
 
 

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ที่    1 / 2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้ก าหนดจัดงานเกษียณอายุราชการและพิธีแสดง
มุทิตาจิต เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญก าลังใจแก่คุณครูธนิต ดีทอง ที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 
2561 ในวันเสาร์ ที่  15 กันยายน พ.ศ. 2561  ณ ลานทะเลทอง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานจึงประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ  ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  
    มีหน้าที ่1. วางแผน  ประสานงาน  อ านวยความสะดวก  ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด 
                 ประโยชน์แก่ส่วนราชการ 
     2. อ านวยการ  ก ากับดูแล  ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส าเร็จลุล่วง 
     3. สนับสนุน  ส่งเสริม  การจัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต 
     4. ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
         สูงสุด 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

1.1. นายไพศาล ศรีฟ้า  ประธานกรรมการ 
1.2. นายวีระ เพ็งทอง  รองประธานกรรมการ 
1.3. นายเกษม พรมจันทร์  รองประธานกรรมการ 
1.4. นายส าเนา เทพทอง  กรรมการ 
1.5. นายวัชรินทร์ เรืองจันทร์  กรรมการ 
1.6. นายจุฬา ชูเชื้อ  กรรมการ 
1.7. นางสาวชลดา ชายแดน  กรรมการ 
1.8. นายประยงค์ ด่วนเดิน ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
1.9. นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
1.10. นายณรงค์ ศิริยงค์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
1.11. นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
1.12. นางสุลีพร ดีทอง ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
1.13. นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 

 



 
1.14. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผอ.ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและเลขานุการ 
1.15. นางจ าเรียง ใจกว้าง               ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน                                                                                                   
มีหน้าที ่ 1. ก าหนดแนวทางในการด าเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการและพิธีแสดงมุทิตาจิต  

ตามวันและเวลาและสถานที่ที่ก าหนด  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
จัดงาน 

2.เชิญชวนหนว่ยงาน/บุคลากรทางการศึกษาภายนอก หน่วยงานภายนอก ศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรม
งานเกษียณอายุราชการและพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูธนิต ดีทอง 

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

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
2.1. นายไพศาล ศรีฟ้า   ประธานกรรมการ 
2.2. นายประยงค์ ด่วนเดิน ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา รองประธานกรรมการ 
2.3. นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา รองประธานกรรมการ 
2.4. นายธรรมศักดิ์ โอชารส   กรรมการ 
2.5. นายเมืองมนต์ แช่มชื่น   กรรมการ 
2.6. นายชุมผล ผลผลา   กรรมการ 
2.7. นายสหัส จิตมุ่ง   กรรมการ 
2.8. นายศิริพร สอนสง   กรรมการ 
2.9. นายสมบัติ มีเพียร   กรรมการ 
2.10. นายปฐม พรมรักษ์   กรรมการ 
2.11. นางชฎาภรณ์ สมศิลป์   กรรมการ 
2.12. นายวรเชษฐ์ เทพรักษ์   กรรมการ 
2.13. นายณยศ เพ็ชรพรหม   กรรมการ 
2.14. นายอภิเดช ค าแก้ว   กรรมการ 
2.15. นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
2.16. นางสาวจีราวรรณ  เพชรรัตน์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
2.17. นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
2.18. นางสาวมาซีเต๊าะ  ซอมัด   ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
2.19. นางสาวพิมพิไล  กัญญา ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
2.20. นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
2.21. นางจ าเรียง ใจกว้าง ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและเลขานุการ 
2.22. นางสาวชนกพร ทองปาน          ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 
3.คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

มีหน้าที ่ 1. จัดสถานที่และอุปกรณ์ตกแต่งเวที  ลานทะเลทองให้สวยงาม  ตามความเหมาะสม  อาทิเช่น ซุ้มหน้า
งาน เวทีการแสดง เครื่องเสียง เครื่องฉายและโปรเจคเตอร์ เป็นต้น  อ านวยความสะดวกให้กับแขก
ที่มาร่วมงาน  

