คําสั่งโรงเรีรียนวัดบ้านนาา(ฟินวิทยาคมม)
ที่ 1/25662
เรื่อง มอบหหมายงานในกการจัดงานฉลลองวันเด็กแหหง่ ชาติ ปี 25562
……………………………………………………..
ด้ดวยในวันศุกร์ที่ 11 มกราาคม 2562 โรงเรี
โ ยนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
ท
จะจัดดงานฉลองวันเด็
น กแห่งชาติติ
เพื่อให้การดํ
า าเนินงานนเสร็จสิ้นด้วยความเรี
ย
ยบร้ร้อย มีประสิทธิ
ท ภาพและสํสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจั
อ
ดงานน
จึงขออาศศัยบันทึกการรประชุมเชิงปฏิ
ป บัติการเพื่อพั
อ ฒนาคุณภาพและมาตร
ภ
รฐานโรงเรียนนวัดบ้านนา(ฟิฟินวิทยาคม))
ครั้งที่ 1//2562 ลงวันที
น ่ 4 มกราคคม 2562 ระเบียบวาระะที่ 4.1 เรื่อง การจัดงานวัวันเด็กแห่งชาาติ ปี 25622
เป็นแนวททางในแต่งตั้งคณะทํางานจัจัดงานวันเด็กแห่
แ งชาติ ปี 2562 ดังนี้

ช่วงเตรียมงาน
1 ฝ่ายขอทุทุนการศึกษาแและของขวัญของรางวัล
1.
1) นางสสาวยุวรี ศิริธัธญ
ั ญาลักษณ์
หัวหน้าคณะททํางาน
2) นางสสาวศิรัศม์ ปั้นน้อย
คณะทํางาน
3) นางสสาวจันทร์นภาา อยู่สุข
คณะทํางาน
4) นางสสาวธิดารัตน์ บุญมี
คณะทํางาน
5) คณะะครูและบุคลาากร
คณะทํางาน
2 ฝ่ายขออาหารเลี้ยงนักเรียนและผู้ร่วมงาน
2.
หัวหน้าคณะททํางาน
1) นางสสมใจ สุอังคะะวาทิน
2) นางดดวงใจ อยู่สุข
คณะทํางาน
3) นางสสาววีราภรณ์ ถนอมรอด
คณะทํางาน
4) นางลลําเพย อุตรัศมี
คณะทํางาน
5) นางพิพิไลวรรณ หนนูสะพลี
คณะทํางาน
3 ฝ่ายจัดตกแต่งเวทีการรแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง / วงดนตรีไทย / จับบัตรการรกุศล
3.
หัวหน้าคณะททํางาน
1) นางดดวงใจ อยู่สุข
2) นางสสาวยุวรี ศิริธัธญ
ั ญาลักษณ์
คณะทํางาน
3) นางสสาวศิรัศม์ ปั้นน้อย
คณะทํางาน
4) นางสสาวณัฐวรรณ โสดา
คณะทํางาน
5) นางสสาวพิมพ์ชญา ปรีชาธนเกียรติ์
คณะทํางาน
6) นายสสามารถ บังคม
คณะทํางาน
7) นางสสาวพสุ สว่างสังวาลย์
คณะทํางาน
8) นายปปรีชา ขอกรดดสําโรง
คณะทํางาน
4 ฝ่ายจัดแบ่งของรางวัลให้นกั เรียน
4.
1) นางสสาววีราภรณ์ ถนอมรอด
หัวหน้าคณะททํางาน
2) นางสสาวกนกอร ศศรีประเสริฐ
คณะทํางาน
3) นางลลําเพย อุตรัศมี
คณะทํางาน
4) นางสสาวพิยดา พุทธตรัส
คณะทํางาน
5) นางสสาวอําไพ พัดทอง
คณะทํางาน
/ 6) นางสาว ....

