คําสังโรงเรี ยนทุ่งทรายวิทยา
ที 100 /2559
เรื อง แต่งตังคณะกรรมการกิจกรรมไหว้ศาลและไหว้ครู ประจําปี การศึกษา 2559
ด้วยโรงเรี ยนทุ่งทรายวิทยา กําหนดกิจกรรมไหว้ศาล ในวันพุธที 15 มิถุนายน 2559 และจัด
กิจกรรมไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที 16 มิถุนายน 2559 เพือสักการะสิ งศักดิ5สิทธิ5 ประจําโรงเรี ยน แสดง
ความเคารพต่อคุณครู ทีได้อบรมสังสอน สร้างจิตสํานึกให้นกั เรี ยนรักสถานศึกษา มีคุณธรรม จริ ยธรรม
และเคารพคุณครู เพือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงขอแต่งจังบุคลากรปฏิบตั ิ
หน้าทีดังนี
1. คณะกรรมการอํานวยการ
นายไพชยนต์
ศรี ม่วง
ประธานกรรมการ
นายจํารัส
อรุ ณวิง
รองประธานกรรมการ
นายกฤษณะ
อรัญสาร
รองประธานกรรมการ
นายเอกวิทย์
มังอะนะ
รองประธานกรรมการ
นายถวัลย์
จันทร์ ตน้
เลขานุการ
นางศิวพร
สุ ภาพพูล
ผูช้ ่วยเลขานุการ
หน้าที ให้คาํ ปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาการดําเนิ นกิจกรรมให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
2. คณะกรรมการจัดเครืองเซ่ นไหว้ ศาล
นางคนึงนิจ
ชัยมี
ประธานกรรมการ
นางไส
เยาวนิล
กรรมการ
นางอรทัย
เจียมพล
กรรมการ
นางนิภา
สุ ภาลักษ์
กรรมการ
นายมะโนชน์
จันทนา
กรรมการ
หน้าที 1. จัดเตรี ยมเครื องเซ่นไหว้ศาลประจําโรงเรี ยน
2. จัดดอกไม้ ธูปเทียน สําหรับไหว้พระและไหว้ศาลให้กบั ครู และบุคลากร
3. คณะกรรมการฝ่ ายจัดสถานที
นายวิชยั
เหมือนสุ วรรณ์
ประธานกรรมการ
นายสุ รชัย
เดชอุม้
กรรมการ
นางกฤษณา
มาเลิศ
กรรมการ
นางเพ็ญนภา
คําดํา
กรรมการ
นายวิสุทธิ5
วงศ์วลิ าศ
กรรมการ
นายทองคูณ
เพียมูล
กรรมการ

นางวริ ศรา
จําปาหวาย
กรรมการ
นางวัสสา
ประวะเสนัง
กรรมการ
นายธันวา
ม่วงเลียง
กรรมการ
นางสาวขนิษฐา
บุตรสําราญ
กรรมการ
นางสาวธมาพร
ขันหล้า
กรรมการ
นางสาวรุ่ งระวี
นนทะริ
กรรมการ
นางสาวนฤทัย
ดีปันใจ
กรรมการ
นายอินทนนท์
บุญจวง
กรรมการ
นางสาวกนกพร
อนันโต
กรรมการ
นายมาโนชญ์
พิมพ์นอ้ ย
กรรมการ
นางสาวณัฐกานต์
แก้วเสถียร
กรรมการ
นายสําเภา
เกษชืน
กรรมการ
นางสาวณิ ชนันท์
โตโทน
กรรมการ
นายมะโนชร์
จันทนา
กรรมการ
นายชูชาติ
หมันเขตกิจ
กรรมการ
นางสาวอนงค์นาฎ
ทองมี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที 1. ทําความสะอาดซุ ม้ พระและศาลโรงเรี ยนก่อนวันที 15 มิถุนายน 2559
2. ทําความสะอาดหอประชุ มโรงเรี ยนก่อนวันที 15 มิถุนายน 2559
3. ตกแต่งเวที และบริ เวณหอประชุม
4. จัดโต๊ะหมู่บูชา และสถานทีสําหรับประกอบพิธีสงฆ์
5. จัดโต๊ะ เก้าอี สําหรับครู และบุคลากร
6. จัดโต๊ะสําหรับเล่นดนตรี ไทย
7. จัดโต๊ะรับพานหอประชุม วันที 15 มิถุนายน 2559
8. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ สําหรับประกอบพิธีไหว้ครู
9. จัดป้ ายและตกแต่งเวที
4. คณะกรรมการฝ่ ายจัดพิธีสงฆ์
นางกิติภา
โสทะ
ประธานกรรมการ
นางสาวภคพร
ศรี เดช
กรรมการ
นางธนพรรณ
ปางโท้
กรรมการ
นางปิ ยะพร
แสนซื อ
กรรมการ
นายจักรพงษ์
พิมพาพัฒนโยธิ น
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที 1. นิมนต์พระ และรับพระมาร่ วมพิธี เช้าวันที 16 มิถุนายน 2559
2. จัดปิ นโตถวายพระสงฆ์ (ครู ร่วมทําบุญตามกําลังศรัทธา)
3. จัดเครื องปั จจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์
4. ฝึ กซ้อมมัคนายกน้อยเป็ นพิธีกรทางสงฆ์