2. จัดท าแผนผังสถานที่จัดงานเกษียณอายุราชการและพิธีแสดงมุทิตาจิต 
3. จัดเตรียมที่นั่งส าหรับแขกผู้มีเกียรติ  ผู้เกษียณอายุราชการ 

  4. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้งานส าเร็จลุล่วง 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

3.1 นายณัฐวุฒิ แก้วมีศรี      ประธานกรรมการ 
3.2 นายอดิศักดิ์ ไชยธวัช      รองประธานกรรมการ 
3.3 นายกิตติ คุ้มพร้อม      รองประธานกรรมการ 

 3.4 นายวิฑูร จิตมุ่ง   กรรมการ 
 3.5 นายนิพนธ์ ตรีชุม   กรรมการ 
 3.6 นายไชโย แซ่โต่น   กรรมการ 
 3.7 นายชุมพล ผลผลา   กรรมการ 
 3.8 นายสหัส จิตรมุ่ง   กรรมการ 
 3.9 นายวิเชียร มีเพียร   กรรมการ 
 3.10 นายปฐม พรมรักษ์   กรรมการ 
 3.11 นายวรเชษฐ์ เทพรักษ์   กรรมการ 
 3.12 นางศรันยา สมชื่อ   กรรมการ 
 3.13 นายสัจพงศ์ อินทร์ด า   กรรมการ 
 3.14 นายนฤมล แทนโชติ   กรรมการ 
 3.15 นายอรรถพล  พลวัฒน์ คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.16 นายเดชศรี สุวิรัตน์ คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.17 นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.18 นายชวลิต  กรัดภิรมย์ คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.19 นายปรีชา  อิสสระ คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.20 นายฉัตรชัย ทองหีต คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 

3.21 นายสายัน  จิตรรักษ์ คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.22 นายพิชัย  บุญชูประภา คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.23 นายภราดร  ไชยเขียว คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.24 นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.25 นางสาวจุฑามาศ  ซุ่นห้วน คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.26 นางอังคณา  จงรักษ์วิทย์ คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 



 
 3.27 นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.28 นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์ คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.29 นางสาววันวิสาข์  สืบ คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.30 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร  คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.31 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย  คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.32 นางสาวนวียา ปักษิณ คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.33 นายศรีสุวรรณ บรมสุข ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.34 นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.35 นางสาวอัญญากร ช่วยสงค์ คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.36 นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.37 นายศักดิ์ชัย แอกอ้วน นักการ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.38 นายอองซาน อาว นักการ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.39 นายไท ซอ นักการ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 3.40 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์ คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 3.41 นายอาวุธ จันทร์เมือง     คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.42 นายอภิเดช จิตรมุ่ง        ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/รับลงทะเบียน  

   มีหน้าที ่ 1. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  ในการจัดผังที่นั่งของแขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมงาน  
2. ดูแล  อ านวยความสะดวกให้การต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติ  และผู้มาร่วมงาน 
3. จัดเตรียมบัญชีลงชื่อผู้เข้าร่วมพิธี 
4. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้งานส าเร็จลุล่วง 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
4.1 นางจิรารัตน์ อริยะสันติกุล   ประธานกรรมการ 

 4.2 นายศิริพร สอนสง     รองประธานกรรมการ 
 4.3 นางกรรณิกา เทพทอง     กรรมการ 
 4.4 นางอารยา เค้าอุทัย     กรรมการ 
 4.5 นางอรสา แย้มแก้ว     กรรมการ 
 4.6 นางสุลีพร ดีทอง ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา  กรรมการ 
 4.7 นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 4.8 นางอัญวีณ์ หนูอุไร ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา  กรรมการ 
 4.9 นายเจนณรงค์ พันทวี คร ูร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา  กรรมการ 
 4.10 นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา  กรรมการ 
 4.11 นางสาวกรธิดา กิมาคม ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา  กรรมการ 
 



