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ค าสั่งโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 

ท่ี  30/2563 
เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดงาน “Open  House  2020”   

………………………………………………………….. 
 ด้วยโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  ก าหนดจัดงาน “Open  House  2020”   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลงานนักเรียน  เผยแพร่ให้โรงเรียนประถมศึกษา  
ในเขตพื้นท่ีบริการ ได้เย่ียมชมและร่วมท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งก าหนดจัดงานในวันศุกร์ท่ี  
14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  เพื่อให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2553  และ
ตามมาตรา  27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2551  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2553  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ  
ดังต่อไปนี ้
 1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

1.1   นายสันติ  มุกดาสนิท    ประธานกรรมการ 
1.2   นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ   รองประธาน 
1.3   นางสาวอภันตรี  ฉลอง   กรรมการ 
1.4   นายวรพจน์  กรณวงศ์   กรรมการ 
1.5   นางสาวจงจินต์  บัวเผ่ือน  กรรมการ 
1.6   นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์  กรรมการ 
1.7   นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร์  กรรมการ  
1.8   นางสาวสมปอง  พรามเอก  กรรมการ 
1.9   นายมาโนช  ครอบครอง   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา ประสานงาน สนับสนุน  อ านวยความสะดวก  และก าหนดแผนในการด าเนิน
โครงการจัดงาน  “Open  House 2020” 