5. คณะกรรมการตัดสิ นพานไหว้ ครู
ระดับชั0 นมัธยมศึกษาตอนต้ น
1. นางกิติภา
โสทะ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรานันท์ เทียนทองดี
กรรมการ
3. นางสาวลภัสรดา
วงษ์จ่อน
กรรมการ
4. นางสาวนัยนา
พงษ์ก่อสร้าง กรรมการ
5. นายเกริ กพล
มะลิตน้
กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั0 นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางกฤษณา
มาเลิศ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี
คนดี
กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย ์
ตาทิพย์
กรรมการ
4. นางสาววาสิ ฎฐี
โควาบุญพิทกั ษ์ กรรมการ
5. นางสาวนภาพร
อนุสรณ์ประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
หน้าที 1. กําหนดเกณฑ์ตดั สิ นพานไหว้ครู และแจ้งให้ครู นักเรี ยนทราบ วันที 15 มิ.ย.59
2. ตัดสิ นพานไหว้ครู ในวันพุธที 15 มิ.ย.59 เวลาประมาณ 15.00 น. ณ หอประชุมฯ
3. แจ้งผลการตัดสิ นให้คณะกรรมการฝ่ ายจัดทําเกียรติบตั รและพิธีกรทราบ
6. คณะกรรมการแสดงดนตรีไทยพิธีไหว้ ครู
1. นางจุฬารัตน์
ผ่องจิต
ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์
พิมพ์นอ้ ย
กรรมการ
3. นางสาวรัชนู
แสงอะโน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที จัดแสดงดนตรี ไทยประกอบพิธีไหว้ครู
7. คณะกรรมการฝึ กซ้ อมนักเรียนถือพานและพิธีการไหว้ ครู
1. นายถวัลย์
จันทร์ ตน้
ประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ5
วงศ์วลิ าศ
กรรมการ
3. นายมานิตย์
อินทร์ สว่าง
กรรมการ
4. นางปิ ยะพร
แสนซื อ
กรรมการ
5. นายจักรภัทร
พูลเขตกิจ
กรรมการ
6. นักศึกษาฝึ กประสบการณ์และนักศึกษาสังเกตการณ์สอน กรรมการ
7. ครู ทีปรึ กษาทุกห้องเรี ยน
กรรมการ
8. นางธนพรรณ
ปรางโท้
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที 1. ฝึ กซ้อมนักเรี ยนถือพานและพิธีการไหว้ครู วันอังคารที 14 มิ.ย.59
2. คัดเลือกนักเรี ยนร้องนําเพลงไหว้ครู