-2คณะทํางาน
6) นางสาวขวัญชนก ดาวหาง
7) นางสาวพัทธ์ธีรา มงคล
คณะทํางาน
8) นางสาวณิชนันทน์ วันนา
คณะทํางาน
9) นางสาวพิมพ์ศิกร กุจะพันธ์
คณะทํางาน
10) นางสาวณัฐวรรณ โสดา
คณะทํางาน
5. ฝ่ายจัดสถานทีเ่ ลี้ยงอาหารนักเรียนและผูม้ าร่วมงาน
1) นางสาวศิรัศม์ ปั้นน้อย
หัวหน้าคณะทํางาน
2) นางสาวพสุ สว่างสังวาลย์
คณะทํางาน
3) นายสามารถ บังคม
คณะทํางาน
4) นางดวงใจ อยู่สุข
คณะทํางาน
5) นางสาวพิมพ์ชญา ปรีชาธนเกียรติ์
คณะทํางาน
6) นายปรีชา ขอกรดสําโรง
คณะทํางาน
7) นางนฤมล เอือ้ การณ์
คณะทํางาน
8) นางสาวนภาวรรณ ทองเอม
คณะทํางาน
9) นางสาวจันทิมา เวชภัณฑ์
คณะทํางาน
10) นางสาวสุพัตรา อยู่ยงค์
คณะทํางาน
11) นางสาวธิดารัตน์ บุญมี
คณะทํางาน

กิจกรรมภาคกลางวัน
1. ฝ่ายพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
1) นางสาวยุวรี ศิริธัญญาลักษณ์
หัวหน้าคณะทํางาน
2) นางดวงใจ อยู่สุข
คณะทํางาน
3) นางสาวพิมพ์ชญา ปรีชาธนเกียรติ์
คณะทํางาน
4) นายปรีชา ขอกรดสําโรง
คณะทํางาน
5) นางลําเพย อุตรัศมี
คณะทํางาน
6) นางนฤมล เอือ้ การณ์
คณะทํางาน
2. ฝ่ายจัดกิจกรรมการละเล่นของนักเรียนและแจกของรางวัล โดยใช้สถานทีห่ ้องประชุมอริยทรัพย์
และควบคุมดูแลการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนระดับปฐมวัย
1) นางสาวพิชญา เสาะสืบงาม
หัวหน้าคณะทํางาน
2) นางสาวพิยดา พุทธตรัส
คณะทํางาน
3) นางอภิญญา อยู่สุข
คณะทํางาน
4) นางสาวสันทนีย์ หงส์ทอง
คณะทํางาน
5) นางลําเพย อุตรัศมี
คณะทํางาน
6) นางภารวี กาญจนประภาส
คณะทํางาน
7) นางสาวกนกอร ศรีประเสริฐ
คณะทํางาน
8) นางสาวสุพรรณี สําเภารอด
คณะทํางาน
9) นางสาวสุกานดา พลายแก้ว
คณะทํางาน
10) นางวาสนา ศรีแสง
คณะทํางาน
/ 3. ฝ่าย ...

-33. ฝ่ายจัดกิจกรรมการละเล่นของนักเรียนและแจกของรางวัล โดยใช้สถานทีบ่ ริเวณลานธรรมนํา
ทางสูค่ วามดี และควบคุมดูแลการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 6
1) นางพัฒนี สมจิตร
หัวหน้าคณะทํางาน
2) นางสาวอําไพ พัดทอง
คณะทํางาน
3) นางสาวยุพาพร พลขันธ์
คณะทํางาน
4) นางสาววนิดา คําลอย
คณะทํางาน
5) นางสาวขวัญชนก ดาวหาง
คณะทํางาน
6) นางฐิติมา นาครัตนะ
คณะทํางาน
7) นางสาวพิชญาภรณ์ ศรีบริบรู ณ์
คณะทํางาน
8) นางสาวณิชนันทน์ วันนา
คณะทํางาน
9) นางสาวนิตยา คุรุพันธุ์
คณะทํางาน
10) นางสาวจันทิมา เวชภัณฑ์
คณะทํางาน
11) นางสาวพิมพ์ศิกร กุจะพันธ์
คณะทํางาน
4. ฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารนักเรียน / เตรียมภาชนะเลี้ยงอาหาร / เก็บล้างภาชนะ / ต้อนรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้มาจัดเลีย้ งอาหารนักเรียน
1) นางสาวศิรัศม์ ปั้นน้อย