 2.  คณะกรรมการด าเนินการ 
 2.1  คณะกรรมการจัดเตรียมงานเปิดบ้านช านาญสามัคคีวิทยา ประกอบด้วย 
  2.1.1   นายมาโนช  ครอบครอง  ประธานกรรมการ 
  2.1.2   นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ  รองประธาน 
  2.1.3   นางสาวอภันตรี  ฉลอง  รองประธาน 
  2.1.4  นายสายัณห์  ศรีขวัญ  กรรมการ 
  2.1.5   นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ์  กรรมการ 
  2.1.6  นางดวงกมล  พรพลานามัย กรรมการ 
  2.1.7   นางปฏิมา  บุญล้อม  กรรมการ 
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  2.1.8  นายก้องเกียรติ  ทองอ้น  กรรมการ 
  2.1.9  นายธนิต  มัชฌิมา  กรรมการ 
  2.1.10 นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์  กรรมการ 
  2.1.11 นางมัทนา  ครอบครอง  กรรมการ 
  2.1.12  นางสาวณิชาดา  ปัญจวีณิน กรรมการ 
  2.1.13  นางสาวกิ่งกาญจณา สุวรรณโชติ กรรมการ 
  2.1.14  นางสาวนิตติกา  ศิริยา  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  1.  ประชุม  ปรึกษา หารือ  วางแผน  การจัดงานเปิดบ้าน 
  2.  ก าหนดรูปแบบการจัดงานและก าหนดสถานท่ี บริเวณจัดงาน 
  3.  อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.2  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ   ประกอบด้วย 
  2.2.1  นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ  ประธานกรรมการ 
  2.2.2  นางสาวอภันตรี  ฉลอง  รองประธาน 
  2.2.3   นายสายัณห์  ศรีขวัญ  กรรมการ 
  2.2.4  นางมัทนา  ครอบครอง  กรรมการ 
  2.2.5  นางสาววิลาวัลย์  เกียรติถนอมกิจ  กรรมการ 
  2.2.6  นายอุเทน  บ ารุงนา  กรรมการ 
  2.2.7  นายกฤษฎา  นาหมื่น  กรรมการ 
  2.2.8  นางสาวนิตติกา  ศิริยา  กรรมการ 
  2.2.9  นายชัยพัฒน์  ราญรอน  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  1.  จัดท าก าหนดการ  พิธีการ 
  2.  เป็นพิธีกร  และประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
  3.  จัดเตรียมของรางวัลและของท่ีระลึก 
  4.  อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.3  คณะกรรมการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย 
  2.3.1  ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   1)  นายสายัณห์  ศรีขวัญ   ประธาน 
   2)  นางสัจจา  ช่างต่อ   กรรมการ 
   3)  นางสาวจงจินต์  บัวเผ่ือน  กรรมการ 
   4)  นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม  กรรมการ 
   5)  นางกุลธิดา  ถินกล่ัน   กรรมการ 
   6)  นายชัยพัฒน์  ราญรอน  กรรมการ 
   7)  นางสาวสุปรียา  อิงองการ  กรรมการ 
   8)  นางสาวลลิตา  รสธรรม  กรรมการ 
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   9)  นายวิศรุต  เลขการ   กรรมการ 
   10)  นายอุเทน  บ ารุงนา   กรรมการ 
   11)  นายกฤษฎา  นาหมื่น  กรรมการ 
   12)  นางสาวณิชารีย์  ต้ังใจดี  กรรมการ 
  2.3.2  ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   1)  นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ์  ประธาน 
   2)  นางนิตยา  อภิญ   กรรมการ 
   3)  นางสาวภิรญา  แพทย์รักษา   กรรมการ 
   4)  นางสาวสุวรรณา  ปั้นแตง  กรรมการ 
   5)  นางสาวณฐิณี  มณีวรรณ  กรรมการ 
   6)  นางชนิดา  รื่นรมย ์    กรรมการ 
   7)  นางสาวกุสุมา  จันทร์แก้ว  กรรมการ 
   8)  นางสาวจิรนันท์  ช้ันชาติ  กรรมการ 
   9)  นางสาวอุมาพร  เช่ียวณรงค์กร  กรรมการ 
   10)  นางสาวนันทพร  บุญประถม  กรรมการ 
   11)  นายนัฐพล  บุญสละ   กรรมการ 
   12)  นางสาวสุธารทิพย์  พู่โต๊ะยา  กรรมการ 
   13)  นางสาวรัตติยา  จันทคาม  กรรมการ 
   14)  นางสาวอชิรญาณ์  หวานเสนาะ กรรมการ 
  2.3.3  ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
   1)  นางดวงกมล  พรพลานามัย  ประธาน 
   2)  นางสุขรดา  กิติกรเศรษฐ์  กรรมการ 
   3)  นางสายชล  ต่ายนิล   กรรมการ 
   4)  นางวิลาสินี  อุดแก้ว   กรรมการ 
   5)  นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ  กรรมการ 
   6)  นางจุฑา  ประกอบกิจ   กรรมการ 
   7)  นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน  กรรมการ 
   8)  นางสาวสุพิชญา  ธนะค ามา  กรรมการ 
   9)  นางสาวจารุวรรณ  จันทมัตตุการ กรรมการ 
   10)  นางสาวกัญญว์รา  อักษรเสือ  กรรมการ 
   11)  นางสาวแสงรวี  บุญพิทักษ์  กรรมการ 
   12)  นางสาววิลาวัลย์  เกียรติถนอมกิจ กรรมการ 
   13)  นางสาวศิริขวัญ  กรกฎ  กรรมการ 
   14)  นางสาวธิดารักษ์  พงค์มารค  กรรมการ 
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   15)  นายจีรศักด์ิ  มุ่งหมายผล  กรรมการ 