8. คณะกรรมการจัดนักเรี ยนรับเกียรติบัตรเรี ยนดี ประพฤติดี
1. นายจักรพงษ์
พิมพาพัฒนโยธิ น
ประธานกรรมการ
2. นายลิขิต
ศิลาเงิน
กรรมการ
3. นายปิ ยะลักษณ์
ยอดดี
กรรมการ
4. นายสุ นทร
คงศิริ
กรรมการ
5. นายมานพ
นาคชาตรี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที จัดระเบียบลําดับนักเรี ยนเข้ารับเกียรติบตั ร
9. คณะกรรมการจัดทําเกียรติบัตร
1. นางสาวปรี ยาวัลย์ สู งสันเขต
ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรมนัส เหล่าทรัพย์
กรรมการ
3. นางสาวธมาพร
ขันหล้า
กรรมการ
4. นางสาวณัฐธยาน์ ยอดสิ น
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที 1. จัดทําเกียรติบตั รนักเรี ยนมีความประพฤติดี
2. จัดทําเกียรติบตั รผลการประกวดพานไหว้ครู
10. คณะกรรมการฝ่ ายโสตฯ
1. นายมานัด
คําดํา
ประธานกรรมการ
2. นายสุ นทร
คงศิริ
กรรมการ
3. นายอัศวิน
บํารุ งสรณ์
กรรมการ
4. นายปิ ยะลักษณ์
ยอดดี
กรรมการ
4. นางสาวปาริ ชาด
พันทอง
กรรมการ
5. นางนริ นทร์
มิตรสิ นพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที 1. ติดตังเครื องเสี ยง
2. ถ่ายภาพนิงและวีดีโอ
11. คณะกรรมการฝ่ ายพิธีกร
1. นางแพรวพัฒน์
เหมือนสุ วรรณ์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวทักษพร
เกาะกิง
กรรมการ
3. นายพีรพัฒน์
อันทะราสี
กรรมการ
4. นายสมศักดิ5
เกตุมี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที เป็ นพิธีกรประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามลําดับขันตอนของกิจกรรมตามกําหนดการ
12. คณะกรรมการฝ่ ายประเมินกิจกรรม
1. นางสาวณัฐธิ ดา
ยิงยวด
ประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา
บุตรสําราญ
กรรมการ
3. นางสาวธมาพร
ขันหล้า
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที จัดทําแบบประเมินกิจกรรมและสรุ ปส่ งฝ่ ายกิจการนักเรี ยน

13. ครู ทปรึ
ี กษาทุกท่ าน
หน้าที
1. ดําเนินการคัดเลือกนักเรี ยนประพฤติดี แต่งกายเรี ยบร้อย จํานวน 2 คน
2. ดําเนินการคัดเลือกนักเรี ยนถือพาน จํานวน 2 คน
3. ส่ งรายชือนักเรี ยนทีได้ครู ศิวพร สุ ภาพพูล ภายในวันอังคารที 14 มิถุนายน 2559
สัง ณ วันที 6 มิถุนายน 2559

ลงชือ
(นายไพชยนต์ ศรี ม่วง)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนทุ่งทรายวิทยา

กําหนดการ กิจกรรมไหว้ ศาล-ไหว้ ครู
ประจําปี การศึกษา 2559
--------------------------------------วันพุธที 15 มิถุนายน 2559
08.00 น.
08.10 น.
08.30 น.
13.00 น.
15.00 น.

วันพฤหัสบดีที 16
08.00 น.
09.00 น.
09.30 น.

-

ผูอ้ าํ นวยการฯ ไหว้พระและถวายเครื องเซ่นไหว้ศาลโรงเรี ยน
ครู และบุคลากร ไหว้พระ-ไหว้ศาลพร้อมกัน
นักเรี ยนไหว้พระ-ไหว้ศาลตามลําดับชัน
นักเรี ยนทําพานไหว้ครู ตามสถานทีกําหนด โดยมีครู ทีปรึ กษาดูแล
ความเรี ยบร้อย
- ทุกห้องเรี ยนส่ งพานหอประชุมโรงเรี ยนทุ่งทรายวิทยา
- คณะกรรมการตัดสิ นพานไหว้ครู และส่ งผลการตัดสิ นพานให้
คณะกรรมการจัดพิมพ์เกียรติบตั ร
มิถุนายน 2559
- นักเรี ยนนําพานไหว้ครู เข้าหอประชุมตามลําดับชัน
- พิธีสงฆ์
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- นักเรี ยนสวดบทบูชาครู และกล่าวคําปฏิญาณตน
- ตัวแทนนักเรี ยนนําพานดอกไม้ธูปเทียนเคารพครู
- นักเรี ยนนํากรวยดอกไม้เคารพครู
- ประธานเจิมหนังสื อ
- ประธานมอบเกียรติบตั รนักเรี ยนประพฤติดี
และผลการประกวดพานไหว้ครู
- ประธานกล่าวให้โอวาทแก่นกั เรี ยน
- ร้องเพลงสรรเสริ ญ

หมายเหตุ คณะครู แต่งกายชุดเครื องแบบข้าราชการ

