
  
  

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล 3  สำมัคคีวิทยำคำร 
                                                       ที่  017/ 256๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรกิจกรรมงำนวิชำกำร  
โครงกำร  Open  House  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

................................................................. 
   

    ด้วยโรงเรียนเทศบำล ๓ สำมัคคีวิทยำคำร  สังกัดส ำนักกำรศึกษำ เทศบำลนคร
อุบลรำชธำนี  ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมงำนวิชำกำร  Open House  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนหำประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติจริง   เรียนรู้กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม    ฝึกตนเองให้มี
ควำมรับผิดชอบ ฝึกให้ผู้เรียนได้น ำควำมรู้ควำมสำมำรถไปใช้เพ่ือพัฒนำตนเองด้ำนวิชำกำร และด้ำนอำชีพ
ได้อย่ำงเหมำะสม      ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงชุมชนกับโรงเรียน   ประชำสัมพันธ์ผลงำนครู  นักเรียน  
กิจกรรมกำรแสดงนิทรรศกำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระ   ผลงำนของนักเรียนระดับปฐมวัย  
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนเทศบำล ๓  สำมัคคีวิทยำคำร  กำรเล่นเกมในบูธต่ำงๆ     กำรแสดง
ควำมสำมำรถของนักเรียน ,กำรจ ำหน่ำยอำหำรและของที่ระลึก โดยก ำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 
กุมภำพันธ์ 2563  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ดังต่อไปนี้ 
  

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
    1.1 นำยสวำท  ดวงค ำ  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 

1.๒ นำงรำตรี  โรจน์ณรงค์  ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำงกัลยำณี  กัญญำสำย  ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
1.4 นำงวนิดำ  ปัตเสน  ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
1.5 นำยบัณฑิต  ไขแสง        ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
1.๖ นำงพิชญำ  จันทร์วิจิตร      ครู/ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
1.7 นำงจุฑำมำศ  สมำทอง   ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
1.8 นำงสำววิยะดำ  หวังชนะ  ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที ่ มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ ดูแลอ ำนวยควำมสะดวก แก้ปัญหำ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร 
                          ให ้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

 

  2.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม   ประกอบด้วย 
2.1 นำงกัลยำณี กัญญำสำย  ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำงธิดำรัตน์  จ ำนงค์           ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
2.๓ นำงสำวขนัตยำ  สำรรัตน์  คร/ูครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
2.4 นำงสำวณัฐกฤติมำ  ภำคศิริ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  กรรมกำร 
2.5  นำงมธุรส  พูนนำยม  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  กรรมกำร 
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2.6 นำงสำวปนัดดำ  ดวงค ำ  พนักงำนจ้ำงเหมำ  กรรมกำร 
2.7 นำงสำวประภัสสร  บุญยำน พนักงำนจ้ำงเหมำตำมโครงกำร กรรมกำร 
2.8 นำงธรรญ์ญรัษม์ิ  ไชยพิมพำ พนักงำนจ้ำงเหมำ  กรรมกำร 
2.9 นำงสำวยุวดี  ดวงค ำ  พนักงำนจ้ำงเหมำตำมโครงกำร กรรมกำร 
2.10 นำยณรงค์  คันธเนตร  นักกำรภำรโรง   กรรมกำร 
2.11 นำงจันทร์เพ็ญ  ค ำนิยม  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

     มีหน้าที ่ ต้อนรับแขกที่มำร่วมงำน จัดเตรียมเครื่องดื่ม อำหำรว่ำงไว้ส ำหรับต้อนรับแขก 
                            ผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน 

 
 

3  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  ประกอบด้วย 
3.1 นำยอุทิศย์  ฝ่ำยเพ็ชร์  ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
3.2 นำยบัณฑิต  ไขแสง  ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
3.3 นำยสุริยำ  สินชุม  ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
3.4 นำยพิทักษ์  จำนเขื่อง  ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
3.5 นำยกิตติ  ละออเอ่ียม  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  กรรมกำร 
3.6 นำงสำวสุรีย์พร  หินทอง  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  กรรมกำร 
3.7 นำยนันธิตำ  ดวงค ำ  พนักงำนจ้ำงเหมำตำมโครงกำร กรรมกำร 
3.8 นำยทวีวัฒน์  พันธศิริ  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
3.9 นำยวัชรำ  ดวงค ำ  นักกำรภำรโรง   กรรมกำร 
3.10 นำยณรงค์  คันธเนตร           นักกำรภำรโรง   กรรมกำร 
3.11 นำงสำวพรรณทิวำ  อ ำรุงสกุลรัฐ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

     มีหน้าที ่  จัดเตรียม ตกแต่ง สถานที่ จักเตรียมบูธนิทรรศการเพื่อด าเนินกิจกรรม 
                           ตามโครงการให้เรียบร้อย 

 

 4.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดนิทรรศการ  ประกอบด้วย 
      4.1 นำงรำตรี  โรจน์ณรงค์           ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
      4.2 นำงจำริณี  รัชมำศ  ครู/ครูเชี่ยวชำญ   รองประธำนกรรมกำร 
      4.3 นำงกัลยำณี  กัญญำสำย          ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
      4.4 นำงสำววริยำ  พุฒพิมพ์   ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
      4.5 นำยสุริยำ  สินชุม  ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 4.๖ นำงสำวจิรภำ  วีระพันธ์  ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 4.๗ นำยอุทิศย์  ฝ่ำยเพ็ชร์  ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 4.๘ นำยบัณฑิต  ไขแสง  ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