  2.3.4  ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   1)  นางปฏิมา  บุญล้อม   ประธาน 
   2)  นางวิบูลย์รัตน์  กรณวงศ์  กรรมการ 
   3)  นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ  กรรมการ 
   4)  นางสาววิภาพร  ศรีค าเวียง  กรรมการ 
   5)  นางสาวอุบลวรรณ   ประจง  กรรมการ 
   6)  นางอรวรรณ  นธีนาม   กรรมการ 
   7)  นายเอนก  จิณารักษ์   กรรมการ 
   8)  นายรัชพล  เท่ียงดี   กรรมการ 
   9)  นางสาวนิตติกา  ศิริยา  กรรมการ 
   10)  นายภาณุวิชญ์  สว่างไสว  กรรมการ 
   11)  นางสาวปรีดาวรรณ  วิชาธิคุณ กรรมการ 
   12)  นางสาวสราลี  งามดี   กรรมการ 
   13)  นายธนุช  สุพรรณวงศ์  กรรมการ 
   14)  นายธนธรณ์  อายุยืน   กรรมการ 
   15)  นายอธิราช  สุดประเสริฐ  กรรมการ 
  2.3.5  ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
   1)  นายก้องเกียรติ  ทองอ้น  ประธาน 
   2)  นายค านวน   วงศ์จันทร์  กรรมการ 
   3)  นางสาวอภิญญา  บุตรพรม  กรรมการ 
   4)  นายสมนึก  โสมล   กรรมการ 
   5)  นายชลิต  เสนาะสันต์   กรรมการ 
   6)  นางสาวสุภัทร์ธิดา  ปักษา  กรรมการ 
  2.3.6  ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   1)  นายธนิต  มัชฌิมา    ประธาน 
   2)  นายวรพจน์  กรณวงศ์   กรรมการ 
   3)  นางสาวปัจฉิมา  ศรีค าเวียง  กรรมการ 
   4)  นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย  กรรมการ 
   5)  นายโอฬาร  พาช่ืน   กรรมการ 
   6)  นายสรายุทธ  อินทะศรี  กรรมการ 
   7)  นายวรุฒ  บุญประเสริฐ  กรรมการ 
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  2.3.7  ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   1)  นางสาวใจภักด์ิ  ไชยวัฒน์  ประธาน 
   2)  นางสาวสมปอง  พรามเอก  กรรมการ 
   3)  นายมาโนช  ครอบครอง  กรรมการ 
   4)  นางศศธร  ทองจันทร์   กรรมการ 
   5)  นางชบา  เมืองค า   กรรมการ 
   6)  นายศิริพงศ์  เงินบุคคล  กรรมการ 
   7)  นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ  กรรมการ 
   8)  นางสาวกิ่งกาญจณา  สุวรรณโชติ กรรมการ 
  2.3.8  ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   1)  นางมัทนา  ครอบครอง  ประธาน 
   2)  นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร์  กรรมการ 
   3)  นายธีรพร  เอื้อเฟื้อ   กรรมการ 
   4)  นางสาวอรพินท์  มีกุญชร  กรรมการ 
   5)  นางสาวนันท์ชรีย์  ล้ีไพโรจน์กุล กรรมการ 
   6)  นางสาวรุ่งนภา  ดอนเงิน  กรรมการ 
   7)  นายนิกร  คงอินทร ์   กรรมการ 
   8)  นางจุฑารัตน์  เกิดทอง  กรรมการ 
   9)  นางสาวเกศกนก  สิทธิพงศ์  กรรมการ 
   10)  นางสาวจุฑามาศ  เงินงาม  กรรมการ 
   11)  นางสาวรัชฎาพร  ศรีวิชัย  กรรมการ 
   12)  นางสาวพิราวรรณ์  ศรีสัตย์  กรรมการ 
   13)  นางสาวสมฤทัย  บูรณะวังศิลา กรรมการ 
   14)  Ms.Varsha  Tryambak  Borse กรรมการ 
   15)  Mr.Jayeshkumar  Chhari  กรรมการ 
   16)  Miss.Loura  May  Cruz  กรรมการ 
   17)  Miss.Peng  Xiau  Yuan  กรรมการ 
   18)  Miss.Liu  Jian  Qiao  กรรมการ 
   19)  Miss.Nolyn  Grace  E.Luciano กรรมการ 
   20)  Miss.Aloha  Veibs  M.Febian กรรมการ 
  2.3.9 งานคอมพิวเตอร์ 
   1)  นางสาวอภันตรี  ฉลอง  ประธาน 
   2)  นายคมกริช  ซ้อนบุญ   กรรมการ 
   3)  นายจักรพงษ์  ท้ิงมิตรชั่ว  กรรมการ 
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   4)  นายนคร  สร้อยสน   กรรมการ 
   5)  นางสาวอัจฉรา  ค าเลิศ  กรรมการ 
   6)  นางสาวชาลิณี  น้อยเจริญ  กรรมการ 
  2.3.10  งานห้องสมุด 
   1)  นางสาวณิชาดา  ปัญจวีณิน  ประธาน 
  2.3.11  งานแนะแนว 
   1)  นางสาวกิ่งกาญจณา  สุวรรณโชติ ประธาน 
   2)  นางสาวลาวัณย์  เอี่ยมจ ารัส  กรรมการ 
มีหน้าที่  1.  ประชุม  วางแผน  การจัดนิทรรศการ 
  2.  ก าหนดหัวข้อการจัดนิทรรศการ เน้นผลงานความรู้  การประยุกต์ใช้ และการน าไปใช้ 
  3.  จัดนิทรรศการบูรณาการความรู้ของกลุ่มสาระฯ  
  4.  จัดฐานกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในกิจกรรมเน้นทักษะความรู้ การประยุกต์ใช้ 
  5.  ส่งเสริม  ให้นักเรียนเป็นผู้น าเสนอผลงาน/ช้ินงาน 
  6.  จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการให้โรงเรียนอื่นมาร่วมกิจกรรม 
  7.  จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ และท าสมุดเยี่ยมส าหรับผู้เข้าชมนิทรรศการ 
  8.  ค านวณการจัดท างบประมาณ รายรับ-รายจ่าย 
  9.  อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

