คาสั่ งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
ที่ 143 /2559
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการดาเนินกิจกรรมวันแม่ แห่ งชาติ ประจาปี การศึกษา 2559
-------------------------------------------ด้วยโรงเรี ยนทุ่งทรายวิทยา กาหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่ งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิ งหาคม
2559 เพื่อให้เยาวชนได้ระลึกถึงพระคุณมารดาที่ให้กาเนิ ดและอบรมเลี้ยงดูบุตร ให้เป็ นคนดี มีคุณธรรม
จริ ยธรรมที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถ
สิ ริกิต์ ิ มหาราชิ นี ของปวงชนชาวไทย เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงขอ
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ดงั นี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
นายไพชยนต์
ศรี ม่วง
ประธานกรรมการ
นายจารัส
อรุ ณวิง
รองประธานกรรมการ
นายกฤษณะ
อรัญสาร
รองประธานกรรมการ
นายเอกวิทย์
มัง่ อะนะ
รองประธานกรรมการ
นางสาวภคพร
ศรี เดช
กรรมการ
นายถวัลย์
จันทร์ ตน้
กรรมการ
นางศิวพร
สุ ภาพพูล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ให้คาปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาการดาเนิ นการไปเป็ นด้วยความเรี ยบร้อย
2. คณะกรรมการดาเนินงาน
นายเอกวิทย์
มัง่ อะนะ
ประธานกรรมการ
นายถวัลย์
จันทร์ ตน้
รองประธานกรรมการ
นางศิวพร
สุ ภาพพูล
รองประธานกรรมการ
นางสาวอนงค์นาฎ
ทองมี
กรรมการ
นายทองคูณ
เพี้ยมูล
กรรมการ
นางกฤษณา
มาเลิศ
กรรมการ
นายวิสุทธิ์
วงศ์วลิ าศ
กรรมการ
นางวริ ศรา
จาปาหวาย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ดาเนินงานตามกิจกรรม ประสานงานการดาเนินการกับฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการฝ่ ายพิธีกร
นางแพรวพัฒน์
เหมือนสุ วรรณ์ ประธานกรรมการ
นายสมศักดิ์
เกตุมี
รองประธานกรมการ

นางสาวทักษพร
เกาะกิ่ง
กรรมการ
นายพีรพัฒน์
อันทะราสี
กรรมการ
หน้าที่ เป็ นพิธีกรประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามลาดับขั้นตอนของกิจกรรม
4. คณะกรรมการจัดสถานที่
นายวิชยั
เหมือนสุ วรรณ์ ประธานกรรมการ
นายมานัด
คาดา
กรรมการ
นายเกริ กพล
มะลิตน้
กรรมการ
นายสุ นทร
คงศิริ
กรรมการ
นายอัศวิน
บารุ งสรณ์
กรรมการ
นายปิ ยะลักษณ์
ยอดดี
กรรมการ
นายมะโนชร์
จันทนา
กรรมการ
นางไส
เยาวนิล
กรรมการ
นางอรทัย
เจียมพล
กรรมการ
นางนิภา
สุ ภาลักษณ์
กรรมาการ
นายสุ รชัย
เดชอุม้
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดเวทีและหอประชุมให้สะอาดสวยงาม และจัดโต๊ะหมู่บูชา
2. จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร
3. จัดเครื่ องเสี ยงและไฟฟ้ าบนเวที
4. จัดโต๊ะกิจกรรมจาหน่ายดอกมะลิ โต๊ะลงชื่อเข้าร่ วมกิจกรรมวันแม่ดา้ นหน้าหอประชุม
5. คณะกรรมการจัดเวที ป้ายพระบรมรู ป
นางคนึงนิจ
ชัยมี
ประธานกรรมการ
นางสาวอนงค์นาฎ
ทองมี
รองประธานกรรมการ
นายทองคูณ
เพิย้ มูล
กรรมการ
นายวิสุทธิ์
วงศ์วลิ าศ
กรรมการ
นางวัสสา
ประวะเสนัง กรรมการ
นางเพ็ญนภา
คาดา
กรรมการ
นางกฤษณา
มาเลิศ
กรรมการ
นางวริ ศรา
จาปาหวาย
กรรมการ
นางสาวปรี ยาวัลย์
สู งสันเขตต์ กรรมการ
นางสาวปาริ ชาด
พันทอง
กรรมการ
นายธันวา
ม่วงเลี้ยง
กรรมการ
นางสาวสาวิตรี
ศิริเวิน
กรรมการ
นางสาวขนิษฐา
บุตรสาราญ กรรมการ
นางสาวรุ่ งระวี
นนทะริ
กรรมการ
นางสาวศิมาภรณ์
อุบตั ิ
กรรมการ