 4.12 นางอุทัยวรรณ ไชยสาร ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา  กรรมการ 
 4.13 นายอภิเดช จิตรมุ่ง ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา  กรรมการ 
 4.14 นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา  กรรมการ 
 4.15 นายสุนทร เหล่าอั้น ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา  กรรมการ 
 4.16 นางสาวอัญชรีย์ มีแสง ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา  กรรมการ 
 4.17 นางอารมย์ เทพเก้ือ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา  กรรมการ 
 4.18 นางจ าเรียง ใจกว้าง ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา     กรรมการและเลขานุการ 
 4.19 นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.20 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
5.คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

   มีหน้าที ่ 1. จัดเตรียมขั้นตอน  รายละเอียด พิธีแสดงมุทิตาจิต 
 2. จัดหาพิธีกร  ผู้ช่วยพิธีกร  เพื่อด าเนินการในการจัดงาน 
 3. ส่งมอบของขวัญและของที่ระลึก 
 4. จัดรายการแสดงบนเวที 
 5.ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 5.1 นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ประธานกรรมการ 
 5.2 นายภานุวัฒน์ คงเจาะ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา รองประธานกรรมการ 
 5.3 นางสาวพัชริณี สมผล ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 5.4 นางสาวฉันทลักษณ์ ทานทน ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 5.5 นายอรรถพล พลวัฒน์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 5.6 นางอังคณา จงรักษ์วิทย์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 5.7 นายนาวิน โพธิ์ศรี ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 5.8 นายศรีสุวรรณ บรมสุข ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 5.9 นายเอกชัย อะหลีแอ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 5.10 นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

6.คณะกรรมการฝ่ายดูแลของขวัญและของที่ระลึก 
   มีหน้าที ่ 1. รับลงทะเบียนของขวัญและของที่ระลึกจากแขกท่ีมาร่วมงาน   

   2. จัดเรียงล าดับการมอบของขวัญและของที่ระลึก 
 3. ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
     6.1  นางสาวชนกพร ทองปาน        ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ประธานกรรมการ 
  6.2  นางสาวอัญญากร ช่วยสงค์        ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา รองประธานกรรมการ 

 6.2  นางสาวคุณากร วานิชย์เจริญ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 6.3  นางสาวปัทมา ใจชื่น ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 



 6.4  นางสาวนฤมล สาริขา ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 6.5  นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 6.6  นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 6.7  นายธิรพงษ์ คงด้วง ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 6.8  นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธ์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 6.9  นางสาวดาราราย กัววงศ์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 6.10 นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและเลขานุการ 

7. คณะกรรมการถ่ายภาพ จัดท า DVD และวีดีทัศน์ 
   มีหน้าที ่ 1. จัดท าวีดีทัศน์ประวัติส าหรับผู้เกษียณอายุราชการ 

   2. บันทึกภาพนิ่งและถ่ายวีดีทัศน์ตลอดงาน 
 3. ถ่ายท า VTR ผู้เกษียณอายุราชการ 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 7.1 นายวิศาล จิตมุ่ง   ประธานกรรมการ 
 7.2 นางสาวสุกัญญา ไชยราช   รองประธานกรรมการ 
 7.3 นายนนทนันต์ กลับสน   กรรมการ 
 7.4 นายภราดร ไชยเขียว ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 7.5 นางสาวจิราพร บุญเหลือ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 7.6 นางสาวศิรินาถ ไทรงาม ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 7.7 นายสัญชัย พิกุลงาม ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 7.8 นายอภิเดช จิตรมุ่ง ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 7.9 นายอาวุธ จันทร์เมือง ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

8. คณะกรรมการฝ่ายดนตรีและการแสดง 
   มีหน้าที ่ 1. จัดเตรียมขั้นตอน รายละเอียดด้านบันเทิงและการแสดง 