           2.4  คณะกรรมการจัดแสดงผลงานนักเรียนบนเวที ประกอบด้วย 
  2.4.1  นายธนิต  มัชฌิมา   ประธาน 
  2.4.2  นายวรพจน์  กรณวงศ์   รองประธาน 
  2.4.3  นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย    กรรมการ 
  2.4.4  นายโอฬาร  พาช่ืน   กรรมการ 
  2.4.5  นายสรายุทธ  อินทะศรี   กรรมการ 
  2.4.6  นายวรุฒ  บุญประเสริฐ   กรรมการ 
  2.4.7  นางสาวปัจฉิมา  ศรีค าเวียง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  1.  ประชุมวางแผน  การด าเนินงานด้านการแสดงเปิดงาน 
  2.  จัดเตรียมฝึกซ้อมรายการแสดงของนักเรียน 
  3.  จัดรายการแสดงบนเวทีกลางของนักเรียนตลอดงาน 
  4.  อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
2.5  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย 
  2.5.1  นายวรพจน์  กรณวงศ์   ประธาน 
  2.5.2 นายคมกริช  ซ้อนบุญ   รองประธาน 
  2.5.3  นายธนิต  มัชฌิมา   กรรมการ 
  2.5.4   นางสาววิภาพร  ศรีค าเวียง  กรรมการ 
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  2.5.5  นายธีรพร  เอื้อเฟื้อ   กรรมการ 
  2.5.6   นายจักรพงษ์  ท้ิงมิตรชั่ว   กรรมการ 
  2.5.7   นายนคร  สร้อยสน   กรรมการ 
  2.5.8  นายวชิรวิชญ์  แสนธิ   กรรมการ 
  2.5.9  นายศิริพงศ์  เงินบุคคล   กรรมการ 
  2.5.10  นางสาวกัญญ์วรา  อักษรเสือ  กรรมการ 
  2.5.11  นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ  กรรมการ 
  2.5.12  นายอุเทน  บ ารุงนา   กรรมการ 
  2.5.13  นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศรี  กรรมการ 
  2.5.14  นายวรุฒ  บุญประเสริฐ   กรรมการ 
  2.5.15  นางสาวจงจินต์  บัวเผ่ือน  กรรมการและเลขานุการ 
  2.5.16  นางสาวเมธินี  พัดทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  1.  ประชุมวางแผน  การด าเนินงาน 
  2.  จัดเตรียมเวทีกลางส าหรับเปิดงาน 
  3.  จัดเตรียมเต็นท์ส าหรับจัดนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานภายนอก 
  4.  จัดเตรียมระบบไฟฟ้าตามเต็นท์ 
  5.  จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้  เพื่อใช้ในงานเปิดบ้าน 
  6.  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์งาน 
  7.  จัดดูแลเรื่องความสะอาด ระบบน้ า  ไฟฟ้า  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้และปลอดภัย 
  8.  อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.6  คณะกรรมการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและรับลงทะเบียน ประกอบด้วย 
  2.6.1   นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ  ประธานกรรมการ 
  2.6.2   นางสาวอภันตรี  ฉลอง  รองประธาน 
  2.6.3  นายสายัณห์  ศรีขวัญ  กรรมการ 
  2.6.4  นางมัทนา  ครอบครอง  กรรมการ 
  2.6.5  นางสาวอุมาพร  เช่ียวณรงค์กร กรรมการ 
  2.6.6  นางสาวอมรรัตน์  ศิริเจริญ กรรมการ 
  2.6.7  นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศรี กรรมการ 
  2.6.8  นางสาวเพ็ญภัค  ใจดี  กรรมการ 
  2.6.9  นางสาวเมธินี  พัดทอง  กรรมการ 
  2.6.10  นางศริญญา  วงษ์ซิ้ม  กรรมการ 
  2.6.11  นางสาวธิดารักษ์  พงค์มารค กรรมการ 
  2.6.12  นายธนุช  สุพรรณวงศ์  กรรมการ 
  2.6.13  นายจีรศักด์ิ  มุ่งหมายผล  กรรมการ 
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  2.6.14  นายธนธรณ์  อายุยืน  กรรมการ 
  2.6.15  นายอธิราช  สุดประเสริฐ  กรรมการ 
  2.6.16  นางสาวนิตติกา  ศิริยา  กรรมการและเลขานุการ 
  2.6.17  นางสาวสาวิตรี  บุญเรือง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่   1.  ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและเชิญแขกเข้าร่วมงาน 