      4.๙ นำยพิทักษ์  จำนเขื่อง  ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 4.๑๐ นำงสำวสุรีพรรณ  ฉันวิจิตร ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

      4.๑๑ นำงพิชญำ  จันทร์วิจิตร ครู/ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
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      4.12 นำงธิดำรัตน์ จ ำนงค์  ครู /ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
      4.13 นำงสุภำภรณ์ ฝ่ำยเพ็ชร์ ครู /ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
      4.14 นำงวีรชั วุฒิพรหม ครู /ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
      4.15 นำงวชัรำภรณ์   วงษำเคน ครู /ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
      4.16 นำงสำวขนัตยำ  สำรรัตน์ ครู /ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
      4.17 นำงสุมำลัย แฝงลำภ  ครู /ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
      4.18 นำงสำววรรณวนชั  สืบโสม ครู /ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
      4.19 นำงช่อผกำนิต  สพุล  คร ู    กรรมกำร 
      4.20 นำงสำวจตุพร  โพธิบำ  คร ู    กรรมกำร 
      4.21 นำงสำวปำริชำรชัต์  สมเทพ คร ู    กรรมกำร 
      4.22 นำงสำวพรรณทิวำ อ ำรุงสกุลรัฐ  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  กรรมกำร 
      4.23 นำยกิตติ  ละออเอ่ียม  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  กรรมกำร 
      4.24 นำงสำวสุรีย์พร  หินทอง พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  กรรมกำร 
      4.25 นำงสำวยวุดี ดวงค ำ  พนักงำนจ้ำงเหมำตำมโครงกำร กรรมกำร 
      4.26 นำงสำวประภัสสร  บุญยำน พนักงำนจ้ำงเหมำตำมโครงกำร กรรมกำร 
      4.27 นำยนันธิตำ ดวงค ำ  พนักงำนจ้ำงเหมำตำมโครงกำร กรรมกำร 
      4.28นำงสำวเอ้ือนภำ ใจหำญ พนักงำนจ้ำงเหมำ  กรรมกำร 
      4.29 นำงสำวปนัดดำ  ดวงค ำ พนักงำนจ้ำงเหมำ  กรรมกำร 
      4.30 นำงสำววิรตำ  พลอ ำนวย พนักงำนจ้ำงเหมำ  กรรมกำร 
      4.31 นำงธรรญ์ญรัษมิ์  ไชยพิมพำ พนักงำนจ้ำงเหมำ  กรรมกำร 
      4.32 นำยทวีวัฒน ์ พันธ์ศิริ  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
      4.33 นำงภัทริฌำ  ค ำผง    ครู/ครู คศ.๑    กรรมกำร 
      4.34 คณะครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนเทศบำล ๓ สำมัคคีวิทยำคำร กรรมกำร 
      4.35 นำงสำววิยะดำ  หวังชนะ ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 4.36 นำงจุฑำมำศ  สมำทอง  ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

        มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำร กิจกรรม จัดแสดงผลงำนเนื้อหำสำระต่ำงๆเก่ียวกับ 
                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
 

  5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร/พิธีการ  ประกอบด้วย 
5.1 นำยบัณฑิต  ไขแสง  ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
5.2 นำงสำววิยะดำ  หวังชนะ ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 

          5.3 นำยทวีวัฒน์  พนัธศิริ           ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
5.4 นำงมธุรส    พูนนำยม             พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

        5.5 นำงสุรีพรรณ  ฉันวิจิตร           ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

     มีหน้าที ่ ออกหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติมำร่วมงำน ค ำกล่ำวกำรจัดงำน และด ำเนินรำยกำรตำมโครงกำร 
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   6 .คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ   ประกอบด้วย 
 6.1 นำงสำวพรรณทิวำ  อ ำรุงสกุลรัฐ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ           ประธำนกรรมกำร 

6.2 นำงสำววิรตำ  พลอ ำนวย   พนักงำนจ้ำงเหมำ  กรรมกำร 
6.3 นำงสำวยุวดี  ดวงค ำ        พนักงำนจ้ำงเหมำตำมโครงกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

     มีหน้าที ่ บันทึกเก็บภำพพร้อมรำยงำน 
 

   ๗. .คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล ประเมินผล และรายงานผล ประกอบด้วย 
       7.1 นำงรำตรี  โรจน์ณรงค์           ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ          ประธำนกรรมกำร 
       7.2 นำงสำวขนัตยำ  สำรรัตน์        ครู/ครูช ำนำญกำร                 รองประธำนกรรมกำร 

  7.3 นำงสำวปำริชำรัชต์  สมเทพ คร ู    กรรมกำร 
       7.4 นำงสำววิยะดำ  หวังชนะ ครู/ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

     มีหน้าที ่ จัดท ำ-รับลงทะเบียนผู้ร่วมงำน สรุปผล ประเมินผล และรำยงำนผลเป็นรปูเล่มให้เรียบร้อย 
 

       ให้คณะกรรมกำรผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพ่ือประโยชน์แก่ทำงรำชกำร    
 
     

      สั่ง  ณ  วันที่  ๗   เดือน กุมภำพันธ์   พ.ศ.  256๓ 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

                                     (นำยสวำท  ดวงค ำ) 
                          ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
                            โรงเรยีนเทศบำล 3 สำมัคคีวิทยำคำร 

 