นางสาวนฤทัย
ดีปินใจ
กรรมการ
นางสาวกนกพร
อนันโต
กรรมการ
นายมาโนชญ์
พิมพ์นอ้ ย
กรรมการ
นายอินทนนท์
บุญจวง
กรรมการ
คณะกรรมการนักเรี ยน
กรรมการ
นางศิวพร
สุ ภาพพูล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ตกแต่งเวที และป้ ายพระบรมรู ป
6. คณะกรรมการฝ่ ายจัดเตรียมนา้ ดื่ม
นางสาวสมสวรรค์
เหล่าทรัพย์
ประธานกรรมการ
นางอรรจน์ชญาณ์
ทิพย์สุข
กรรมการ
คณะกรรมการนักเรี ยน
กรรมการ
นางสาวณัฐธยาน์
รอดสิ น
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดเตรี ยมน้ าดื่มสาหรับครู ผูป้ กครองนักเรี ยน
7. คณะกรรมการจัดเตรียมเกียรติบัตร ผลการประกวดทุกประเภท รายชื่อแม่ ดีเด่ น
นางสาวภคพร
ศรี เดช
ประธานกรรมการ
นางสาวธมาพร
ขันหล้า
กรรมการ
นางสาวณัฐกานต์
แก้วเสถียร
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ พิมพ์เกียรติบตั ร เชิญเกียรติบตั รประธานในพิธี
8. คณะกรรมการฝ่ ายดุริยางค์ และเพลงดนตรีสากลเทอดพระคุณแม่
นางจุฬารัตน์
ผ่องจิต
ประธานกรรมการ
ว่าที่ พ.ต.อานนท์
ดุลยสุ ริเยนทร์ กรรมการ
นายมาโนชญ์
พิมพ์นอ้ ย
กรรมการและเลขานุการ
9. คณะกรรมการฝ่ ายบันทึกภาพ
นางสาวปาริ ชาด
พันทอง
ประธานกรรมการ
นางสาวอนงค์นาฎ
ทองมี
กรรมการ
นางนริ นทร์
มิตรสิ นพันธ์ กรรมการและเลขานุการ
10. คณะกรรมการฝ่ ายควบคุมนักเรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรม
นายถวัลย์
จันทร์ ตน้
ประธานกรรมการ
นายปิ ยะลักษณ์
ยอดดี
กรรมการ
นายธันวา
ม่วงเลี้ยง
กรรมการ
นายสุ นทร
คงศิริ
กรรมการ
นายอัศวิน
บารุ งสรณ์
กรรมการ
นายมานพ
นาคชาตรี
กรรมการ
นายมานิตย์
อินทร์ สว่าง กรรมการ
นายกิติชยั
ธนะทิพากร กรรมการ
นายจักรพงษ์
พิมพาพัฒนโยธิน กรรมการและเลขานุการ

นายจักรภัทร
พูลเขตรกิจ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
11. คณะกรรมการฝ่ ายตัดสิ นการประกวดกลอนวันแม่
นางสาวปรี ยวัลย์
สู งสันเขตต์ ประธานกรรมการ
นางนารี ลกั ษณ์
ริ้ วประเสริ ฐ กรรมการ
นายลิขิต
ศิลาเงิน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ตัดสิ นการประกวดบทกลอน ระดับที่ 1-3 ของระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย คัดเลือก
ตัวแทนนักเรี ยนอ่านบทกลอน
12. คณะกรรมการตัดสิ นการประกวดเขียนเรียงความ “แม่ ของฉัน”
นางแพรวพัฒน์
เหมือนสุ วรรณ์ ประธานกรรมการ
นายอินทนนท์
บุญจวง
กรรมการ
นายวิชยั
เหมือนสุ วรรณ์ กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ตัดสิ นการประกวดเขียนเรี ยงความ ระดับที่ 1-3 ของระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย คัดเลือก
ตัวแทนนักเรี ยนอ่านเรี ยงความ
13. คณะกรรมการตัดสิ นการประกวดการ์ ดวันแม่
นางสุ ภาภรณ์
เกตุมี
ประธานกรรมการ
นางสาวภัทรมนัส
เหล่าทรัพย์
กรรมการ
นางสาวนภาพร
อนุสรณ์ประดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ตัดสิ นการ์ ดวันแม่ ระดับที่ 1-3 ของระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
14. คณะกรรมการจัดการแสดงราอวยพร
นางจุฬารัตน์
ผ่องจิต
ประธานกรรมการ
นางสาวรัชนู
แสงอะโน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ฝึ กซ้อมนักเรี ยนแสดงราอวยพร
15. คณะกรรมการรับลงทะเบียนคุณแม่ ร่วมงาน จาหน่ ายดอกมะลิหน้ างาน
นางกิติภา
โสทะ
ประธานกรรมการ
นางธนพรรณ
ปรางโท้
รองประธานกรรมการ
นางปิ ยพร
แสนซื่อ
กรรมการ
นางปภัสนันท์
พึงยา
กรรมการ
นางสาวอัจฉรานันท์ เทียนทองดี
กรรมการ
นางสาวลภัรดา
วงษ์จ่อน
กรรมการ
นางสาวทัศนีย ์
ตาทิพย์
กรรมการ
นางสาวภาวินี
คนดี
กรรมการ
นางสาววาสิ ฎฐี
โควาบุญพิทกั ษ์ กรรมการ
คณะกรรมการนักเรี ยน
กรรมการ
นางสาวนัยนา
พงษ์ก่อสร้าง เลขานุการ
หน้าที่ ต้อนรับแม่ดีเด่นหน้างาน และจัดพาแม่เข้าร่ วมงาน จาหน่ายดอกมะลิหน้างาน

