คำสั่งโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู
ที่ 58/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2561 ของนักเรียน
...............................................................
ด้ ว ยโรงเรี ย นบ้ ำ นโกตำบำรู ได้ ก ำหนดกำรจั ด กิ จ กรรมวั น ปี ใ หม่ 2561 ของนั ก เรี ย น
เพื่อสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีและสร้ำงวัฒนธรรมในองค์กร ตลอดถึงเพื่อผ่อนคลำยจำกกำรเรียนกำรสอน
และได้แสดงควำมสำมำรถ ในด้ำนกำรแสดงและกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย ทำงโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม
ในวัน ที่ 29 ธัน วำคม 2560 ณ อำคำรเอนกประสงค์ เพื่อให้ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินงำน
ทำงโรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรดังต่อไปนี้
1. ฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่ อำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมทุกประเภทให้คำแนะนำ
ช่วยเหลือประสำนงำน ประกอบด้วย
1.1 นำยไพศำล
ว่องภำณุสกุล
ประธำนกรรมกำร
1.2 นำงพจนำ
สุวรรณนันท์
รองประธำนกรรมกำร
1.3 นำงกิติมำ
รุจิศรัณย์
กรรมกำร
1.4 นำงนุจรีย์
รัตนอรุณ
กรรมกำร
1.5 นำงสุมำลี
แซ่ฟุ้ง
กรรมกำร
1.6 นำงคอมสีย๊ะ
ดำหะซี
กรรมกำร
1.7 นำงรัตน์ติยำ
เกปัน
กรรมกำร
1.8 นำยอุดร
สำยสิงห์
กรรมกำร
1.9 นำงอุไร
บุญเส้ง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2. ฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรม พิธีกร จัดเครื่องขยำยเสียง ตกแต่ง
เวที และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
2.1 นำยมะอีซอ
หำสีแม
ประธำนกรรมกำร
2.2 ส.ต.ท.มะปอซี
อำแว
รองประธำนกรรมกำร
2.3 นำยวิทยำ
โต๊ะกำพอ
กรรมกำร
2.4 นำงสำวเฟำซียะห์ แซกำรี
กรรมกำร
2.5 นำงพวงสุด
เพ็ชรเรือนทอง
กรรมกำร
2.6 นำงอุไร
บุญเส้ง
กรรมกำร
2.7 นำยอุดร
สำยสิงห์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3. ฝ่ายของขวัญ มีหน้าที่ จัดหำ/จัดซื้อ ของขวัญ รำงวัลของนักเรียนและบุคลำกรจัดทำ
สลำกและอื่นๆ ประกอบด้วย
3.1 นำงสำวธิดำทิพย์ ชูแก้ว
ประธำนกรรมกำร
3.2 นำงอัมพลิกำ
สำยสิงห์
รองประธำน
3.3 นำงสุมำลี
แซ่ฟุ้ง
กรรมกำร
3.4 นำงคอมสีย๊ะ
ดำหะซี
กรรมกำร
3.5 นำงรัตน์ติยำ
เกปัน
กรรมกำร
3.6 นำงมำซีเตำะห์
โตะแวอำลี
กรรมกำร

-23.7 นำงอรวรรณ
ทองคำ
กรรมกำร
3.8 นำงกิติมำ
รุจิศรัณย์
กรรมกำร
3.9 นำงบุษบำมินตรำ สลักคำ
กรรมกำร
3.10 นำงสำวรอหำนี กำมำ
กรรมกำร
3.11 นำงฐิตินันท์
หมำน
กรรมกำร
3.12 นำงนำตยำ
นำควิจิตร
กรรมกำร
3.13 นำงสำวพัชรี
สำแม
กรรมกำร
3.14 นำงสุไวบ๊ะ
ดีแลตำนำ
กรรมกำร
3.15 นำงณภัทร
เบลเลอร์
กรรมกำร
3.16 นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
กรรมกำร
3.17 นำงซัลมี
ตันหยงมัส
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ จัดหำ/ทำ อำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง สำหรับ
นักเรียนและบุคลำกร ประกอบด้วย
4.1 นำงปรำณี
ทองคำศรี
ประธำนกรรมกำร
4.2 นำงสำวเสำวณี
ปูลำพำระเปะ
รองประธำน
4.3 นำงพจนำ
สุวรรณนันท์
กรรมกำร
4.4 นำงสำวเฟำซียะห์ แซกำรี
กรรมกำร
4.5 นำงมำยีด๊ะ
แนรอ
กรรมกำร
4.6 นำงแวรอกำเย๊ำะ อับดุลฮำนุง
กรรมกำร
4.7 นำงสำวรอมือล๊ะ กำเร็ง
กรรมกำร
4.8 นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
กรรมกำร
4.9 นำงนุซรีย์
อีซบซี
กรรมกำร/เลขำนุกำร
5. ฝ่ายการแสดง มีหน้าที่ ควบคุมดูแลแสดงบนเวทีของนักเรียนระดับชั้นต่ำงๆ
ประกอบด้วย
5.1 นำงกิติมำ
รุจิศรัณย์
ประธำนกรรมกำร
5.2 นำงนุจรีย์
รัตนอรุณ
รองประธำน
5.3 นำงนุชนำต
บุญประคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6. ฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ ถ่ำยภำพกิจกรรม และจัดทำเอกสำร รำยงำนผล ประกอบด้วย
6.1 นำงสำวนูรลัยลำ เจะแวมำแจ
ประธำนกรรมกำร
6.2 นำงสำวฮำนีซะห์ กำหลง
รองประธำนกรรมกำร
6.3 นำงอุไร
บุญเส้ง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งได้ช่วยกันปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุผลสำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เดือนธันวำคม พ.ศ. 2560
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือนธันวำคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
(นำยไพศำล ว่องภำณุสกุล)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู

