
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ  
ท่ี     232/2561 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดงำนเกษียณอำยรุำชกำรและแสดงมุทิตำจิต  ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้ก าหนดจัดงานเกษียณอายุราชการและพิธีแสดงมุทิตาจิต เพื่อเป็น
การเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าท่ีเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2561 
ในวันศุกร ์ท่ี  14 กันยายน พ.ศ. 2561  ณ หอประชุม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานจึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ  ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  
    มีหน้ำที่ 1. วางแผน  ประสานงาน  อ านวยความสะดวก  ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด 
                 ประโยชน์แก่ส่วนราชการ 
     2. อ านวยการ  ก ากับดูแล  ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นส าเร็จลุล่วง 
     3. สนับสนุน  ส่งเสริม  การจัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ปีงบประมาณ 2561 
     4. ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ท้ังภาครัฐและเอกชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
         สูงสุด 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

1.1. นางเพียงแข  ชิตจุ้ย  ประธานกรรมการ 
1.2. นายประยงค์  ด่วนเดิน  รองประธานกรรมการ 
1.3. นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ  กรรมการ 
1.4. นายธนิต  ดีทอง  กรรมการ 
1.5. นางสุลีพร  ดีทอง  กรรมการ 
1.6. นายณรงค์  ศิริยงค์  กรรมการ 
1.7. นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์  กรรมการ 
1.8. นางจ าเรียง  ใจกว้าง  กรรมการและเลขานุการ 
1.9. นางสาวชนกพร  ทองปาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 



2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน                                                                                                   
มีหน้ำที่  1. ก าหนดแนวทางในการด าเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการและพิธีแสดงมุทิตาจิต  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามวันและเวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

2.เชิญชวนหน่วยงาน/บุคลากรทางการศึกษาภายนอกสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ
และพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ประจ าปี 2561 

3. ประสานการด าเนินงานกับคณะกรรมการชุดอื่น 
4. จัดเตรียมข้อมูล  ส่ิงของ  เครื่องใช้  เอกสาร  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
2.1. นางจ าเรียง  ใจกว้าง  ประธานกรรมการ 
2.2. นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์  รองประธานกรรมการ 
2.3. นางสาวจีราวรรณ  เพชรรัตน์  กรรมการ 
2.4. นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์  กรรมการ 
2.5. นางสาวมาซีเต๊าะ  ซอมัส  กรรมการ 
2.6. นางสาวพิมพิไล  กัญญา  กรรมการ 
2.7. นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ 
2.8. นางสาวชนกพร  ทองปาน  กรรมการและเลขานุการ 
2.9. นายพิชัย  บุญชูประภา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
3.คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ 

มีหน้ำที่  1. จัดสถานท่ีและอุปกรณ์ตกแต่งเวที  ห้องประชุมให้สวยงาม  ตามความเหมาะสม  อาทิเช่น โต๊ะหมู่
บูชา เครื่องเสียง เครื่องฉายและโปรเจคเตอร์ เป็นต้น   

2. จัดท าแผนผังสถานท่ีจัดงานเกษียณอายุราชการและพิธีแสดงมุทิตาจิต 
3. จัดเตรียมท่ีนั่งส าหรับ ผู้เกษียณอายุราชการ 

  4. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องให้งานส าเร็จลุล่วง 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

3.1 นายประยงค์  ด่วนเดิน    ประธานกรรมการ 
3.2 นายณรงค์  ศิริยงค์     รองประธานกรรมการ 
3.3 นายอาวุธ  จันทร์เมือง    รองประธานกรรมการ 

 3.4 นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ  กรรมการ 
 3.5 นายปรีชา  อิสสระ  กรรมการ 
 3.6 นายพิชัย  บุญชูประภา  กรรมการ 
 3.7 นายภราดร  ไชยเขียว  กรรมการ 



 3.8 นายอรรถพล  พลวัฒน์  กรรมการ   
  3.9 นายเดชศรี สุวิรัตน์  กรรมการ 
 3.10 นายนาวิน  โพธิ์ศรี  กรรมการ 
 3.11 นายธิรพงษ์  คงด้วง  กรรมการ 
 3.12 นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว  กรรมการ 
 3.13 นางสาวจุฑามาศ  ซุ่นห้วน  กรรมการ 
 3.14 นายศรีสุวรรณ  บรมสุข  กรรมการ 
 3.15 นางอังคณา  จงรักษ์วิทย์  กรรมการ 

