
 

 

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ที่ ๒๙๒ /  ๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้ราชการและพิธีแสดงมุทิตาจิต 

 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

............................................ 

 

 ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการและพิธีแสดงมุทิตาจิต  เพ่ือเป็นการเชิด

ชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒         

ในวันพุธ  ที่ ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๒  ณ หอประชุม  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานจึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ  ดังต่อไปนี้ 
    

๑.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 

มีหน้าที ่ ๑.  วางแผน  ประสานงาน  อำนวยความสะดวก  ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด

ประโยชน์แก่ส่วนราชการ 

 ๒.  อำนวยการ  กำกับดูแล  ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสำเร็จลุล่วง 

 ๓.  สนับสนุน  ส่งเสริม  การจัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 ๔.  ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน  ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นางเพียงแข  ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ ครู ค.ศ.๒ รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นางสุลีพร  ดีทอง ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 

 ๔.  นายณรงค์  ศิริยงค์ ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 

 ๕.  นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 

 ๖.  นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์ ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 

 ๗.  นางจำเรียง  ใจกว้าง ครู ค.ศ.๓ กรรมการ/เลขานุการ 

 ๘.  นางสาวชนกพร  ทองปาน ครู ค.ศ.๑ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 



 ๙.  นายพิชัย  บุญชูประภา ครู ค.ศ.๒ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑๐. นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด ครู ค.ศ.๑ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมการดำเนินงาน 

มีหน้าที่  ๑.  กำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการและพิธีแสดงมุทิตาจิต  ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๒  ตามวันและเวลาและสถานที่ที่กำหนด  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

 ๒.  เชิญชวนหน่วยงาน / บุคลากรทางการศึกษาภายนอกสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ

และพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ 

 ๓.  ประสานการดำเนินงานกับคณะกรรมการชุดอ่ืน 

 ๔.  จัดเตรียมข้อมูล  สิ่งของ  เครื่องใช้  เอกสาร  เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นางจำเรียง  ใจกว้าง ครู ค.ศ.๓ ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายพิชัย  บุญชูประภา ครู ค.ศ.๒ รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นางสาวชนกพร ทองปาน ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๔.  นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรตัน์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๕.  นางสาวพิมพิไล  กัญญา ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๖.  นางสาววภิาวรรณ  วชิัยดิษฐ์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๗.  นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 ๘.  นางสาวจิตชนก ประชุมทอง ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 ๙.  นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์ พนักงานราชการ กรรมการ 

 ๑๐.  นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด ครู ค.ศ.๑ กรรมการ/เลขานุการ 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

มีหน้าที่ ๑.  จัดสถานที่และอุปกรณ์ตกแต่งเวที  ห้องประชุมให้สวยงาม  ตามความเหมาะสม อาทิเช่น โต๊ะหมู่บูชา  

เครื่องเสียง เครื่องฉายและโปรเจคเตอร์ เป็นต้น 

 ๒.  จัดทำแผนผังสถานที่จัดงานเกษียณอายุราชการและพิธีแสดงมุทิตาจิต 

 ๓.  จัดเตรียมที่นัง่สำหรับ  ผู้เกษียณอายุราชการ 

 ๔.  ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้งานสำเร็จลุล่วง 

 

 



ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ครู ค.ศ.๓ ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายณรงค ์ ศิริยงค์ ครู ค.ศ.๒ รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๔.  นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๕.  นายอาวุธ  จันทร์เมือง ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 

 ๖.  นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 

 ๗.  นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 

 ๘.  นายฉัตรชัย  ทองหีต ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๙.  นายเดชศรี  สวุิรัตน์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๐.  นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๑.  นายสายัน  จิตรรักษ ์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๒.  นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๓.  นางสาวกรธิดา  กิมาคม ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๔.  นางสาวพัชริณี สมผล ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๕.  นางสาวจันธริัตน์  หมานจิตร ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๖.  นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๗.  นางอังคณา  จงรักษ์วิทย์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๘.  นางอัญวีณ์  หนูอุไร ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๙.  นายจตุรงค์  ขุนปักษี ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 ๒๐.  นายณัฐกิตติ์ สารสุข ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 ๒๑.  นายณฐนน กง๊หวั่น ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 ๒๒.  นางสาววันวิสาข์  สืบ ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 ๒๓.  นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ พนักงานราชการ กรรมการ 

 ๒๔.  นายจตุพล  บุนนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 

 ๒๕.  นางสาวนฤมล  สาริขา ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

 ๒๖.  นายณพงศ์ชัย  ทรัพย์ไพบูลย์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 

