คาสั่งโรงเรียนแร่วิทยา
ที่ 380 /2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE แร่วิทยา
ปีการศึกษา 2564
.........................................................................................
ด้วยโรงเรียนแร่วิทยา ดาเนินการจัดกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE แร่วิทยา เพื่อ
ทากิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนโรงเรียนแร่วิทยาและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขต
บริการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนและสานความสัมพันธ์ กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ซึ่ง
กิจกรรมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ลานหน้าอาคารเรียนโรงเรียนแร่วิทยา
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรีย บร้อ ย โรงเรียนแร่วิทยาจึง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการ
ดาเนินการจัดงานเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE แร่วิทยา ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
1.2 นางโสพิน จิตติพุทธางกูร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
1.3 นายเจษฎา นากดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
1.4 นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ
1.5 นางสาวกุสุมา นาคะเกศ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา ดูแลอานวยความสะดวก แก้ปัญหา เกี่ยวกับการดาเนินการให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
2. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
2.1 นางสาวกุสุมา นาคะเกศ
ประธานกรรมการ
2.2 นางโสพิน จิตติพุทธางกูร
กรรมการ
2.3 นางณัฏฐณิชา นามวงค์
กรรมการ
2.4 นางสมพงษ์ เป็นผาสุก
กรรมการ
2.5 นายพิทักษ์ ศรีขาว
กรรมการ
2.6 นายเจษฎา นากดี
กรรมการ
2.7 นางสาวจิดาภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง กรรมการ
2.8 นายขจรศักดิ์ กงล้อม
กรรมการ
2.9 นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง กรรมการ
2.10 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข
กรรมการ
/2.11 นายณรงค์ศักดิ์….
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2.11 นายณรงค์ศักดิ์ สุดารักษ์
กรรมการ
2.12 นายสุวรรณ อุตมะชะ
กรรมการ
2.13 นางสาวศิรินันท์ ณ อุบล
กรรมการ
2.14 นางพรเพ็ญ โนนสร่าย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผนดาเนินการอานวยความสะดวกในการจัดนิทรรศการ การจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสม
และจัดหาอุปกรณ์อานวยความสะดวก
3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย
3.1 นายเจษฎา นากดี
ประธานกรรมการ
3.2 นายขจรศักดิ์ กงล้อม
กรรมการ
3.3 นางสาวกุสุมา นาคะเกศ
กรรมการ
3.4 นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดาเนินรายการตลอดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย
4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- นายขจรศักดิ์ กงล้อม
4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- นางสาวจิดาภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
- นายณรงค์ศักดิ์ สุดารักษ์
4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- นางโสพิน จิตติพุทธางกูร
- นายพิทักษ์ ศรีขาว
- นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง
4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- นางสมพงษ์ เป็นผาสุก
4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- นายสุวรรณ อุตมะชะ
4.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- นางสาวกุสุมา นาคะเกศ
4.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
- นายเจษฎา นากดี
- นางพรเพ็ญ โนนสร่าย
4.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- นางณัฏฐณิชา นามวงค์
- นายอภิสิทธิ์ ขอสุข
//มีหน้าที่ ....
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มีหน้าที่ จัดเตรียมนิทรรศการผลงานและเกมส์ความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง
5. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย
5.1 นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง
ประธานกรรมการ
5.2 นางณัฏฐณิชา นามวงค์
กรรมการ
5.3 นางสมพงษ์ เป็นผาสุก
กรรมการ
5.4 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการและกิจกรรม
6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
6.1 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข
ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวศิรินันท์ ณ อุบล
กรรมการ
6.3 นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
6.4 นางพรเพ็ญ โนนสร่าย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังการจัดงาน และถ่ายภาพกิจกรรมระหว่างการจัดงาน
7. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย
7.1 นายณรงค์ศักดิ์ สุดารักษ์
ประธานกรรมการ
7.2 นายพิทักษ์ ศรีขาว
กรรมการ
7.3 นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
7.4 นายเจษฎา นากดี
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ เวที เครื่องเสียง และเครื่องดนตรี
8. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ประกอบด้วย
8.1 นางสาวศิรินันท์ ณ อุบล
ประธานกรรมการ
8.2 นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
8.3 นางพรเพ็ญ โนนสร่าย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
9. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมของรางวัล ของขวัญ ประกอบด้วย
9.1 นางสาวกุสุมา นาคะเกศ
ประธานกรรมการ
9.2 นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
9.3 นางพรเพ็ญ โนนสร่าย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ รับลงทะเบียนของขวัญ จัดเตรียมของรางวัล ของขวัญเพื่อจับสลาก
10. คณะกรรมการฝ่ายศึกษาดูงานห้องเรียน ประกอบด้วย
10.1 นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย
10.1.1 โรงเรียนบ้านพระปืด
- เด็กชายศิกวัส นามวงค์ , เด็กหญิงปิยธิดา แสนคูณเมือง
//10.1.2 โรงเรียน ....
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10.1.2 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง
- เด็กชายธีรภัทร สมศรี , เด็กชายนพรัตน์ เจนขนบ
10.1.3 โรงเรียนบ้านอังกัญโคกบรรเลง
- เด็กชายเอกชัย อินทร์ชัย , เด็กชายธนวัตน์ วรรณพงษ์
มีหน้าที่ พานักเรียนโรงเรียนที่รับผิดชอบศึกษาดูงานที่ห้องเรียนชั้น 3 แนะนาห้องเรียนและ
กิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียน
11. คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่งนักเรียน ประกอบด้วย
11.1 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง
- นายเจษฎา นากดี
- นายณรงค์ศักดิ์ สุดารักษ์
11.2 โรงเรียนบ้านอังกัญโคกบรรเลง
- นางพรเพ็ญ โนนสร่าย
11.3 โรงเรียนบ้านพระปืด
- นายสุวรรณ อุตมะชะ
มีหน้าที่ ดาเนินการรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนในเขตบริการ
12. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย
12.1 นางสาวกุสุมา นาคะเกศ
ประธานกรรมการ
12.2 นายณรงค์ศักดิ์ สุดารักษ์
กรรมการ
12.3 นางพรเพ็ญ โนนสร่าย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ประเมินผลการดาเนินงาน ความพึงพอใจในการกิจกรรมของบุคลากรและนักเรียน
สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
ให้คณะกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์แก่ทาง
ราชการและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

(นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล)
ผู้อานวยการโรงเรียนแร่วิทยา
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กาหนดการ
เปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE แร่วิทยา
วันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ณ บริเวณโรงเรียนแร่วิทยา
เวลา 08.30-09.00 น.

ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง , โรงเรียนบ้านพระปืด
และโรงเรียนบ้านอังกัญโคกบรรเลง ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เวลา 09.00 น.

ประธานกรรมการจัดงานกล่าวต้อนรับแขกผู้ร่วมงาน

เวลา 09.10 น.

นักเรียนแยกกลุ่มร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เวลา 12.00 น.

เสร็จสิ้นกิจกรรม

*หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

