คำสั่งโรงเรียนวัดบ้ำนบุโพธิ์
ที่ 21/๒๕๖5
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรดำเนินงำนกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5
..........................................................................................
ด้ว ยทำงโรงเรี ย นวัดบ้ ำนบุ โ พธิ์ จะจัดกิจกรรมวั น แม่แห่ งชำติ ขึ้นใน วัน พุธ ที่ ๑0 เดือนสิ งหำคม
พ.ศ. ๒๕๖5 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมรัก ควำมกตัญญูต่อมำรดำ
เพื่อให้ดำเนินงำนสำเร็จด้วยดี โรงเรียนวัดบ้ำนบุโพธิ์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรดำเนินงำนดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑. นำยวิชำญ
สิวิเส็ง
๒. นำยโสภณ
ชุมพลศักดิ์
๓. นำงสำวรติกำนต์
จันทร์งำม

ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ครู คศ.๑

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำฯ

มีหน้าที่ วำงแผนดำเนินงำนติดตำมดูแล อำนวยควำมสะดวกประสำนงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ
เพื่อให้ทำงำนสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๑. นำยโสภณ
ชุมพลศีกดิ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวเรณู
มีแย้มภักดิ์
ครูชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยอำภำกร
ศุภเลิศ
ครู คศ.๑
กรรมกำร
๔. นำงสำวธรัญญำ
ธรรมมุสำ
ครู ผู้ช่วย
กรรมกำร
๕. นำงสำวนรำภรณ์
ทองนำ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
๖. นำงสำวดวงนภำ
สอิ้งรัมย์
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
๗. นำงสำวรติกำนต์
จันทร์งำม
ครู คศ.๑
กรรมกำร/เลขำนุกำร
มีหน้าที่ ดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกิจกรรม ตั้งแต่เตรียมกำรจนงำนสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์
๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย
๑. นำงสำวรติกำนต์
จันทร์งำม
ครู คศ.๑
ประธำนกรรมกำร
๒. พิธีกรน้อย
(นักเรียน 2 คน)
กรรมกำร
มีหน้าที่ จัดลำดับขั้นตอนกำรประกอบพิธีตักบำตรข้ำวสำร อำหำรแห้ง พิธีไหว้แม่ ตลอดจนพิธีกำรต่ำงๆ
ตำมลำดับขั้นตอนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย
๑. นำยอำภำกร
ศุภเลิศ
๒. นำงสำวเรณู
มีแย้มภักดิ์
๓. นำงสำวธรัญญำ
ธรรมมุสำ
4. นำงสำวนรำภรณ์
ทองนำ
5. นำงสำวดวงนภำ
สอิ้งรัมย์
6. นำงสำวรติกำนต์
จันทร์งำม

ครู คศ.๑
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครู ผู้ช่วย
พนักงำนรำชกำร
ครูอัตรำจ้ำง
ครู คศ.๑

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุก

7. นำยชูชำติ
สอิ้งรัมย์
นักกำรภำรโรง
กรรมกำร
8. นำงสำวฐิตินันท์
ไตรศร
นักกำรภำรโรง
กรรมกำร
9. นำยนนทกร
จันทร์พวง
ครูธุรกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร
มีหน้าที่ จัดเตรียมสถำนที่ประกอบพิธี จัดโต๊ะหมู่บูชำ ที่นั่ง ป้ำย ฉำก ที่นั่งครูและนักเรียน ตกแต่งสถำนที่
ให้สวยงำมและจัดเก็บให้เรียบร้อย
๕. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง ประกอบด้วย
๑. นำยอำภำกร
ศุภเลิศ
ครู คศ.๑
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยชูชำติ
สอิ้งรัมย์
นักกำรภำรโรง
กรรมกำร/เลขำนุกำร
มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง ถ่ำยภำพและดูแลระบบตลอดจนเก็บเครื่องเสียงให้เรียบร้อย
๖. คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประกอบด้วย
๑. นำงสำวรติกำนต์
จันทร์งำม
ครู คศ.๑
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวนรำภรณ์
ทองนำ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
๓. นำงสำวธรัญญำ
ธรรมมุสำ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร/เลขำนุกำร
มีหน้าที่ จัดทำหนังสือเชิญ ใบประกำศนียบัตรผลกำรประกวดให้กับนักเรียน และบันทึกภำพในงำนพิธีพร้อม
ทั้งประชำสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนสู่สำธำรณชน
๗. คณะกรรมการตัดสินการประกวด ประกอบด้วย
๗.๑ การประกวดเรียงความ
๗.๑.๒ นำงสำวรติกำนต์ จันทร์งำม
ประธำนกรรมกำร
๗.๑.๒ นำงสำวนรำภรณ์ ทองนำ
กรรมกำร
๗.๒ การประกวดระบายสีภาพ/วาดภาพระบายสี
๗.๒.๑ นำยอำภำกร ศุภเลิศ
ประธำนกรรมกำร
๗.๒.๒ นำงสำวดวงนภำ สะอิ้งรัมย์
กรรมกำร
๗.๓ การประกวดคัดลายมือ
๗.๔.๑ นำงสำวรติกำนต์ จันทร์งำม
ประธำนกรรมกำร
๗.๔.๒ นำงสำวนรำภรณ์ ทองนำ ก
รรมกำร
๗.๔ การประกวดการ์ดวันแม่
๗.๔.๑ นำงสำวเรณู
มีแย้มภักดิ์
ประธำนกรรมกำร
๗.๔.๒ นำงสำวธรัญญำ ธรรมมุสำ
กรรมกำร
มีหน้าที่ ตัดสินผลกำรประกวด พร้อมทั้งส่งผลกำรตัดสินกำรประกวดให้กับฝ่ำยสำรสนเทศเพื่อจัดทำให้ใบ
ประกำศนียบัตร
๘. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน ประกอบด้วย คณะครูประจำชั้นทุกท่ำน
มีหน้าที่ ควบคุมดูแลให้นักเรียนร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ด้วยควำมสงบ เรียบร้อยตลอดกำรจัดกิจกรรม
๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประกอบด้วย
๑. นำงสำวรติกำนต์
จันทร์งำม
ครู คศ.๑
๒. นำงสำวนรำภรณ์
ทองนำ
พนักงำนรำชกำร
๓. นำงสำวธรัญญำ
ธรรมมุสำ
ครูผู้ช่วย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่ จัดทำแบบประเมินกำรทำงำนของคณะกรรมกำรและกำรจัดกิจกรรม พร้อมทั้งสรุปผลและรำยงำน
ผลกำรประเมิน
ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ในแต่ละฝ่ำยประชุมวำงแผนดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยให้
เสร็จสิ้นก่อนดำเนินงำน ท่ำนที่มีอุปสรรคใด ให้ประสำนงำนกับฝ่ำยอำนวยกำรและขอให้ทุกท่ำนดำเนินงำนอย่ำงเต็ม
กำลัง ตำมควำมสำมำรถเพื่อให้งำนดำเนินสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นำยโสภณ ชุมพลศักดิ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดบ้ำนบุโพธิ์

