขียวศาสตร์ ครู  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปภาดา อินวันนา ครูช านาญการ รองประธานกรรมการ 
3. นางสุวรรณา พันธ์มา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.  นางสาวอทิตยา ศรีน้อย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์ ครูช านาญการ กรรมการ 
6. นางสาววรรณกร สมบูรณ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
7. นางสาวมนันยา อ าพันทอง ครูช านาญการ กรรมการ 
8. นางสาวนิภาภรณ์ พวงปัญญา ครูช านาญการ กรรมการ 
9. นางสาวมนชนก กระจ่างพุ่ม ครูช านาญการ กรรมการ 
10. นางสาวสุชีรา ชวาลพงษ์ ครู กรรมการ 
11. นางสาวยุพิน เกษตรศิลป์ชัย ครู กรรมการ 
12. นายตรัส วงศ์แสนสี ครู กรรมการ 
13. นางสาวติณพร เจริญศิริ ครู กรรมการ 
14. นางสาวแพลน โปมิล ครู กรรมการ 
15. นางสาวสุพรรษา เหลืองอ่อน ครู กรรมการ 
16. นางสาวชนัญชิดา ทองมูล ครู กรรมการ 
17. นางสาวรัชฎาพร หาญมโน ครู กรรมการ 
18. นางสาวพิรุณทิพย์ กลมประโคน ครู กรรมการ 
19. นายนิคม แสงสาม ครู กรรมการ 
20. นายฐิติ แถมมี ครู กรรมการ 
21. นางสาวจุฬามณี สุวรรณนุรักษ์ ครู กรรมการ 
22. นางสาวณัฐติกา สาลิกา ครู กรรมการ 
23. นางสาวศิรินภา ศิรินิยม ครูผู้ช่วย กรรมการ 
24. นางสาววนิดา บังจิต ครูผู้ช่วย กรรมการ 
25. นางสาวรัตนาภรณ์ ทอนศรี ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
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  3.6  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
1. ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ ยิ่งสกุล ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
2. นางจิราภา          ลิ้มศิริเกียรติ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นายสุระคม        กรรณรงค์ ครูเชี่ยวชาญ กรรมการ 
4. นางวรดา ศรีอ่อน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. ว่าที่ร้อยตรีสันติพร ภู่สาย ครูช านาญการ กรรมการ 
6. นายดุริยะเทพย์ โชควัฒนมงคล ครู กรรมการ 
7. นางพิทยา หาญมนต์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
8. นายภูมี มะคนมอญ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
9. นายวันเฉลิม เนตรธานนท์ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

 

  3.7  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   
1. นายวชิระ ต้ังประสาทสุข ครู ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชนานาถ ปรีชาศิลป์ ครูช านาญการ กรรมการ 
3. นายณัฐพล นุตยางกูล ครูช านาญการ กรรมการ 
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์ การสมทบ ครูช านาญการ กรรมการ 
5. นายธวัชชัย เค้ามูล ครู กรรมการ 
6. นางสาวธัญญาดา ค าลือ ครู กรรมการ 
7. นายสุรนนท์ คงกระจง ครู กรรมการ 
8. นางสาวพัชรี บุตรพรม ครู กรรมการ 
9. นางสาวธัญญพร ชะอุ่มพันธ์ ครู กรรมการและเลขานุการ 

 

  3.8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
1. นางสาวสมาพร นาคแดง ครู ประธานกรรมการ 
2. นางลักษ์ธเนตร   สุริยะเรืองรัศมี ครูช านาญการ รองประธานกรรมการ 
3. นายมนัส             ประเสริฐสวัสด์ิ ครูช านาญการ กรรมการ 
4. นายวิศรุต ช่วยด ารงค์ ครู กรรมการ 
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณพานิช ครูผู้ช่วย กรรมการ 
6. นางกันต์ฤทัย ลิมปิสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
7. นางสาวสุมณฑา จิรวานิชหิรัญ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

 

  3.9  งำนแนะแนว 
1. นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ ครู ประธานกรรมการ 
2. นายนพพร แสงทอง ครู กรรมการ 
3. นางสาวศิริลักษณ์ ขันอุระ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี 1.  วางแผนการจัดกิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
แนะแนว ทั้งที่เป็นกิจกรรมน าเสนอผลงานและกิจกรรมการประกวดแข่งขัน 