หัวหน้าคณะทํางาน
2) นางสาวพสุ สว่างสังวาลย์
คณะทํางาน
3) นายสามารถ บังคม
คณะทํางาน
4) นางดวงใจ อยู่สุข
คณะทํางาน
5) นางสาวพิมพ์ชญา ปรีชาธนเกียรติ์
คณะทํางาน
6) นายปรีชา ขอกรดสําโรง
คณะทํางาน
7) นางนฤมล เอือ้ การณ์
คณะทํางาน
8) นางสาวนภาวรรณ ทองเอม
คณะทํางาน
9) นางสาวสุพัตรา อยู่ยงค์
คณะทํางาน
10) นางสาวธิดารัตน์ บุญมี
คณะทํางาน
5. ฝ่ายจัดสถานทีเ่ ลี้ยงพระ / จัดเลี้ยงพระ / เตรียมภาชนะจัดเลีย้ งอาหาร / ต้อนรับผูม้ าจัดเลี้ยง
อาหารและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาจัดอาหารเลี้ยงพระ
1) นางสมใจ สุองั คะวาทิน
หัวหน้าคณะทํางาน
2) นายอัครเดช แสงอ่อน
คณะทํางาน
3) นายสามารถ บังคม
คณะทํางาน
4) นางสาวนุสรา แซ่ฟู
คณะทํางาน
5) นางพิไลวรรณ หนูสะพลี
คณะทํางาน
6) นางสาวดลพัฒน์ หุ่นสม
คณะทํางาน
7) นางสาวพัทธ์ธีรา มงคล
คณะทํางาน
8) นางสาวสุวารินทร์ พุฒเภา
คณะทํางาน
9) นางภัทราพร สุขศรี
คณะทํางาน
10) นางสาวสุนิษา ถนอมรอด
คณะทํางาน
11) นางนิภา ดาราฉาย
คณะทํางาน
/ 6. ฝ่าย ...

-46. ฝ่ายจัดเตรียมจตุปัจจัยถวายพระและดอกไม้บูชาพระ ผู้รับผิดชอบ นางสมใจ สุองั คะวาทิน
7. ฝ่ายนิมนต์พระและรับ – ส่งพระ ผู้รับผิดชอบ นายอัครเดช แสงอ่อน
8. ฝ่ายต้อนรับ / รับบริจาคเงินทุนการศึกษา เงินบริจาคอืน่ ๆ และจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย
ผู้รับผิดชอบ นางสาววีราภรณ์ ถนอมรอด
9. ฝ่ายต้อนรับและรับบริจาคสิง่ ของ / ของขวัญของรางวัล / จัดทําหนังสือขอบคุณ
1) นางสาวยุวรี ศิริธัญญาลักษณ์
หัวหน้าคณะทํางาน
2) นางสาวธิดารัตน์ บุญมี
คณะทํางาน
3) นางสาวจันทร์นภา อยู่สุข
คณะทํางาน
4) คณะครูและบุคลากร
คณะทํางาน
10. ฝ่ายเก็บล้างภาชนะ
1) นางสาวไกร พูนมา
หัวหน้าคณะทํางาน
2) นางสาวแสงดาว นามบุญ
คณะทํางาน
3) นางรัม จันทิมาธร
คณะทํางาน
11. ฝ่ายเก็บล้างภาชนะพระและแขกผู้มเี กียรติในห้องศูนย์การเรียนรูพ้ ระพุทธศาสนา
1) นางนิภา ดาราฉาย
หัวหน้าคณะทํางาน
2) นางทองใส ศิริบรรณ
คณะทํางาน
12. ฝ่ายดูแลบริการน้ําดื่ม บริการห้องสุขา ดูแลความสะอาด
1) นางสุรินทร์ วรรณภักตร์
หัวหน้าคณะทํางาน
2) นางทองไหล หมอยา
คณะทํางาน
13. ฝ่ายพิธกี รและประชาสัมพันธ์
1) นางดวงใจ อยู่สุข
หัวหน้าคณะทํางาน
2) นางสาวพิมพ์ชญา ปรีชาธนเกียรติ์
คณะทํางาน
3) นายปรีชา ขอกรดสําโรง
คณะทํางาน
14. ฝ่ายจราจร
1) นางสาวพสุ สว่างสังวาลย์
หัวหน้าคณะทํางาน
2) นายสามารถ บังคม
คณะทํางาน
15. ฝ่ายจับฉลากบัตรการกุศล
1) นางดวงใจ อยู่สุข
หัวหน้าคณะทํางาน
2) นางสาวพิมพ์ชญา ปรีชาธนเกียรติ์
คณะทํางาน
3) นายปรีชา ขอกรดสําโรง
คณะทํางาน
4) นายสามารถ บังคม
คณะทํางาน