   2. จัดการแสดงดนตรีและการแสดงบนเวทีในงาน 
 3. ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 8.1  นางสาวชลดา ชายแดน  ประธานกรรมการ 
 8.2  นายสุชาติ ศรีใส  รองประธานกรรมการ 
 8.3  นางรินภัทร วิชัยดิษฐ์  กรรมการ 
 8.4  นางนฤมล แทนโชติ  กรรมการ 
 8.5  นางศรันยา สมชื่อ  กรรมการ 
 8.6  นายอ านาจ ขาวนวล  กรรมการ 
 8.7  นายพิศาล จันทร์ศรี  กรรมการ 
 8.8  นางสาวพิมพ์พร โพธิ์กลิ่น ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 8.9  นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 



 
 8.10 นายชวลิต กรัดภิรมย์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 8.11 นายวีรภัทร์ อินทร์เนือง ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 8.12 นางสาววันวิสาข์ สืบ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 8.13  นางสาวพิมพิไล กัญญา ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 8.14  นายไพโรจน์ นักฟ้อน ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 8.15  นายพิชัย บุญชูประภา ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 8.16  นางสาวจุฑามาศ ซุ่นห้วน ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

9. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
   มีหน้าที ่ 1. วางแผน ก าหนดรูปแบบ วิธีการและขั้นตอนรายละเอียดของการจัดเลี้ยงฯ 

   2. ประสานการจัดอาหาร  เครื่องดื่ม  ส าหรับแขกผู้มีเกียรติ  ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมพิธี 
 3. จัดท าแผนผังสถานที่บริเวณจัดงาน  ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายจัดงานเลี้ยง 
 4. จัดเตรียมภาชนะส าหรับใส่อาหาร 
 4.ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
  9.1  นางศศิธร เพ็ชรพรหม ประธานกรรมการ 

       9.2  นางกมลวรรณ เรืองเดช   กรรมการ 
          9.3  นางขนิษฐา แข่งขัน   กรรมการ 
       9.4  นางพิมพา คุ้มพร้อม   กรรมการ 
       9.5  นางขนิษศร เกียรติสหกุล   กรรมการ 
       9.6  นายนพดล จิตมุ่ง   กรรมการ 
       9.7  นางวิภาวรรณ เพ็ชรพรหม   กรรมการ 
       9.8  นางยุพาพร เกิดขุมทอง ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
       9.9 นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 9.10 นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 9.11 นางสาวปัทมา ใจชื่น ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 9.12 นางกรกมล นาคบังเกิด ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 9.13 นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 9.14 นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 9.15 นางสายฝน ราษีงาม ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 9.16 นางสาวปฐมพร เกตุก าพล ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 9.17 นางจันทร์จีรา บุญปติ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 9.18 นางสาวธิติมา เดชภักดี ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 9.19 นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 9.20 นางสาวสายทอง ชารักดี แม่บ้าน ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 



 
9.21 นางสิริกานต์ บังคง แม่บ้าน ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
9.22 นางวินวินโซ ฟอง แม่บ้าน ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
9.23 นางติน มาโชว์ แม่บ้าน ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 

 9.24 นายณพงศ์ชัย ทรัพย์ไพบูลย์ พนักงานขับรถ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 9.25 กรรมการนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จ านวน 20 คน  กรรมการ 
 9.26 นางพิมพ์ใจ ทองเรือง ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 9.27 นางสาวปาลินี เพชรทอง ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 9.28 นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. คณะกรรมการฝ่ายการจัดการจราจรและที่จอดรถผู้มาร่วมงาน 
 มีหน้าที ่1. อ านวยความสะดวกในการจัดจราจรและสถานที่จอดรถของแขกท่ีมาร่วมงาน 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 10.1  นายณรงค์ ศิริยงค์  ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ประธานกรรมการ 
 10.2  นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 10.3  นายมะยาดี ดาบู ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 10.4  นายณพงศ์ชัย ทรัพย์ไพบูลย์ พนักงานขับรถ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 10.5  นายสุทิน ช่วยแก้ว  พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
 10.6  นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 20 นาย   กรรมการ 
 10.7  นายฉัตรชัย ทองหีต ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและเลขานุการ 

