~๑~

คำสั่งโรงเรียนแร่วิทยำ
ที่ 231/๒๕๖5
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ ประจำปีกำรศึกษำ 2565
ด้วยโรงเรียนแร่วิทยาได้กาหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย
กิจกรรมจัดป้ายนิเทศในชั้นเรียน ในหัวข้อ “วันแม่แห่งชาติ ” การประกวดคาขวัญวันแม่ การประกวดภาพถ่าย
ในหัวข้อ “ทาดีเพื่อแม่” ในระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อราลึกถึงพระคุณของมารดา และจัด
กิจกรรมทาบุญตักบาตร ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ลานใต้ถุนอาคารเรียน โรงเรียน
แร่วิทยา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 39 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
แต่งตั้งให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
1.1 นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล ผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวกุสุมา นาคะเกศ
ครู
กรรมการ
1.3 นายเจษฎา นากดี
ครู
กรรมการ
1.4 นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง ครู
กรรมการ
1.5 นางโสพิน จิตติพุทธางกูร
ครู
กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางสาวจิดาภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง ครู
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ 1. ให้คาปรึกษา อานวยความสะดวกและให้คาแนะนา เพื่อแก้ไขปัญหาในการดาเนินกิจกรรม
2. มอบหมายแบ่ ง ภาระงาน นิ เทศติ ด ตามงาน ให้ บุ ค ลากรรั บ ผิ ด ชอบ และให้
ดาเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมกำรดำเนินกำร ประกอบด้วย
2.1 นางโสพิน จิตติพุทธางกูร
ครู
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวกุสุมา นาคะเกศ
ครู
กรรมการ
2.3 นางสมพงษ์ เป็นผาสุก
ครู
กรรมการ
2.4 นางณัฎฐณิชา นามวงค์
ครู
กรรมการ
2.5 นายเจษฎา นากดี
ครู
กรรมการ
2.6 นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง ครู
กรรมการ
2.7 นายขจรศักดิ์ กงล้อม
ครู
กรรมการ
2.8 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข
ครู
กรรมการ
2.9 นายณรงค์ศักดิ์ สุดารักษ์
ครู
กรรมการ
2.10 นางสาวเรขา พรพิมลวงศา ครูผู้ช่วย
กรรมการ
2.11 นายสุวรรณ อุตมะชะ
พนักงานราชการ กรรมการ
2.12 นายสมโชติ นภาคเวช
ช่างไม้ 4
กรรมการ
2.13 นางสาวศิรินันท์ ณ อุบล
เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ
2.14 นางสาวจิดาภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง ครู
กรรมการและเลขานุการ
.../มีหน้ำที่

~๒~
มีหน้ำที่ 1. ควบคุมดูแลนักเรียน และจัดหาข้อมูลสาหรับจัดป้ายนิเทศในชั้นเรียน
2. ประชาสัมพันธ์ และติดตามนักเรียนให้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคาขวัญวันแม่
และภาพถ่าย ในหัวข้อ “ทาดีเพื่อแม่”
3. ควบคุ ม ดู แ ลนั ก เรี ย นให้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมท าบุ ญ ตั ก บาตร และฟั ง เทศน์ ในวั น
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
3. คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดเตรียมสถำนที่ ประกอบด้วย
3.1 นางโสพิน จิตติพุทธางกูร
ครู
ประธานกรรมการ
3.2 นายเจษฎา นากดี
ครู
กรรมการ
3.3 นายขจรศักดิ์ กงล้อม
ครู
กรรมการ
3.4 นายสุวรรณ อุตมะชะ
พนักงานราชการ กรรมการ
3.5 นางสาวศิรินันท์ ณ อุบล
เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ
3.6 นายสมโชติ นภาคเวช
ช่างไม้ 4
กรรมการ
3.7 นางสาวจิดาภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ 1. จัดตกแต่งเวที จัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมดอกไม้ และธูปเทียน
2. จัดที่นั่งสาหรับพระสงฆ์ และคณะครู
3. จัดโต๊ะสาหรับวางข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อทาบุญตักบาตร
4. จัดเตรียมที่กรวดน้า
4. คณะกรรมกำรดำเนินงำนพิธีกร – พิธีกำร ประกอบด้วย
4.1 นายเจษฎา นากดี
ครู
ประธานกรรมการ
4.2 นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ดาเนินกิจกรรม และจัดทาลาดับพิธีการของกิจกรรม
5. คณะกรรมกำรดำเนินงำนฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย
5.1 นายเจษฎา นากดี
ครู
ประธานกรรมการ
5.2 นายณรงค์ศักดิ์ สุดารักษ์
ครู
กรรมการ
5.3 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยสงฆ์ ประกอบด้วย
6.1 นางโสพิน จิตติพุทธางกูร
ครู
ประธานกรรมการ
6.2 นายณรงค์ศักดิ์ สุดารักษ์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ 1. นิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป จากสานักสงฆ์วัดบ้านกันเตรียงมาบิณฑบาต ในวันพฤหัสบดี
ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
2. นารถไปรับพระสงฆ์มายังโรงเรียน และส่งพระสงฆ์เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
3. อานวยความสะดวกจัดส่งข้าวสาร อาหารแห้งไปที่วัดเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม

