
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

ท่ี   ๒๙๓ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดงำนเกษียณอำยรุำชกำรและแสดงมุทิตำจิต ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

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

 

 ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้ก าหนดจัดงานเกษียณอายุราชการและพิธีแสดงมุทิตาจิต  เพื่อเป็นการเชิด

ชูเกียรติและเป็นขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าท่ีเกษียณอายุราชการ  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓         

ในวันอังคาร  ท่ี ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๓  ณ หอประชุม  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานจึงแต่งต้ัง

คณะกรรมการด าเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ  ดังต่อไปนี้ 
    

๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นางเพียงแข  ชิตจุ้ย ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางจ าเรียง  ใจกว้าง รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ กรรมการ 

 ๔.  นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ กรรมการ 

 ๕.  นายพิชัย  บุญชูประภา กรรมการ 

 ๖.  นางสาวจิตชนก ประชุมทอง กรรมการ/เลขานุการ 

 ๗.  นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่ ๑.  วางแผน  ประสานงาน  อ านวยความสะดวก  ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด

ประโยชน์แก่ส่วนราชการ 

 ๒.  อ านวยการ  ก ากับดูแล  ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นส าเร็จลุล่วง 

 ๓.  สนับสนุน  ส่งเสริม  การจัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ๔.  ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ท้ังภาครัฐและเอกชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด 



๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นางจ าเรียง  ใจกว้าง ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายพิชัย  บุญชูประภา รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นางสาวชนกพร ทองปาน กรรมการ 

 ๔.  นางสาวราวีญา ซอมัด กรรมการ 

 ๕.  นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์ กรรมการ 

 ๖.  นางสาวจิตชนก ประชุมทอง กรรมการ 

 ๗.  นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ กรรมการ 

 ๘.  นางสาวมัสรีน่า สะนิ กรรมการ 

 ๙.  นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์ กรรมการ 

 ๑๐. นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ กรรมการ/เลขานุการ 

 

มีหน้ำท่ี  ๑.  ก าหนดแนวทางในการด าเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการและพิธีแสดงมุทิตาจิต  ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๓  ตามวันและเวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

 ๒.  ประสานการด าเนินงานกับคณะกรรมการชุดอื่น 

 ๓.  จัดเตรียมข้อมูล  ส่ิงของ  เครื่องใช้  เอกสาร  เพื่ออ านวยความสะดวกแกผู้่มาร่วมงาน 

 

๓.  คณะกรรมกำรฝำ่ยสถำนที่ 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายอาวุธ  จันทร์เมือง รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง กรรมการ 