 2.  จัดท าสื่อวิดิทัศน์น าเสนอผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์กลางของงาน  
3.  จัดท าการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของการแข่งขันรูปแบบออนไลน์ 
4.  จัดท าเกณฑ์การแข่งขัน เพ่ือประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์และเพจกลางของงาน 
5.  สรุปผล และรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อโรงเรียน โดยผ่านกลุ่มบริหารวิชาการ    
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4. คณะกรรมกำรกิจกรรมเตรียมควำมพร้อม เติมควำมรู้ สู่รั้วมัธยมฯ 
1. นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ ครู ประธานกรรมการ 
2. นายมนัส ประเสริฐสวัสด์ิ ครูช านาญการ กรรมการ 
3. นายพัชรพล ชลกาญจน์ ครู กรรมการ 
4. นายอภิมุข จิตรพงษ์ ครู กรรมการ 
5. นางสาวลักขณา  เก้ือแก้ว ครู กรรมการ 
6. นายอัสนี  สมิทธิชัยนนท์ ครู กรรมการ 
7. นางสาวจีระประภา เชียงทอง ครู กรรมการ 
8. นางสาวปัญชญา  ค าแก้ว ครู กรรมการ 
9. นางสาววิภารัตน์ เขียวศาสตร์ ครู กรรมการ 
10 นางสาวแพลน  โปมิล ครู กรรมการ 
11. นายนวพล  ศรีอ าพันธ์ ครู กรรมการ 
12. นางสาวจุฬามณี  สุวรรณนุรักษ์ ครู กรรมการ 
13. นางสาววนิดา  บังจิต ครูผู้ช่วย กรรมการ 
14. นางสาว ศิรินภา ศิริยม ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี 1.  คณะกรรมการหมายเลข 5 ถึง 14 ท าหน้าที่วิทยากรและจัดเตรียมเอกสารส าหรับกิจกรรมเตรียมความ
พร้อม เติมความรู้ สู่รั้วมัธยมฯ 
 2.  คณะกรรมการหมายเลข 2 และ 4 ท าหน้าที่จัดเตรียมและท าการถ่ายทอดสัญญาณและบรรยากาศใน
กิจกรรมเตรียมความพร้อม เติมความรู้ สู่รั้วมัธยมฯ 
 3.  คณะกรรมการหมายเลข 3 ท าหน้าที่จัดท าระบบห้องเรียนออนไลน์ส าหรับเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความ
พร้อม เติมความรู้ สู่รั้วมัธยมฯ 
 4. คณะกรรมการหมายเลข 12 และ 14 ท าหน้าที่ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม
เตรียมความพร้อม เติมความรู้ สู่รั้วมัธยมฯ 
 

5. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์และออกแบบเว็บไซต์ 
1. นายพัชรพล  ชลกาญจน์ ครู ประธานกรรมการ 
2. นายกมนณพ  ข าด่อน ครู กรรมการ 
3. นายสุภชัย  ปิ่นมณี ครู กรรมการ 
4. นางสาวชนัญชิดา  ทองมูล ครู กรรมการ 
5. นางสาวกาญจนา  อรอินทร์ ครู กรรมการ 
6. นางสาวพัชรี  บุตรพรม ครู กรรมการ 
7. นางสาวสุมณฑา  จิรวานิชหิรัญ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
8. นายชูศักด์ิ สิทธิจันทร์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
9. นายวันเฉลิม  เนตรธานนท์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
10. นายอภิมุข จิตรพงษ์ ครู กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี 1.  ออกแบบเว็บไซต์ส าหรับงานราชโอรสปริทรรศน์ (รูปแบบออนไลน์) 
2.  ออกแบบสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดงานและผลการประกวด/แข่งขันประเภทต่าง ๆ 
3.  ประชาสัมพันธ์การจัดงานและผลการประกวด/แข่งขันประเภทต่าง ๆ 
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6. คณะกรรมกำรประกำศผลรำงวัลและแนะแนวกำรศึกษำ 
1. นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ ครู ประธานกรรมการ 
2. นางสาวแพลน โปมิล ครู กรรมการ 
3. นางสาววิภารัตน์ เขียวศาสตร์ ครู กรรมการ 
4. นางสาวยุพิน เกษตรศิลป์ชัย ครู กรรมการ 
5. นางสาวสุพรรษา เหลืองอ่อน ครู กรรมการ 
6. นางสาวติณพร เจริญศิริ ครู กรรมการ 
7. นางสาวพิรุณทิพย์ กลมประโคน ครู กรรมการ 
8. นางสาวรัชฎาพร หาญมโน ครู กรรมการ 
9. นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ครู กรรมการ 
10. นางสาวสุณัฏฐา อยู่เจริญ ครู กรรมการ 
11. นางสาว ศิรินภา ศิริยม ครูผู้ช่วย กรรมการ 
12. นายชูศักด์ิ สิทธิจันทร์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
13. นางสาวลักขณา เก้ือแก้ว ครู กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี   1.  คณะกรรมการหมายเลข 11 และ 12 ท าหน้าที่พิธีกรในงาน“ราชโอรสปริทรรศน์(รูปแบบออนไลน์)” ดังนี้ 
1.1 ประกาศผลรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระฯ 
1.2 ประชาสัมพันธ์การแนะแนวการศึกษาต่อและจัดกิจกรรมแจกรางวัล 