16. คณะกรรมการพิธีสงฆ์
นายจักรพงษ์
พิมพาพัฒนโยธิ น ประธานกรรมการ
นายธันวา
ม่วงเลี้ยง
กรรมการ
หน้าที่ 1. นิมนต์พระ จานวน 9 รู ป วัดแก้วศรี วไิ ล วัดบ้านบึงสาราญ
2. ดาเนินการพิธีการทางสงฆ์ จัดแยกข้าวสารอาหารแห้งส่ งวัด
17. คณะกรรมการประเมินกิจกรรม
นางสาวณัฐธิดา
ยิง่ ยวด
ประธานกรรมการ
นางสาวณัฐธยาน์
รอดสิ น
กรรมการ
หน้าที่ สรุ ปผลการดาเนินการจัดกิจกรรม
18. คณะกรรมการคัดเลือกแม่ เข้ าร่ วมกิจกรรม
ครู ที่ปรึ กษาประจาห้องเรี ยนทุกห้องเรี ยน กรรมการ
หน้าที่ คัดเลือกแม่เข้าร่ วมกิจกรรม อย่างน้อยห้องเรี ยนละ 2 คน ส่ งชื่อที่หอ้ งบุคคล ภายในวันที่
10 สิ งหาคม 2559
19. คณะกรรมการจัดข้ าวสารอาหารแห้ ง ส่ งวัด
นายถวัลย์
จันทร์ ตน้
ประธานกรรมการ
นายสุ รชัย
เดชอุม้
รองประธานกรรมการ
นายปิ ยะลักษณ์
ยอดดี
กรรมการ
นายมะโนชน์
จันทนา
กรรมการ
นายธันวา
ม่วงเลี้ยง
เลขานุการ
ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกท่านปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและบรรลุผลสาเร็ จด้วยดี
สั่ง ณ วันที่ 3 สิ งหาคม 2559

(นายจารัส อรุ ณวิง)
รองผูอ้ านวยการ รักษาราชการแทน
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทุ่งทรายวิทยา

8.30 น.

9.00 น.

9.30 น.

12.00 น.

ภาคบ่าย

กาหนดการพิธีเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิพระบรมราชิ นีนาถ
12 สิ งหามหาราชินี
ณ หอประชุมโรงเรี ยนทุ่งทรายวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 11 สิ งหาคม 2559
---------------------------------นักเรี ยน คณะครู ผูป้ กครองนักเรี ยน พร้อมกันที่บริ เวณพิธี
-ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-พิธีตกั บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
-พิธีถวายเครื่ องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพร
- ประธานวางพานพุม่ เงิน พุ่มทอง
- ประธานเปิ ดกรวยแสดงความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ (ผูร้ ่ วมพิธียนื )
- ตัวแทนผูป้ กครอง (แม่) , ตัวแทนคณะสี วางพานพุม่
- ประธานกล่าวคาถวายพระพร
- ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริ ญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา
- การแสดงราอวยพร
- ตัวแทนนักเรี ยนร้องเพลงวันแม่
- นักเรี ยนมอบดอกมะลิให้แม่ระดับห้องเรี ยน
- ประกาศรางวัลประกวดบทกลอน เรี ยงความ การ์ ด บอร์ ด วันแม่
- ตัวแทนนักเรี ยนอ่านบทกลอนวันแม่
- ตัวแทนนักเรี ยนอ่านเรี ยงความวันแม่
- ตัวแทนแม่ดีเด่นกล่าวความรู ้สึกและให้โอวาท
คณะครู ผูป้ กครอง และนักเรี ยนลงนามถวายพระพร
เสร็จพิธี
จัดการเรี ยนการสอนตามปกติ

หมายเหตุ คณะครู แต่งกายชุดผ้าไหม,ผ้าไทย สี ฟ้า ร่ วมพิธี