5) นางสาวยุวรี ศิริธัญญาลักษณ์
คณะทํางาน
6) นางสาวเกศรา แสนใจยา
คณะทํางาน
7) นางสาวจันทร์นภา อยู่สุข
คณะทํางาน
8) นางสาววีราภรณ์ ถนอมรอด
คณะทํางาน
9) นางสาวชลัมพร แรงเขตกิจ
คณะทํางาน
10) นายอัครเดช แสงอ่อน
คณะทํางาน
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-516. ฝ่ายดูแลการแสดงวงดดนตรีลกู ทุ่งบ้านนา และววงดนตรีไทย
หัวหน้าคณะททํางาน
1) นางสสาวจันทร์นภาา อยู่สุข
2) นายจจรัส วงศ์ชนะะ
คณะทํางาน
3) นายปปรีชา ขอกรดดสําโรง
คณะทํางาน
4) นางสสาววีราภรณ์ ถนอมรอด
คณะทํางาน
5) นางสสาวธิดารัตน์ บุญมี
คณะทํางาน
6) นางสสาวชลัมพร แแรงเขตกิจ
คณะทํางาน
7) นางสสาวพิมพ์ศิกร กุจะพันธ์
คณะทํางาน
17. ฝ่ายฝึกซ้อมและควบคคุมการแสดงขของนักเรียน
1) การแแสดงของนักเรียี นชั้นอนุบาล ผู้รับผิดชออบ
1.1)) นางสาวกนนกอร ศรีประะเสริฐ
การแสดงระดัดับชั้น อ.1
1.2)) นางลําเพย อุตรัศมี
การแสดงระดัดับชั้น อ.2
1.3)) นางสาวพิยดา พุทธตรัส
การแสดงระดัดับชั้น อ.3
2) การแแสดงแอโรบิก
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุพัตรา อยู่ยงค์
3) เล่านิทานคุณธรรมม
ผู้รับผิดชอบ นางนฤมล เอือือ้ การณ์
4) การบบรรยายธรรม
ผู้รับผิดชอบ
4.1)) นายอัครเดช แสงอ่อน
หัวหน้าคณะททํางาน
4.2)) นางสาวนุสรา แซ่ฟู
คณะทํางาน
4.3)) นางสาวดลพัฒน์ หุ่นสมม
คณะทํางาน
4.4)) นางสาวพัทธ์ธีรา มงคล
คณะทํางาน
1 ฝ่ายบันทึกภาพและวีดีดโี อ
18.
1) นางสสาวพสุ สว่างสังวาลย์
หัวหน้าคณะททํางาน
2) นางสสาวแพรวนภาา มาเผือก
คณะทํางาน
1 ฝ่ า ยดู แ ลความสะอ าดสถานที่ จัจั ด งานทั่ ว ไป และจั ด เก็ บสถานที่ ห ลั ง เลิ ก งาน ผู้ รั บ ผิ ด ชอบบ
19.
คณะครูและบุ
แ คลากรทุทุกคนของโรงเเรียนวัดบ้านนนา(ฟินวิทยาคม)
ขขอให้คณะครูรูและบุคลากรรทุกท่านของโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิททยาคม) ได้วาางแผนเพื่อดําเนิ
า นงานตามม
ภาระงานนซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมออบหมาย พร้ร้อมประสานงงานกับคณะกรรมการสถานนศึกษาขั้นพื้นฐาน
น
เพื่อให้ห้
การดําเนินินการทุกฝ่ายดํ
ย าเนินการไดด้ผลดีบรรลุตามวั
า ตถุประสงงค์และเป้าหมมายของการจััดงาน ตลอดดจนก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์
ษ ที่สมบูรณ์แบบของการมี
แ
มีส่วนร่วมและะการทํางานเปป็นหมู่คณะ อนึ่งเมื่องานฝ่ายใดสําเร็จตามกํ
จ
าหนดด
แล้วขอใหห้ได้ช่วยเหลืองานฝ่
อ
ายอืนๆ
น่ ที่ยังไม่แล้วเสร็
ว จและหลลังจากงานเลิลิกแล้วของให้ห้ทุกท่านได้ช่วยกั
ว นจัดเก็บ
สถานที่ให้คงสภาพปกกติ
สั่ง ณ วันที่ 4 เดืดือน มกราคมม พ.ศ. 25662

(นางสาวอัมพร บํารุงผล)
ผู้อํานวยกการโรงเรียนวััดบ้านนา(ฟินวิิทยาคม)