  2.  จัดท าใบลงทะเบียนและรับลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ 
  3.  จัดท าสูจิบัตรและจัดท าเกียรติบัตรให้กับแขกผู้มีเกียรติและนักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  4.  จัดท าหนังสือราชการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อมาร่วมงาน  และจัดนิทรรศการ 
  5.  จัดเตรียมของท่ีระลึกและมอบของท่ีระลึกให้แขกผู้มีเกียรติ 
  6.  ประสานงานกับโรงเรียนเพื่อมาร่วมแข่งทักษะทางวิชาการและชมนิทรรศการ 
  7.  น านักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ีมีแข่งขันทักษะทางวิชาการไปท่ีจุดแข่งขันของแต่ละกิจกรรม 
  8.  อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.7  คณะกรรมการจัดเตรียมเคร่ืองด่ืมส าหรับเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติ  ประกอบด้วย 
  2.7.1   นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์  ประธานกรรมการ 
  2.7.2  นางสาวณฐิณี  มณีวรรณ  รองประธาน 
  2.7.3  นางสาวชลธิชา  กุณฑลบุตร กรรมการ 
  2.7.4  นางสาวชนาธิป  เดชศรี  กรรมการ 
  2.7.5  นางสาวรัตติยา  จันทคาม  กรรมการ 
  2.7.6  นางสาวณิชารีย์  ต้ังใจดี  กรรมการ 
  2.7.7  นางสาวอชิรญาณ์  หวานเสนาะ กรรมการ 
  2.7.8  นางสาวชาลิณี  น้อยเจริญ  กรรมการ 
  2.7.9  นางสาวนันทพร  บุญประถม กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  1.  จัดเตรียมเครื่องด่ืมส าหรับเล้ียงแขกผู้มีเกียรติ 
  2.  อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.8  คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย  ระเบียบวินัย และความปลอดภัย ประกอบด้วย 
  2.8.1  นายมาโนช  ครอบครอง   ประธาน 
  2.8.2  นางสาวสมปอง  พรามเอก  รองประธาน 
  2.8.3   นางศศธร  ทองจันทร์   กรรมการ 
  2.8.4   นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม   กรรมการ 
  2.8.5   นายชัยพัฒน์  ราญรอน   กรรมการ 
  2.8.6   นายค านวน   วงศ์จันทร์   กรรมการ 
  2.8.7   นายสายัณห์  ศรีขวัญ   กรรมการ 
  2.8.8   นายก้องเกียรติ  ทองอ้น   กรรมการ 
  2.8.9  นายศิริพงศ์  เงินบุคคล   กรรมการ 
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  2.8.10  นางสาวอภิญญา  บุตรพรม  กรรมการ 
  2.8.11  นายสมนึก  โสมล   กรรมการ 
  2.8.12  นายชลิต  เสนาะสันต์   กรรมการ 
  2.8.13  นางวิบูลย์รัตน์  กรณวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
  2.8.14  นางสาวเพ็ญภัค  ใจดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  1.  ประชุมวางแผน  การดูแลระเบียบวินัย  และความปลอดภัย 
  2.  ควบคุมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
  3.  ประชาสัมพันธ์  รณรงค์ให้นักเรียนมาท ากิจกรรมในงานเปิดบ้าน 
  4.  ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนให้มีระเบียบวินัย   
  5.  อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย    
2.7  คณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย 
  2.7.1  นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ   ประธาน 
  2.7.2  นายภาณุวิชญ์  สว่างไสว   กรรมการ 
  2.7.3   นางสาวลลิตา  รสธรรม   กรรมการ 
  2.7.4   นางสาวสมฤทัย  บูรณะวังศิลา  กรรมการ 
  2.7.5   นางสาวจิรนันท์  ช้ันชาติ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  1.  จัดเตรียมเครื่องมือประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  2.  ส ารวจความคิดเห็นของครูและนักเรียน 
  3.  สรุปผลและรายงานผล 
 