 ๔.  นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ กรรมการ 

 ๕.  นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน กรรมการ 

 ๖.  นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว กรรมการ 

 ๗.  นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน ์ กรรมการ 

 ๘.  นายเดชศรี  สุวิรัตน์ กรรมการ 



 ๙.  นายเจนณรงค์  พันทวี กรรมการ 

 ๑๐.  นางสาวปัทมา ใจช่ืน กรรมการ 

 ๑๑.  นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ กรรมการ 

 ๑๒.  นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์         กรรมการ 

 ๑๓.  นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ กรรมการ 

 ๑๔.  นางสาวราวีญา  ซอมัด กรรมการ 

 ๑๕.  นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย กรรมการ 

 ๑๖.  นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร กรรมการ 

 ๑๗.  นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์ กรรมการ 

 ๑๘.  นางสาวนวียา ปักษิณ กรรมการ 

 ๑๙.  นางสาววันวิสาข์  สืบ กรรมการ 

 ๒๐.  นางสาวจตุพร เฝือชัย  กรรมการ 

 ๒๑.  นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์ กรรมการ 

 ๒๒.  นายณัฐกิตต์ิ สารสุข  กรรมการ 

 ๒๓.  นางสาวนฤมล  บุญรอด  กรรมการ 

 ๒๔.  นางสาวจิตชนก ประชุมทอง  กรรมการ 

 ๒๕.  นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ  กรรมการ 

 ๒๖.  นางสาวชุติมา จิตตรารมย์                  กรรมการ 

 ๒๗.  ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง  กรรมการ 

 ๒๘.  นางสาวพรพิลาส วิจิต            กรรมการ 

 ๒๙.  นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์ กรรมการ 

 ๓๐.  นางสาวพรประภา นิรัตน ์ กรรมการ  

 ๓๑.  ว่าท่ีร.ต.หญิง วิราวรรณ ทิพย์รักษา กรรมการ 

 ๓๒.  นางสาวนฤมล  สาริขา            กรรมการ 

 ๓๓.  นายจตุพล  บุนนาค กรรมการ 

 ๓๔.  นายชนกันต์ ชูข า  กรรมการ 

 ๓๕.  นายอองซาน อาว พม่า กรรมการ 

 ๓๖.  นายตัน  โซไท่ กรรมการ 

 ๓๗.  นางวินวินโซ ฟอง พม่า กรรมการ 



 ๓๘.  นางติน  มาโชว์ กรรมการ 

 ๓๙.  นายสุทิน  ช่วยแก้ว กรรมการ 

 ๔๐.  นางสิริกานต์ บัวคง  กรรมการ 

 ๔๑.  นางขิ่น โม  กรรมการ 

 ๔๒.  นางยุ วาย  กรรมการ 

 ๔๓.  นายพิชิต บ ารุงแสง  กรรมการ 

 ๔๔.  นายศรศรี เอนไชย กรรมการ 

 ๔๔.  คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ 

 ๔๕.  นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์ กรรมการ/เลขานุการ  

 ๔๖.  นายจตุรงค์  ขุนปักษี กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้ำท่ี ๑.  จัดสถานท่ีและอุปกรณ์ตกแต่งเวที  ห้องประชุมให้สวยงาม  ตามความเหมาะสม อาทิเช่น โต๊ะหมู่บูชา  

เครื่องเสียง  เครื่องฉายและโปรเจคเตอร์  ติดป้ายอักษร  อาสนะส าหรับพระสงฆ์  เป็นต้น 

 ๒.  จัดท าแผนผังสถานท่ีจัดงานเกษยีณอายุราชการและพิธีแสดงมุทิตาจิต 

 ๓.  จัดเตรียมท่ีนั่งส าหรับรดน ้าผู้เกษียณอายุราชการ  และอุปกรณ์ประกอบ  เช่น  ขันน ้าใบใหญ่  ขันรด

น ้า  พานรับน ้า  รวมถึงเตรียมน ้าลอยดอกไม้ให้เพียงพอตลอดพิธีการ 

 ๔.  ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้งานส าเร็จลุล่วง 

 ๕.  ฝ่ายสถานท่ีลงปฏิบัติหน้าท่ี ในวันท่ี ๑๙ - ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

 

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเคร่ืองเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นายอิศรเกษม สีหะวงษ ์ ประธานกรรมการ 

 ๒. นายภราดร ไชยเขียว กรรมการ 

 ๓.  นายชวลิต  กรัดภิรมย์ กรรมการ 

 ๔.  นายวรัญญู ทองถึง กรรมการ 

 ๕.  นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล กรรมการ 

 ๖.  นักเรียน กรรมการ 

 ๗.  นายวรรณศักดิ์ บุญชู กรรมการ/เลขานุการ 

 



มีหน้ำที่ ๑.  จัดเตรียมติดต้ังเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ส าหรับใช้ในงานพิธีมุทิตาจิต 

 ๒.  ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้งานส าเร็จลุล่วง 

 

๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

    พิธีกร 

 ๑.  นายเอกชัย อะหลีแอ ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวพัชริณี สมผล กรรมการ 

 ๓.  นายภานุวัฒน์ คงเจาะ กรรมการ 

 ๔.  นายศรีสุวรรณ  บรมสุข กรรมการ 

 ๕.  นางอังคณา จงรักวิทย์ กรรมการ 

 ๖.  นางสาวภมร สุขศรีแก้ว กรรมการ 

 ๗.  นายณฐนน ก๊งหวั่น กรรมการ 

    จัดล ำดับของที่ระลึก 

 ๘.  นางสาวชนกพร ทองปาน รองประธานกรรมการ 

 ๙.  นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน กรรมการ 

 ๑๐. นางนฤมล  ทิพย์พินิจ กรรมการ 

 ๑๑. นางสาวทิฆัมพร ออมสิน กรรมการ 

 ๑๒. นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์ กรรมการ 

 ๑๓. นางสาวจิตชนก ประชุมทอง กรรมการ/เลขานุการ  

 

