ขั้นตอนการทาแผงอเนกประสงค์
1. ตัดไม้ ไผ่ขนาดความยาว 150 เซนติเมตร
จานวน 16 ท่ อน ขนาด 50 เซนติเมตร
2. ผ่าไม้ ไผ่ด้วยจาปาผ่า 12
3. จักตอกไม้ ไผ่ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนทีเ่ ป็ นสี
เขียวและขาว
4. นาตอกไม้ ไผ่มาสานเป็ นแผงลายลูกแก้ วฝูง
ขนาด 150 x 50 เซนติเมตร จานวน 4 แผง
5. ไม้ ทบั แนวมาตัดปลาย 45o ขนาด ความยาว
150 และ 50 เซนติเมตร
6. นาไม้ ทบั แนวทีต่ ดั ขนาด 150 และ 50
เซนติเมตร ทาเป็ นกรอบสี่เหลีย่ ม
ขนาด 150 x 50 เซนติเมตร
7. นาฝาไม้ ไผ่ทสี่ านลายลูกแก้ วฝูงมาเข้ ากรอบ
ขนาด 150 x 50 จานวน 4 แผง
8. นาแผงขนาด 150 x 50 เซนติเมตรต่ อเป็ นแผง
จานวน 4 แผง ลายลูกแก้ วอยู่ในแนวเดียวกัน
9. นาแผงทั้งหมดมาต่ อเข้ าด้ วยกันโดยใช้ บานพับ
แผงละ 3 อัน ต่ อเพือ่ ให้ สามารถพับได้
10. เมือ่ ต่ อเป็ นแผงเรียบร้ อยแล้ วให้ นาไม้ สักฉลุ
ต่ อเป็ นหัวแผงเพือ่ ความสวยงาม
11. ใช้ นา้ มันชักเงาทาตกแต่ งให้ สวยงาม และเพือ่
รักษาคุณภาพของไม้ ไผ่ให้ สามารถใช้ งานได้
นานขึน้

ราคาต้นทุน
1 ไม้ ไผ่ คิดเป็ นเงิน 60 บาท
2 ไม้ ทบั แนว 32 เมตร เมตรละ 25 บาท
คิดเป็ นเงิน 800 บาท
3 บานพับ 6 อัน อันละ 70 บาท
คิดเป็ นเงิน 420 บาท
4 ไม้ สักฉลุลาย 4 อัน อันละ 200 บาท
คิดเป็ นเงิน 800 บาท
5 ค่ าเสื่อมเครื่องมือ คิดเป็ นเงิน 50 บาท
6 ค่ าแรง คิดเป็ นเงิน 200 บาท
7 ตะปู คิดเป็ นเงิน 20 บาท
8 ยูนีเทน 2 ขวด คิดเป็ นเงิน 80 บาท
9. ล้ อเลือ่ น 8 อัน อันละ 40 บาท
คิดเป็ นเงิน 320 บาท

รวมคิดเป็ นเงิน 2,750 บาท

ราคาขาย 3,500 บาท

งานจักสานไม้ไผ่

บุคลากร
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นายภานุมาศ เพ็ชรรัตน์
นายสวน สิทธิพงษ์
นายวิชาญ ประกอบชัยชนะ
นายอับดลบาสีด หมัดเบ็ญสา
นางหัทยา จุลสัตย์
นางอุบล ด้วงคง
นางสาวเสาวณีย์ รัตนฐากูร
นางปานันท์ พรหมเพชร
นางมะลิ สิงห์ ดา
นายสุ ชาติ ยูโส๊ ะ
นางสาวนิรมล เอีย่ วเล็ก
นายณรงค์ นวลพรม
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ข้อมูลนักเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ : นายภานุมาศ เพชรรัตน์
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา

ครูผู้ฝึกสอน

ผลงานเด่น
ผลงานโรงเรียน
1. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
2. โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
3. โรงเรียนสถานที่ทางานน่าอยู่ระดับทอง
4. โรงเรียนจัดภูมิทัศน์ดีเด่น
5. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

ผลงานนักเรียน ปี 2554
งานมหกรรมวิชาการ 5 จังหวัดชานแดนใต้
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1. เหรียญทองการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.5-6
2. เหรียญทองการแข่งขันสวนถาดชื้น ป.5-6
3. เหรียญทองการแข่งขันภาพปะติด ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 61
ปี 2554 จังหวัดชุมพร
1. เหรียญทองการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.5-6
ชื่อ : นายสวน สิทธิพงษ์
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