ที่ ว๐๑ / ๒๕๖๒

สมาคมครูจังหวัดมุกดาหาร
(สาขาอาเภอนิคมคาสร้อย)
อ.นิคมคาสร้อย จ.มุกดาหาร
๔๙๑๓๐
๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง

การจัดงานวันครูอาเภอนิคมคาสร้อย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนสังกัด สพป.มุกดาหาร/สังกัด สพม. ๒๒ และสถานศึกษาเอกชน ในเขต อ.นิคมคาสร้อยทุกโรง
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการจัดงานวันครูฯ

จานวน ๑ ฉบับ

มติสมาคมครูจังหวัดมุกดาหาร (สาขาอาเภอนิคมคาสร้อย) กาหนดจัดงานวันครูอาเภอนิคมคาสร้อย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธ วันที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนคาสร้อยพิทยาสรรค์
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
สมาคมครูจังหวัดมุกดาหาร (สาขาอาเภอนิคมคาสร้อย) ขอความร่วมมือท่านผู้บริหารทุกท่าน
พิจารณาดาเนินการดังนี้
๑. รวบรวมงบสนับสนุนการจัดงานจากผู้บริหาร ครู และบุคลากร ๒๐๐ บาท/คน (ยกเว้นนักการภารโรง
จนท.ธุรการ และบุคลากรที่โรงเรียนจ้างเอง) ส่งเลขากลุ่มเครือข่ายของท่าน ภายใน ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
๒. ส่งข้อมูลโล่รางวัล เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ ของสถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรในโรงเรียนของท่าน
ที่เข้าเกณฑ์ตามมติที่ประชุมสมาคมครูฯส่งเลขาสมาคมครูฯภายใน ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ (ส่วนโล่รางวัล เกียรติบัตร
เข็มเชิดชูเกียรติให้โรงเรียนดาเนินการพิมพ์ ประดับตกแต่งตามที่เห็นสมควร แล้วนาส่งในวันงานไม่เกิน ๐๘.๐๐ น.)
๓. เชิญท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานของท่านร่วมงาน และปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับการมอบหมายจากสมาคมครูฯ (โดยเฉพาะ จนท.ธุรการทั้ง ๓๓ คน) เพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ
สมาคมครูจังหวัดมุกดาหาร (สาขาอาเภอนิคมคาสร้อย) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี
สมาคมครูฯขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิมาน พันธุวรรณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑
ประธานสมาคมครูจังหวัดมุกดาหาร (สาขาอาเภอนิคมคาสร้อย)
สมาคมครูจังหวัดมุกดาหาร (สาขาอาเภอนิคมคาสร้อย)
โรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑ ต.นากอก อ.นิคมคาสร้อย
จ.มุกดาหาร ๔๙๑๓๐
นายวิมาน พันธุวรรณ (ประธานสมาคมฯ) ๐๙๘-๘๓๕-๔๖๔๕
นายชุมพล ประเทพา (เลขาสมาคมฯ) ๐๙๘-๑๑๘-๔๗๙๐ / ๐๙๘-๑๕๔-๑๖๙๘

กำหนดกำรจัดงำนวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันพุธ วันที่ ๑๖ เดือนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนคำสร้อยพิทยำสรรค์
***********************************