 ๒๗.  นายอองซาน อาว พม่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 

 ๒๘.  นายตัน  โซไท่ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 



 ๒๙.  นางวินวินโซ ฟอง พม่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 

 ๓๐.  นางติน  มาโชว ์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 

 ๓๑.  นายพิชิต  บำรุงแสง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 

 ๓๒.  คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

 ๓๓.  นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ/เลขานุการ  

 ๓๔.  นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร ครูอัตราจ้าง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ 

มีหน้าที่ ๑.  จัดเตรียมติดตั้งเครื่องเสียงและอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์สำหรับใช้ในงานพิธีมุทิตาจิต 

 ๒.  ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้งานสำเร็จลุล่วง 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นายพิชัย  บุญชูประภา ครู ค.ศ.๒ ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายชวลิต  กรัดภิรมย์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๓.  นายวรรณศักดิ์ บุญชู ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 ๔.  นายหม่อน น สาน เฟรชินสกี้ นักเรียนชั้น ม.๖/๔ กรรมการ 

 ๕.  นายไตรภพ  สาตามัน นักเรียนชั้น ม.๖/๔ กรรมการ 

 ๖.  นายณัฐวุฒิ  เพชรหับ นักเรียนชั้น ม.๖/๔ กรรมการ 

 ๗.  นายธนภัทร  อ่อนเย็น นักเรียนชั้น ม.๖/๔ กรรมการ 

 ๘.  นายเกียรติพงศ์  หนูแก้ว นักเรียนชั้น ม.๖/๔ กรรมการ 

 ๙.  นายพิตตินันท์  ช่วยบำรุง นักเรียนชั้น ม.๖/๔ กรรมการ 

 ๑๐.  นายดามิน  ด่านสันติกุล นักเรียนชั้น ม.๖/๔ กรรมการ 

 ๑๑.  นายอุดมทรัพย์  ชูเชิด นักเรียนชั้น ม.๕/๔ กรรมการ 

 ๑๒.  นายรัญชน์  สิทธิฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.๕/๔ กรรมการ 

 ๑๓.  นายธนธรณ์  เรโนลด์ส นักเรียนชั้น ม.๕/๔ กรรมการ 

 ๑๔.  นายอิศรเกษม สีหะวงษ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ/เลขานุการ 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

มีหน้าที ่ ๑.  จัดเตรียมข้ันตอน  รายละเอียด  ในแต่ละช่วงในการจัดงานเกษียณอายุราชการและพิธีแสดงมุทิตาจิต

แด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี ๒๕๖๒ 

 ๒.  จัดหาพิธีกร  ผู้ช่วยพิธีกร  เพ่ือดำเนินการในการจัดงาน 

 ๓.  จัดเรียงลำดับของที่ระลึกเพ่ือมอบให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 



 ๔.  ส่งมอบของที่ระลึก 

 ๕.  จัดรายการแสดงบนเวที 

 ๖.  ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นายเอกชัย อะหลีแอ ครู ค.ศ.๑ ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวชนกพร ทองปาน ครู ค.ศ.๑ รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๔.  นางสาวพัชริณี สมผล ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๕.  นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๖.  นางสาวปัทมา  ใจชื่น ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๗.  นางสาวรักชนก  โสอินทร ์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๘.  นางสาวสวุัยดา  ง๊ะสมัน ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๙.  นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๐.  นางสาวจตุพร เฝือชัย ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 ๑๑.  นางสาวภมร สุขศรีแก้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 ๑๒.  นายณฐนน กง๊หวั่น ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 ๑๓.  นางสาวจิตชนก ประชุมทอง ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 ๑๔.  นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์ พนักงานราชการ กรรมการ 

 ๑๕.  นางสาววภิาวรรณ  วชิัยดิษฐ์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ/เลขานุการ 

๖.  คณะกรรมการฝ่ายจัดหาของที่ระลึก 

มีหน้าที่  ๑.  จัดซื้อของที่ระลึกเพ่ือมอบให้แก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

 ๒.  ติดโบว ์ ประดับตกแต่งของที่ระลึกให้สวยงาม  ให้แล้วเสร็จก่อนงาน 

 ๓.  จัดเรียงลำดับของที่ระลึก  เพ่ือมอบให้ผู้มีเกียรติอายุราชการ 

 ๔.  ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นางจำเรียง ใจกว้าง ครู ค.ศ.๓ ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวชนกพร  ทองปาน ครู ค.ศ.๑ รองประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๓.  นางสาวปัทมา  ใจชื่น ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 