11.คณะกรรมการฝ่ายการเงินและจัดหารายได้ 
   มีหน้าที ่ 1. รับเงินค่าอาหาร   

   2. ควบคุมดูแล การรับจ่ายเงินให้เรียบร้อย  ถูกต้อง  ตรงตามหลักฐาน 
 3. เบิก-จ่ายเงินงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

4. รับจ่ายเงิน  จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายควบคุมการเบิกจ่ายเงินในการจัดงานเกษียณอายุราชการ
ให้เรียบร้อยแล้วรายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการทราบ 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
11.1  นางชฏาภรณ์ สมศิลป ์ ประธานกรรมการ 

 11.2  นายจุฬา ชูเชื้อ   รองประธานกรรมการ 
 11.3  นางกิ่งกมล ผิวนิล   กรรมการ 
 11.4  นางสาวภควลัญชญ์ ศรีขวัญ   กรรมการ 
 11.5  นายตรีวิทย์ ตรีชุม   กรรมการ 

  11.6  นายส าเนา เทพทอง   กรรมการ 
  11.7  นายธรรมศักดิ์ โอชารส   กรรมการ 
  11.8  นายปฐม พรมรักษ์   กรรมการ 
 11.9  นางสาวยุพาพร บุญเทียม ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 



 
 11.10 นางสาวมุรณี หะยีสาอิ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 11.11 นางสาวปรมาภรณ์ พรหมประทีป ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 

11.12 นางสางรักชนก โสอินทร์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
11.13 นางนฤมล ทิพย์พินิจ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
11.14 นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 

 11.15 นางสุลีพร ดีทอง ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 11.16 นางสาวพัชริณี สมผล ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

12.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
   มีหน้าที ่ 1. วางแผนประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษียณอายุราชการและพิธีแสดงมุทิตาจิต ให้เป็นไปอย่าง

กว้างขวางทุกรูปแบบ   
   2. ส่งเสริม  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงานฯให้ผู้สนใจรับทราบข่าวสาร ข้อมูลและผลการจัด

งานเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 3. ประสานขอความร่วมมือสื่อมวลชน 
 4.ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเพ่ือให้การด าเนินงานลุล่วง 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 12.1  นายอภิเดช ค าแก้ว     ประธานกรรมการ 

       12.2  นายพงษ์ศักดิ์ ผิวนิล    รองประธานกรรมการ 
       12.3  นางศรันยา สมชื่อ    กรรมการ 
       12.4  นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
       12.5  นายสัญชัย พิกุลงาม ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 12.6  นางสาวศิรินาถ ไทรงาม ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและเลขานุการ 

13.คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   
   มีหน้าที ่ 1. วิเคราะห์ก าหนดรูปแบบประเมินผล 

   2. จัดท าเครื่องมือและประเมินผลการด าเนินการจัดงานและสรุปผลการจัดงานให้ผู้บังคับบัญชาและ    
      ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 3.ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเพ่ือให้การด าเนินงานลุล่วง 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 13.1  นายเอกชัย อะหลีแอ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ประธานกรรมการ 
                 13.2  นางสาวศิรินาถ ไทรงาม ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
      13.3  นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์ ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ 
 13.4  นางสาวนิธิยา ทองยวน ครู ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



 
 

 ขอให้คณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับมอบหมายตามประกาศ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อวัตถุประสงค์ในการจัดงาน  หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้รายงานแก่ฝ่าย
ด าเนินการทราบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2561 

 
 
 

               (นายไพศาล ศรีฟ้า) 
           นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 