เวลำ ๐๖.๐๐ น. ทาบุญตักบาตร ณ วัดใกล้บ้าน ตามอัธยาศัย
เวลำ ๐๘.๐๐ น. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีเกียรติ
พร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนคาสร้อยพิทยาสรรค์
เวลำ ๐๙.๐๐ น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ณ หอประชุมโรงเรียนคาสร้อยพิทยาสรรค์
ประธานในพิธี(นายอาเภอนิคมคาสร้อย)จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล(ครูณรงค์ คามั่น) / ประธานสงฆ์ให้ศีล
เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร(ครูณรงค์ คามั่น) /พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา
ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติรวม ๙ ท่าน ถวายภัตตาหารปิ่นโต ปัจจัยและเครื่องไทยธรรม
พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้า
ประธานสงฆ์ประพรมน้าพระพุทธมนต์ นิมนต์พระสงฆ์กลับ (เสร็จพิธีทางศาสนา)
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐)
- ประธานในพิธีเปิดกรวยธูปเทียนแพ
- ประธานในพิธีวางพวงมาลัยสักการะปฐมบูรพาจารย์
- ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดี
- ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ยืนสงบนิ่ง ๑ นาที
ครูอาวุโสนอกประจาการ(ผอ.วิมาลทอง ยืนยง) อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์
ครูอาวุโสนอกประจาการ(ผอ.วิมาลทอง ยืนยง) นาสวดคาฉันท์ราลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
ครูอาวุโสในประจาการ (ผอ.วิวัฒน์ สุวรรณไตรย์) นากล่าวคาปฏิญาณ
ตัวแทนครูอาวุโสนอกประจาการรับการกราบบูชาครูจากตัวแทนข้าราชการครูอาเภอนิคมคาสร้อย
ประธานสมาคมครูจังหวัดมุกดาหารสาขา (สาขาอาเภอนิคมคาสร้อย) กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
ประธานในพิธีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานในพิธีมอบมอบโล่ เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ สถานศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น
 ประธานในพิธีกล่าวคาปราศรัย
 ประธานสมาคมครูจังหวัดมุกดาหารสาขา (สาขาอาเภอนิคมคาสร้อย) มอบของที่ระลึกให้ประธานในพิธี
 ตัวแทนครูอาวุโสนอกประจาการกล่าวคาปราศรัย
ประธานสมาคมครูจังหวัดมุกดาหารสาขา (สาขาอาเภอนิคมคาสร้อย) รับมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน
 ประธานสมาคมครูจังหวัดมุกดาหารสาขา (สาขาอาเภอนิคมคาสร้อย) กล่าวคาปราศรัย
เวลำ ๑๑.๓๐ น. ประธานในพิธี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร
ตามซุ้มข้างสนามฟุตบอลโรงเรียนคาสร้อยพิทยาสรรค์ ๔ ซุ้มดังนี้ ร่มกกชัยพัฒนา/คาสร้อยนาอุดม/ธารบังอี่/มัธยมศึกษา
 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงของคณะครู และบุคลากร
 การแข่งขันเปตองทีมชาย / เปตองทีมหญิงของคณะครู และบุคลากร
 การแข่งขันเปตองทีมของคณะผู้บริหารสถานศึกษา  การแข่งขันฟุตบอลชายของคณะครู และบุคลากร
 การแข่งขันฟุตบอลชายของคณะผู้บริหารสถานศึกษา การมอบรางวัลกีฬา มอบรางวัลกองเชียร์ พิธีปิด
หมำยเหตุ : การแต่งกาย ภำคเช้ำ : ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง ภำคบ่ำย : ชุดกีฬาสีเสื้อตามที่กาหนด
กำรแบ่งทีม และสีเสื้อกีฬำผู้บริหำรสถำนศึกษำ : ๑. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของถนนชยางกูร เสื้อสีส้ม
๒. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของถนนชยางกูร เสื้อสีขาว
กำรแบ่งทีม และสีเสื้อกีฬำครู บุคลำกร : ๑. ร่มกกชัยพัฒนา เสื้อสีส้ม ๒. คาสร้อยนาอุดม เสื้อสีฟ้า
๓. ธารบังอี่ เสื้อสีแดง
๔. มัธยมศึกษา เสื้อสีขาว
ผลกำรจับสลำกคู่แข่งขันกีฬำครู บุคลำกร : คาสร้อยนาอุดม พบ มัธยมศึกษา / ร่มกกชัยพัฒนา พบ ธารบังอี่
: ระบบการแข่งขันแบบน๊อคเอาท์ แพ้ได้อันดับที่ ๓ ชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศ
หมำยเหตุ – กาหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