 ๔.  นางสาวสวุัยดา  ง๊ะสมัน ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๕.  นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๖.  นางสาวจตุพร เฝือชัย ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๗.  นายเดชศรี สุวิรัตน์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๘.  นายนาวิน  โพธิ์ศรี ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๙.  นายฉัตรชัย  ทองหีต ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๐. นายธิรพงษ์  คงด้วง ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๑. นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 

 ๑๒. นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๓. นางสาววภิาวรรณ  วชิัยดิษฐ์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ/เลขานุการ 

๗. คณะกรรมการถ่ายภาพ  จัดทำ DVD และวีดีทัศน์ 

มีหน้าที่  ๑.  จัดทำ DVD / วีดีทัศน์ประวัติสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ 

 ๒.  บันทึกภาพนิ่งและถ่ายวีดีทัศน์ตลอดงาน 

 ๓.  ถ่ายทำ VTR ผู้เกษียณอายุราชการ 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นายอาวุธ  จันทร์เมือง ครู ค.ศ.๒ ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายสัญชัย  พิกุลงาม ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๓.  นางอังคณา  จงรักษ์วิทย์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๔.  นางสาวจิราพร  บุญเหลือ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๕.  นางสาวสุภิญญา  ศรีวิลัย นักเรียนชั้น ม.๖/๑ กรรมการ 

 ๖.  นายอมรพล  เรืองจันทร ์ นักเรียนชั้น ม.๖/๑ กรรมการ 

 ๗.  นางสาวพุทธภรณ์  นามบุญตา นักเรียนชั้น ม.๖/๑ กรรมการ 

 ๘.  นายวรวิทย์  บุญทัน นักเรียนชั้น ม.๖/๒ กรรมการ 

 ๙.  นายรัตนมงคล  คำลือ นักเรียนชั้น ม.๖/๒ กรรมการ 

 ๑๐.  นายสุเมฆ  ประจำเมือง นักเรียนชั้น ม.๖/๒ กรรมการ 

 ๕.  นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม ครู ค.ศ.๑ กรรมการ/เลขานุการ 

 

 

 



๘.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์ 

มีหน้าที่  ๑.  นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป 

 ๒.  จัดหาปัจจัย เครื่องไทยธรรม  จัดเตรียมอาหารเลี้ยงพระและเครื่องดื่มในพิธี 

 ๓.  ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานลุล่วง 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นายนาวิน  โพธิ์ศรี ครู ค.ศ.๒ ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวนิธิยา ทองยวน ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๓.  นางสาวกรกมล  กุลทอง ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๔.  นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 ๕.  นางสิริกานต์ บัวคง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 

 ๔.  นายศรีสุวรรณ  บรมสุข ครู ค.ศ.๑ กรรมการ/เลขานุการ 

๙.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

มีหน้าที่  ๑.  จัดทำหนังสือเชิญประธานในพิธี  และแขกผู้มีเกียรติ 

 ๒.  ให้การต้อนรับประธานในพิธี  แขกผูม้ีเกียรติ และผู้เข้าร่วมพิธี 

 ๓.  จัดเตรียมช่อดอกไม้  พร้อมทั้งประดับช่อดอกไม้ให้แก่ประธานในพิธี  แขกผู้มีเกียรติ  และครูที่

เกษียณอายุราชการ 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นางจำเรียง ใจกว้าง ครู ค.ศ.๓ ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสุลีพร ดีทอง ครู ค.ศ.๓ รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นางวานีดา ทองปัสโนว์ ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 

 ๔.  นางสาวอัญชรีย์  มีแสง ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 

 ๕.  นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 

 ๖.  นางสาวกรธิดา  กิมาคม ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๗.  นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๘.  นางสาวพิมพิไล  กัญญา ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๙.  นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๐.  นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๑.  นางสาวนวียา ปักษิณ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๒.  นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 



 ๑๓.  นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๔.  นางสาววันวิสาข์  สืบ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๕.  นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๖.  นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์ พนักงานราชการ กรรมการ 

 ๑๗.  นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์ พนักงานราชการ กรรมการ 

 ๑๘.  นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 

 ๑๙.  นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ/เลขานุการ 

๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

มีหน้าที่  ๑.  จัดเตรียมอาหาร  ของว่างและเครื่องดื่มในพิธี 

 ๒.  ให้บริการอาหาร  ของว่างและเครื่องดื่มแก่ ประธานในพิธี  แขกผู้มีเกยีรติ และผู้เข้าร่วมพิธี 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง ครู ค.ศ.๒ ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 