 ท้ังนี้ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  โรงเรียน  และราชการสืบไป 

  ส่ัง   ณ  วันท่ี  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

                   

 
                                                            ( นายสันติ  มุกดาสนิท ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
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ก าหนดการงาน Open  House 2020 
เปิดโลกเรียนรู้  ก้าวสู่ EEC  พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

วันศุกร์ที่  14  กุมภาพันธ์  2563 
ณ  อาคาร  72  พรรษา  มหาราชินี   โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา   

 

07.50 – 08.00 น. - กิจกรรมหน้าเสาธง 
08.00 – 08.30 น. - มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
08.30 – 08.45 น. - กล่าวต้อนรับ รายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี   

  โดย นายสันติ  มุกดาสนิท  ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
08.45 – 09.00 น. - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  โดย  นายสมศักดิ์  ทองเนียม   

  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18  
09.00 – 09.30 น. - พิธีเปิดชมการแสดง “ออนซอนอีสาน” และการแสดง “บูรณาการดนตรีไทย-สากล”  
09.30 – 10.00 น. - มอบของท่ีระลึกเนื่องในงาน Open  House  2020  โดย  นายสมศักดิ์  ทองเนียม  

  และ นายสันติ  มุกดาสนิท  
10.00 – 10.30 น.  - นักเรียนเข้าแข่งขันรายงานตัว  ณ  จุดแข่งขันและเริ่มการแข่งขัน 
10.00 – 11.00 น. - ประธานในพิธี คณะผู้อ านวยการ  ครูและแขกผู้มีเกียรติ   

  ชมกิจกรรมนิทรรศการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- นักเรียนโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมแรลล่ีนิทรรศการการเรียนรู ้
  ตามกลุ่มสาระฯ 

13.00 – 14.00 น. - COVER  DANCE  
14.00 – 15.00 น. - กิจกรรมวันเล่นไทย 
15.00 น.  - ปิดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 