3.16 นายสายัน  จิตรรักษ์  กรรมการ 
 3.17 นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน  กรรมการ 
 3.18 นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์  กรรมการ 
 3.19 นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ  กรรมการ 
 3.20 นางสาววันวิสาข์  สืบ  กรรมการ 
 3.21 นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ  กรรมการ 
 3.22 นายชวลิต  กรัดภิรมย์  กรรมการ 
 3.23 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร   กรรมการ 
 3.24 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย   กรรมการ 
 3.25 นางสาวนวียา ปักษิณ  กรรมการ 
 3.26 นายมะยาดี  ดาบ ู  กรรมการ 
 3.27 นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  กรรมการ 
 3.28 นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง  กรรมการ 
 3.29 นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช  กรรมการ 
 3.30 นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กล่ิน  กรรมการ 
 3.31 นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์  กรรมการ 
 3.32 นางสาวปัทมา  ใจช่ืน  กรรมการ 
 3.33 นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์  กรรมการ 
 3.34 นางกรกมล  นาคบังเกิด  กรรมการ 
 3.35 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ 
  3.36 นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร  กรรมการ 
 3.37 นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง  กรรมการ 
 3.38 นายศักดิ์ชัย  แอกอ้วน  กรรมการ 
 3.39 นายอองซาน อาว พม่า  กรรมการ 
 3.40 นายตัน โซไท่  กรรมการ 



3.41 นางวินวินโซ ฟอง พม่า                     กรรมการ 
3.42 นางติน มาโชว์                      กรรมการ 

  3.43 นางสาวอัญญากร ช่วยสงค์                     กรรมการและเลขานุการ 
   3.44 นายฉัตรชัย  ทองหีต                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยควำมสะดวกในพิธีรดน้ ำแสดงมุทิตำจิต 

   มีหน้ำที่  1. จัดหานักเรียนดูแล อ านวยความสะดวกในการรดน้ าแสดงมุทิตาจิต  
2. เตรียมน้ าลอยดอกไม้สด ภาชนะส าหรับพิธีรดน้ าในพิธีอย่างเพียงพอ 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
4.1 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์    ประธานกรรมการ 

 4.2 นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์  รองประธานกรรมการ 
 4.3 นายสุนทร เหล่าอั้น  กรรมการ 
 4.4 นางอุทัยวรรณ  ไชยสาร  กรรมการ 
 4.5 นางสาวกรธิดา    กิมาคม  กรรมการ 
 4.6 นายเจนณรงค์  พันทวี  กรรมการ 
 4.7 นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์  กรรมการ 
 4.8 นางสาวนิธิยา  ทองยวน  กรรมการ 
 4.9 นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ  กรรมการ 
 4.10 นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล  กรรมการ 
 4.11 นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธุ์  กรรมการ 
 4.12 นางอัญวีณ์   หนูอุไร  กรรมการ 
 4.13 นางสาวนวียา ปักษิณ  กรรมการ 
 4.14 นางสาวอัญชลี  มีแสง  กรรมการและเลขานุการ  
 
5.คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 

   มีหน้ำที่  1. จัดเตรียมข้ันตอน  รายละเอียด  ในแต่ละช่วงในการจัดงานเกษียณอายุราชการและพิธีแสดงมุทิตา
จิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2561 

   2. จัดหาพิธีกร  ผู้ช่วยพิธีกร  เพื่อด าเนินการในการจัดงาน 
 3. จัดเรียงล าดับของท่ีระลึกและใบประกาศเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 4. ส่งมอบของท่ีระลึกและใบประกาศนียบัตร 
 5. จัดรายการแสดงบนเวที 
 6.ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 5.1 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง    ประธานกรรมการ 



 5.2 นายนาวิน  โพธิ์ศรี    รองประธานกรรมการ 
 5.3 นายอรรถพล  พลวัฒน์     กรรมการ 
 5.4 นางสาวพัชริณี  สมผล     กรรมการ 
 5.5 นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน      กรรมการ 
 5.6 นายธิรพงษ์  คงด้วง      กรรมการ 
 5.7 นางอังคณา  จงรักษ์วิทย์      กรรมการ    

5.8 นางอารมย์ เทพเกื้อ  กรรมการ 
5.9 นางยุพาพร เกิดขุมทอง  กรรมการ 
5.10 นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธุ์  กรรมการ 
5.11 นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ  กรรมการ 
5.12 นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม  กรรมการ 
5.13 นางสาวดาราราย  กัววงศ์  กรรมการ 
5.14 นางสาวนฤมล  สาริขา  กรรมการ 
5.15 นางสาวธิติมา  เดชภักดี  กรรมการ 
5.16 นางยุพาพร เกิดขุมทอง  กรรมการ 

 5.17 นายเอกชัย  อะหลีแอ      กรรมการและเลขานุการ 
6.คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำของที่ระลึก 

   มีหน้ำที่  1. จัดซื้อของท่ีระลึกเพื่อมอบให้แก่  ข้าราชการครูท่ีเกษียณอายุราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

   2. ติดโบว์  ประดับตกแต่งของท่ีระลึก  เกียรติบัตรให้สวยงาม ให้แล้วเสร็จก่อนงาน 
 3. จัดเรียงล าดับของท่ีระลึก  เพื่อมอบให้ผู้มีเกียรติอายุราชการ 
 4. ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
     6.1 นางสาวชนกพร  ทองปาน    ประธานกรรมการ 