 ๓.  นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๔.  นายเจนณรงค์  พันทวี ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๕.  นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๖.  นางอัญวีณ ์ หนูอไุร ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๗.  นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธุ์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๘.  นางสายฝน  ราษีงาม ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๙.  นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๐.  นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๑.  นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๒.  นางยุพาพร เกิดขุมทอง ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๓.  นางสาวปฐมพร  เกตุกำพล ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๔.  นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๕.  นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๖.  นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๗.  นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๑๘.  นายธิรพงษ์  คงด้วง ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 



 ๑๙.  นายเดชศรี สุวิรัตน์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๒๐.  นายศรีสุวรรณ  บรมสุข ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๒๑.  นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๒๒.  นางสาวนฤมล  บุญรอด ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 ๒๓.  นางสาวพรรณธิดา  ภูรวิิทยาธีระ ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 ๒๔.  นางวินวินโซ ฟอง พม่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 

 ๒๕.  นางติน มาโชว ์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 

 ๒๖.  คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

 ๒๗.  นางสาวปาลินี  เพชรทอง ครู ค.ศ.๑ กรรมการ/เลขานุการ 

๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายดนตรีและการแสดงบนเวที 

มีหน้าที่  ๑.  ดำเนินการจัดชุดการแสดงในพิธี 

 ๒.  ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานลุล่วง 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

๑.  นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ ครู ค.ศ.๑ ประธานกรรมการ 

๒.  นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

๓.  นายชวลิต  กรัดภิรมย์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

๔.  นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

๕.  นายจตุพล บุนนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 

๖.  นายไพโรจน์ นักฟ้อน วิทยากร กรรมการ 

๗.  นางสาวพิมพิไล  กัญญา ครู ค.ศ.๑ กรรมการ/เลขานุการ 

๑๒.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

มีหน้าที่  ๑.  ควบคุมดูแล  การรับจ่ายเงินให้เรียบร้อย ถูกต้อง ตรงตามหลักฐาน 

 ๒.  เบิก – จ่ายเงินงบประมาณ  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

 ๓.  รับจ่ายเงิน  จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายควบคุมการเบิกจ่ายเงินในการจัดงานเกษียณอายุราชการ

ประจำปี ๒๕๖๒  ให้เรียบร้อยแล้วรายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการทราบ 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นางสุลีพร  ดีทอง ครู ค.ศ.๓ ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 

 ๓.  นายพิชัย  บุญชูประภา ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 



 ๔.  นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๓.  นางวานีดา ทองปัสโนว์ ครู ค.ศ.๓ กรรมการ/เลขานุการ 

๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัยและการจราจร 

มีหน้าที่ ๑.  อำนวยความสะดวกเรื่องการจราจร  และการจอดรถของผู้ปกครอง 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นายฉัตรชัย  ทองหีต ครู ค.ศ.๑ ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๓.  นายชวลิต  กรัดภิรมย์ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๔.  นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 ๕.  นักศึกษาวิชาทหาร  ๒๐ คน  กรรมการ 

 ๖.  นายสุทิน ชว่ยแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 

 ๗.  นายจตุรงค์ ขุนปักษี ครูผู้ช่วย กรรมการ/เลขานุการ 

๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

มีหน้าที ่ ๑.  วิเคราะห์กำหนดรูปแบบประเมินผล 

 ๒.  จัดทำเครื่องมือและประเมินผลการดำเนินการจัดงานและสรุปผลการจัดงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่

เกี่ยวข้องทราบ 

 ๓.  ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานลุล่วง 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด  ครู ค.ศ.๑ ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวศิรินาถ ไทรงาม  ครู ค.ศ.๑ รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรตัน์  ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๔.  นางสาววภิาวรรณ วิชัยดษิฐ์  ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๕.  นางสาวชนกพร ทองปาน  ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 

 ๖  นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 ๗.  นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์  พนักงานราชการ กรรมการ 

 ๘.  นายพิชัย บุญชูประภา  ครู ค.ศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.  นางสาวจิตชนก ประชุมทอง ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



ขอให้คณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ  

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อวัตถุประสงค์ในการจัดงาน  หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้รายงานแก่ฝ่าย 

ดำเนินการทราบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

                ( นางเพียงแข  ชิตจุ้ย ) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