2. คณะกรรมการหมายเลข 2 ถึง 10 ท าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ 
3. คณะกรรมการหมายเลข 11 ท าหน้าที่ประสานงานและอ านวยความสะดวกกิจกรรม“ราชโอรสปริทรรศน์
(รูปแบบออนไลน์)” 
 ก าหนดการ “ราชโอรสปริทรรศน์(รูปแบบออนไลน์)” live ผ่านfacebook 

  08.30 น. กิจกรรมร่วมสนุกแจกรางวัล 
09.00-09.30 น. ประกาศผลรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระฯ 
09.30-10.00 น. แนะแนวห้องCIC 
10.00-10.30 น. แนะแนวห้อง EIC 
10.30-11.30 น. แนะแนวห้องGifted 
11.30-12.00 น. ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการรับสมัคร2565 

7. คณะกรรมกำรประเมินผล 
1. นางสาวนภัสภรณ์ เกตทอง         ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย ครูช านาญการ กรรมการ 
3. นายศิวพงษ์ ไพรัตน์ ครูช านาญการ กรรมการ 

หน้ำท่ี   1.  ออกแบบประเมินผลเก่ียวกับการจัดงานนิทรรศการ 
2.  รวบรวมแบบประเมินผลพร้อมทั้งสรุปผลการประเมินเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนโดยผ่านกลุ่ม 
    บริหารวิชาการ 
3.  สรุปผลการด าเนินกิจกรรมในภาพรวมเสนอโรงเรียนโดยผ่านกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยเกียรติบัตร และประมวลผลกำรประกวด/แข่งขัน 
1. นางปภาวรินท์  วงษ์เกษ ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
2. นางมนสิชา     สุทธิแสน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายอดุลย์ สุทธิแสน ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสาวพัชรินทร์ รุ่งสว่าง ครูช านาญการ กรรมการ 
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5. ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ ยิ่งสกุล ครูช านาญการ  กรรมการ 
6. นายวชิระ ต้ังประสาทสุข ครู กรรมการ 
7. นางสาวสมาพร นาคแดง ครู  กรรมการ 
8. นางสาววิภารัตน์ เขียวศาสตร์ ครู  กรรมการ 
9. นางรุ่งฤดี อภิชัยสุขสกุล ครู กรรมการ 
10. นางสาวปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี   1. แจ้งผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระฯ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือรวบรวมแจ้งผล
การแข่งขันทุกรายการผ่านการLive ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 
2..ด าเนินการก ากับติดตามการจัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันแต่ละประเภทในเกียรติบัตร
รูปแบบออนไลน์ หลังจากวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

 2. คณะกรรมการหมายเลข 10 อ านวยความสะดวกในการออกเลขเกียรติบัตร 
 

ทั้งนี้  ให้ครูและบุคลากรทา งการ ศึกษาที่ ได้รั บการแ ต่งต้ั งเป็นกรรมการทุ กท่าน ปฏิบัติหน้า ที่                   
ทีไ่ด้รับมอบหมาย ด้วยความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด 

 
         สั่ง  ณ  วันที่  31  มกราคม  พ.ศ.  2565 
  

     
              (นายชวนชัย  วรรณสิทธ์ิ) 

        รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชโอรส 
 
 