มีหน้ำท่ี  ๑.  จัดเตรียมข้ันตอน  รายละเอียด  ในแต่ละช่วงในการจัดงานเกษียณอายุราชการและพิธีแสดงมุทิตาจิต

แด่ผู้เกษยีณอายุราชการ  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 ๒.  จัดหาพิธีกร  ผู้ช่วยพิธีกร  เพื่อด าเนินการในการจัดงาน 

 ๓.  จัดเรียงล าดับของท่ีระลึกเพื่อมอบให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 

 ๔.  ส่งมอบของท่ีระลึก 

 ๕.  จัดรายการแสดงบนเวที 

 ๖.  ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 

 



๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำของที่ระลึก 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นางจ าเรียง ใจกว้าง ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวชนกพร  ทองปาน รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์ กรรมการ 

 ๔. นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ กรรมการ/เลขานุการ 

 

มีหน้ำที่  ๑.  จัดซื้อของท่ีระลึกเพื่อมอบให้แก่ข้าราชการครูท่ีเกษียณอายุราชการ ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๓ 

 ๒.  ติดโบว์  ประดับตกแต่งของท่ีระลึกให้สวยงาม  ให้แล้วเสร็จก่อนงาน 

 ๓.  จัดเรียงล าดับของท่ีระลึก  เพื่อมอบให้ผู้มีเกียรติอายุราชการ 

 ๔.  ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 

 

๗. คณะกรรมกำรถ่ำยภำพ  จัดท ำ DVD และวีดีทัศน์ 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นางสาวจิราพร  บุญเหลือ ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายภราดร ไชยเขียว รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นายสัญชัย  พิกุลงาม กรรมการ 

 ๔.  นายวรรณศักดิ์ บุญชู กรรมการ 

 ๕. นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล กรรมการ 

 ๖. นายวรัญญู ทองถึง กรรมการ/เลขานุการ 

 

มีหน้ำท่ี  ๑.  จัดท า DVD / วีดีทัศน์ประวัติส าหรับผู้เกษียณอายุราชการ 

 ๒.  บันทึกภาพนิ่งและถ่ายวีดีทัศน์ตลอดงาน 

 ๓.  ถ่ายท า VTR ผู้เกษียณอายุราชการ 

 

๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีสงฆ์ 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นายศรีสุวรรณ  บรมสุข ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวกรกมล  กุลทอง รองประธานกรรมการ 



 ๓.  นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ กรรมการ 

 ๔.  นายธิรพงษ์  คงด้วง กรรมการ 

 ๕. นางอัญวีณ์  หนูอุไร 

 ๖. นายธีรรัตน์ โคตรพันธ ์ กรรมการ 

 ๗.  นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์ กรรมการ 

 ๘.  นางสิริกานต์ บัวคง กรรมการ 

 ๙. นางสาวชนุตม์ ศรีบุญเรือง กรรมการ 

 ๑๐.  สิบเอกหญิง อนุสา ส่งสุริน กรรมการ/เลขานุการ 

 

มีหน้ำที่  ๑.  นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป 

 ๒.  จัดหาปัจจัย เครื่องไทยธรรม  จัดเตรียมอาหารเล้ียงพระและเครื่องด่ืมในพิธี 

 ๓.  ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานลุล่วง 

 

๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นางจ าเรียง ใจกว้าง ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวอัญชรีย์  มีแสง รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์ กรรมการ 

 ๔.  นางสาวนวียา ปักษิณ กรรมการ 

 ๔.  นางกวินนาฎ อินทจันทร ์ กรรมการ 

 ๕. นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์ กรรมการ 

 ๖.  นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์ กรรมการ 

 ๗.  นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง กรรมการ 

 ๘.  นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์ กรรมการ/เลขานุการ 

 

มีหน้ำที่  ๑.  จัดท าหนังสือเชิญประธานในพิธี  และแขกผู้มีเกียรติ 

 ๒.  ใหก้ารต้อนรับประธานในพิธี  แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมพิธี 