.../ 7. คณะกรรมการ

~๓~
7. คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดกิจกรรมวันแม่ ประกอบด้วย
7.1 กิ จ กรรมการประกวดค าขวั ญ วั น แม่ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
7.1.1 นายขจรศักดิ์ กงล้อม
ครู
ประธานกรรมการ
7.1.2 นางโสพิน จิตติพุทธางกูร ครู
กรรมการ
7.1.3 นางสาวกุสุมา นาคะเกศ ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ตัดสินการประกวดตามเกณฑ์การประกวด และสรุปผลการประกวด
7.2 กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ทาดีเพื่อแม่”
7.2.1 นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง ครู
ประธานกรรมการ
7.2.2 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข
ครู
กรรมการ
7.2.3 นางสาวเรขา พรพิมลวงศา ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ตัดสินการประกวดตามเกณฑ์การประกวด และสรุปผลการประกวด
8. คณะกรรมกำรดำเนินงำนฝ่ำยงบประมำณ ประกอบด้วย
8.1 นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง
ครู
ประธานกรรมการ
8.2 นางสมพงษ์ เป็นผาสุก
ครู
กรรมการ
8.3 นางณัฏฐณิชา นามวงค์
ครู
กรรมการ
8.4 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มี ห น้ ำ ที่ อ านวยความสะดวกในการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความคล่ อ งตั ว ในการ
ดาเนินงาน
9. คณะกรรมกำรดำเนินงำนถ่ำยภำพ บันทึกข้อมูลภำพ และวิดีโอ ประกอบด้วย
9.1 นางสาวจิดาภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง ครู
ประธานกรรมการ
9.2 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข
ครู
กรรมการ
9.3 นางสาวศิรินันท์ ณ อุบล
เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ 1. บันทึกภาพขณะดาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ
2. เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม จัดทาวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์โรงเรียน และ
ช่องทางออนไลน์อื่น ๆ
10. คณะกรรมกำรจัดเตรียมเกียรติบัตร และจัดเตรียมของรำงวัล ประกอบด้วย
10.1 นางสาวจิดาภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง ครู
ประธานกรรมการ
10.2 นางสาวศิรินันท์ ณ อุบล
เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ
10.3 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ 1. จัดพิมพ์เกียรติบัตร และจัดเตรียมรางวัล
2. จั ดเตรี ย มเอกสาร ข้อมูล นักเรียนที่จะเข้ารับ มอบเกียรติบัตร และรางวัล ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
11. คณะกรรมกำรสรุปผลกำรดำเนินงำนและรำยผลกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
11.1 นางสาวจิดาภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง ครู
ประธานกรรมการ
11.2 นายขจรศักดิ์ กงล้อม
ครู
กรรมการ
11.3 นางสาวศิรินันท์ ณ อุบล
เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและเลขานุการ
.../ มีหน้าที่

~๔~
มีหน้ำที่ สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2565 เพื่อรายงาน
ให้ผู้อานวยการสถานศึกษารับทราบ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล)
ผู้อานวยการโรงเรียนแร่วิทยา

~๕~
แนบท้ำยคำสั่งโรงเรียนแร่วิทยำ
ที่ 231/๒๕๖5
กำหนดกำรกิจกรรมทำบุญตักบำตร เนื่องในวันแม่แห่งชำติ
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565
เวลา 08.15 น. ผู้อานวยการโรงเรียน มอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศ
การประกวดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หน้าเสาธง โรงเรียนแร่วิทยา
เวลา 08.30 น. เริ่มพิธีการสงฆ์
ประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
อาราธนาศีล
รับศีล
กรวดน้า
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
เวลา 09.20 น. เสร็จพิธี
หมำยเหตุ 1. การแต่งกายชุดขาว
2. เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