6.2 นายนาวิน  โพธ์ศรี  กรรมการ 
6.3 นายฉัตรชัย  ทองหีต  กรรมการ 
6.4 นายเดชศรี  สุวิรัฒน์  กรรมการ 
6.5 นายอรรถพล  พลวัฒน์  กรรมการ 
6.6 นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ  กรรมการ 
6.7 ธิรพงษ์  คงด้วง  กรรมการ 
6.8นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 

7. คณะกรรมกำรถ่ำยภำพ จัดท ำ DVD และวีดีทัศน์ 
   มีหน้ำที่  1. จัดท า DVD / วีดีทัศน์ประวัติส าหรับผู้เกษียณอายุราชการ 



   2. บันทึกภาพนิ่งและถ่ายวีดีทัศน์ตลอดงาน 
 3. ถ่ายท า VTR ผู้เกษียณอายุราชการ 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 7.1 นายอาวุธ  จันทร์เมือง  ประธานกรรมการ 
 7.2 นายอภิเดช  จิตรมุ่ง   รองประธานกรรมการ 
 7.3 นางสาวจิราพร  บุญเหลือ  กรรมการ 
 7.4 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม  กรรมการ 
 7.5 นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์  กรรมการ 
 7.6 นางสาวสุภิญญา  ศรีวิลัย    นักเรียนช้ัน ม.5/1 กรรมการ 
 7.7 นายอมรพล  เรื่องจันทร์ฃ   นักเรียนช้ัน ม.5/1 กรรมการ 
 7.8 นายวรวิทย์  บุญทัน          นักเรียนช้ัน ม.5/2 กรรมการ 
 7.9 นายสุเมฆ  ประจ าเมือง      นักเรียนช้ัน ม.5/2 กรรมการ 
 7.10 นายรัตนมงคล  ค าลือ      นักเรียนช้ัน ม.5/2 กรรมการ 
 7.11 นายสัญชัย  พิกุลงาม  กรรมการและเลขานุการ 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
   มีหน้ำที่  1. ควบคุมดูแล การรับจ่ายเงินให้เรียบร้อย  ถูกต้อง  ตรงตามหลักฐาน 

 2. เบิก-จ่ายเงินงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
         3. รับจ่ายเงิน  จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายควบคุมการเบิกจ่ายเงินในการจัดงานเกษียณอายุราชการ  

ประจ าปี 2561 ให้เรียบร้อยแล้วรายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการทราบ 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 9.1 นางสุลีพร ดีทอง          ประธานกรรมการ 
       9.2 นางสาวพัชริณี สมผล  กรรมการ 
       9.3 นางสาวมุรณี  หะยีสาอิ  กรรมการ 
       9.4 นางนฤมล  ทิพย์พินิจ  กรรมการ 
       9.5 นางสาวยุภาพร บุญเทียม  กรรมการ 
 9.6 นางสายฝน  ราษีงาม  กรรมการ 
 9.7นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน  กรรมการ 
 9.8 นางสาวปรมาภรณ์  พรหมประทีป  กรรมการ 

9.9 นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล                     กรรมการ 
 9.10 นางสาวรักชนก  โสอินทร์  กรรมการและเลขานุการ 

9.คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีสงฆ ์
   มีหน้ำที่  1. นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป   

   2. จัดเตรียมอาหารเล้ียงพระและเครื่องด่ืมในพิธี 



 3.ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเพื่อให้การด าเนินงานลุล่วง 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 9.1 นายนาวิน  โพธิ์ศรี                ประธานกรรมการ 
      9.2 นายศรีสุวรรณ  บรมสุข  กรรมการ 
       9.3 นางสาวยุภาพร บุญเทียม  กรรมการ 
       9.4 นางยุพาพร  เกิดขุมทอง  กรรมการ 
 9.5 นางสิริกานต์  บัวคง  กรรมการ 
       9.6 นายอรรถพล  พลวัฒน์    กรรมการและเลขานุการ 

10.คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล   
   มีหน้ำที่  1. วิเคราะห์ก าหนดรูปแบบประเมินผล 

   2. จัดท าเครื่องมือและประเมินผลการด าเนินการจัดงานและสรุปผลการจัดงานให้ผู้บังคับบัญชาและ    
      ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

 3.ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเพื่อให้การด าเนินงานลุล่วง 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 10.1.นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์  ประธานกรรมการ 
               10.2 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม  รองประธานกรรมการ 
 10.3 นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์  กรรมการ 
 10.4 นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์  กรรมการ 
 10.5 นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด  กรรมการ 
 10.6 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์ กรรมการ 
                  10.7 นายพิชัย  บุญชูประภา  กรรมการและเลขานุการ 
                  10.8 นางสาวชนกพร  ทองปาน  กรรมการและเลขานุการ 

 ขอให้คณะกรรมการทุกท่านท่ีได้รับมอบหมายตามค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อวัตถุประสงค์ในการจัดงาน  หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้รายงานแก่ฝ่าย
ด าเนินการทราบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
      ส่ัง  ณ  วันท่ี    6 กันยายน พ.ศ. 2561 

 
 
 

           ( นางเพียงแข  ชิตจุ้ย ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 