 ๓.  จัดเตรียมช่อดอกไม้  พร้อมท้ังประดับช่อดอกไม้ให้แก่ประธานในพิธี  แขกผู้มีเกียรติ  และครูท่ี

เกษียณอายุราชการ 



๑๐.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์  กรรมการ 

 ๓.  นางอารมย์  เทพเกื้อ กรรมการ 

 ๔.  นายเจนณรงค์  พันทวี กรรมการ 

 ๕.  นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง กรรมการ 

 ๖.  นางสายฝน  ราษีงาม กรรมการ 

 ๗.  นางสาวปาลินี  เพชรทอง กรรมการ 

 ๘.  นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม กรรมการ 

 ๙.  นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว กรรมการ 

 ๑๐.นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ กรรมการ 

 ๑๑. นางสาวมัสรีน่า สะนิ กรรมการ 

 ๑๒. นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล กรรมการ 

 ๑๓. นางสาวนิชาภา  รัตนถาวร กรรมการ 

 ๑๓. นางสาวธนัญญา  จงไกรจักร ์ กรรมการ 

 ๑๔. นางวินวนิโซ ฟอง พม่า กรรมการ 

 ๑๕. นางติน มาโชว์ กรรมการ 

 ๑๖. นางยุพาพร เกิดขุมทอง           กรรมการ/เลขานุการ 

 

มีหน้ำที่  ๑.  จัดเตรียมอาหาร  ของว่างและเครื่องด่ืมในพิธี 

 ๒.  ใหบ้ริการอาหาร  ของว่างและเครื่องด่ืมแก่ ประธานในพิธี  แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมพิธี 

 

๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยดนตรีและกำรแสดงบนเวที 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

๑.  นางสาวพิมพ์พร ทิมข า ประธานกรรมการ 

๒.  นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง กรรมการ 

๓.  นายชวลิต กรัดภิรมย์ กรรมการ 

๔.  นายจตุพล บุนนาค กรรมการ 



๕.  นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช กรรมการ/เลขานุการ 

 

มีหน้ำที่  ๑.  ด าเนินการจัดชุดการแสดงในพิธี 

 ๒.  ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานลุล่วง 

 

๑๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นางวานีดา ทองปัสโนว์ ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวชนกพร ทองปาน กรรมการ 

 ๓.  นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์ กรรมการ 

 ๔.  นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล กรรมการ 

 ๓.  นางสาวจิตชนก ประชุมทอง กรรมการ/เลขานุการ 

 

มีหน้ำที่  ๑.  ควบคุมดูแล  การรับจ่ายเงินให้เรียบร้อย ถูกต้อง ตรงตามหลักฐาน 

 ๒.  เบิก – จ่ายเงินงบประมาณ  เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 ๓.  รับจ่ายเงิน  จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายควบคุมการเบิกจ่ายเงินในการจัดงานเกษียณอายุราชการ

ประจ าปี ๒๕๖๒  ให้เรียบร้อยแล้วรายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการทราบ 

 

๑๐.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๑.  นางสาวชนกพร ทองปาน ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นายพิชัย บุญชูประภา กรรมการ 

 ๔.  นางสาวราวีญา ซอมัด กรรมการ 

 ๕.  นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ กรรมการ 

 ๖  นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ กรรมการ 

 ๗.  นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ กรรมการ 

 ๘.  นางสาวจิตชนก ประชุมทอง กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.  นางสาวมัสรีน่า สะนิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



มีหน้ำท่ี  ๑.  วิเคราะห์ก าหนดรูปแบบประเมินผล 

 ๒.  จัดท าเครื่องมือและประเมินผลการด าเนินการจัดงานและสรุปผลการจัดงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ท่ี

เกี่ยวข้องทราบ 

 ๓.  ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานลุล่วง 

 

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านท่ีได้รับมอบหมายตามค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ  

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อวัตถุประสงค์ในการจัดงาน  หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้รายงานแก่ฝ่าย 

ด าเนินการทราบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 

   

   ส่ัง  ณ  วันท่ี ๑๔ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

                                           
                  ( นางเพียงแข  ชิตจุ้ย ) 

                     ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 


