บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ที่
วันที่ 25 กันยายน 2557
เรื่อง กาหนดการจัดงานวันเกษี ยณอายุราชการ
******************************************************************************************************
เรี ยน

คณะกรรมการทุกท่าน
ด้ วยโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิ ต ได้ กาหนดจัดงานเกษี ยณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต
“ คารวะคุรุปูชนีย์ เพ็ชรแพร้ วรุ จี ....... ศรี วธ .” เนื่องในโอกาสเกษี ยณอายุราชการ ปี งบประมาณ 2557 ขึ ้น
ในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เพือ่ ให้ การดาเนินงานดังกล่าวเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงขอมอบหมายงาน ดังนี ้
1. คณะกรรมการดาเนินงาน
นางนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
ประธานกรรมการ
นายสมชัย
ก้ องศักดิ์ศรี
รองประธานกรรมการ
น.ส.มณทิพย์ เจริ ญรอด
กรรมการ
น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชยั
กรรมการ
นางกาญจนา สินวิชยั
กรรมการ
น.ส.ภัทรนุช
คาดี
กรรมการ
นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ
นายณรงค์
หนูนารี
กรรมการ
นายสุเนตร
ศรี ใหญ่
กรรมการ
นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์
กรรมการ
นายพิราม
ภูมิวิชิต
กรรมการ
นายสมจิตร์
แพทย์รัตน์
กรรมการ
น.ส.ลักษณา อังกาบสี
กรรมการ
นายไพโรจน์
อินต๊ ะภา
กรรมการ
นางณัฎฐธยาน์ สนัน่ ไหว
กรรมการ
น.ส.ฝนทอง
ศิริพงษ์
กรรมการ
นางลาพอง
พูลเพิ่ม
กรรมการ
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
กรรมการ
นายเล็ก
สินวิชยั
กรรมการ
น.ส.จิรา
จัน่ เล็ก
กรรมการ
นายปุ้ย
คงอุไร
กรรมการ
นางปานทิพย์ สุขเกษม
กรรมการและเลขานุการ
นางทองกราว เสนาขันธ์
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
นางวราภรณ์ สัตยมาภากร กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
หน้ าที่ วางแผนดาเนินการ เพื่อให้ งานสาเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี มอบหมายประสานงานแก้ ไขปั ญหา อันอาจจะเกิดขึ ้น
ในการดาเนินงาน
2. ฝ่ ายเชิญผู้มีเกียรติ/ต้ อนรั บ/รั บลงทะเบียน
นางนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
รองประธานกรรมการ
น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชยั
กรรมการ
นางกาญจนา สินวิชยั
กรรมการ
นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ
น.ส.มณทิพย์ เจริ ญรอด
กรรมการ
นางแสนสุข
คาแก้ ว
กรรมการ
น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี กรรมการ

- 2 น.ส.เกวลี
บุญบา
กรรมการ
น.ส.มวารี
ใจชูพนั ธ์
กรรมการ
น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต
กรรมการ
น.ส.อรวรรยา ภาคคา
กรรมการ
น.ส.สุกญ
ั ญา ชาชิโย
กรรมการ
น.ส.มยุรี
มิ่งมงคล
กรรมการ
นายสมจิตร์
แพทย์รัตน์
กรรมการ
น.ส.สุวรรณี
พิริยะประทาน กรรมการ
น.ส.มีนา
โอษฐงาม
กรรมการ
น.ส.ธัญญ์ฐิตา เยาวยอด
กรรมการ
น.ส.อาภรณ์
ผาลา
กรรมการ
น.ส.พรรณิภา สีลาโส
กรรมการ
น.ส.อรณัท
รัตนอาภา
กรรมการ
น.ส.จันทิมา
สุระเกตุ
กรรมการ
น.ส.พรพิศ
รัตนไพจิตต์
กรรมการ
น.ส.ณิชา
แสงทอง
กรรมการ
นายพิราม
ภูมิวิชิต
กรรมการและเลขานุการ
นางวราภรณ์ สัตยมาภากร กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
หน้ าที่ 1. จัดทาหนังสือเชิญผู้มีเกียรติมาร่วมงาน
2. ให้ การต้ อนรับผู้มเี กียรติมาร่วมงาน จัดเตรี ยมสมุดลงชื่อ , ลงทะเบียนรับของขวัญ
3. จัดระบบการมอบของขวัญ ของที่ระลึก ดูแลและอานวยความสะดวกผู้เกษี ยณอายุราชการ
4. ประสานงานทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ให้ ดาเนินงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
3. ฝ่ ายจัดพิธแี สดงมุทติ าจิต
นายสมชัย
ก้ องศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
นายพิราม
ภูมิวิชิต
รองประธานกรรมการ
น.ส.อัญชลี
เขมะประภา
กรรมการ
นางกาญจนา ศิริมหา
กรรมการ
นายไพโรจน์
อินต๊ ะภา
กรรมการ
นายศุภกิจ
เซียะสวัสดิ์
กรรมการ
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
กรรมการ
นางชนิสรางค์ ปรากฏชือ่
กรรมการ
นางลาพอง
พูลเพิ่ม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ 1. จัดพิธีมทุ ิตาจิตผู้เกษี ยณอายุราชการ
3. ประสานงานกับฝ่ ายต่าง ๆ เพือ่ ให้ การดาเนินการเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
4. ฝ่ ายพิธีกร จัดทาสูจิบตั รและแผ่ นพับ
นางณัฎฐ์ ธยาน์
สนัน่ ไหว
ประธานกรรมการ
นายเพชร
สาระจันทร์
กรรมการ
นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ
น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์ กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ 1. จัดทากาหนดการ สูจิบตั ร และแผ่นพับผู้เกษี ยณ
2. เป็ นพิธีกรดาเนินรายการ
3. ประสานงานทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ให้ การดาเนินงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย

- 35. ฝ่ ายจัดสถานที่ ตกแต่ งเวที และตัวอักษร
นางทองกราว
เสนาขันธ์
ประธานกรรมการ
นายเล็ก
สินวิชยั
รองประธานกรรมการ
นายศุภกิจ
หนองหัวลิง
กรรมการ
นางกุณฑลี
เจษฎาวัลย์
กรรมการ
นายเพชร
สาระจันทร์
กรรมการ
นายสาธิ ต
แก้ วศรี ทศั น์
กรรมการ
น.ส.มวารี
ใจชูพนั ธ์
กรรมการ
น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์
กรรมการ
น.ส.ชลิตา
บุญรักษา
กรรมการ
นายสมุฎฎิ์
ภาษาดี
กรรมการ
นายภาคภูมิ
แก้ วเย็น
กรรมการ
นายกาพล
จางจะ
กรรมการ
นายวัชระ
เต๋งเจริ ญสุข
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการ
นักการภารโรง
กรรมการ
น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ 1. จัดสถานที่ , แผนผังโต๊ ะนัง่ ในหอประชุม ให้ เรี ยบร้ อย
2. จัดสถานที่และตัง่ พิธีรดน ้าครู ที่เกษี ยณอายุราชการ
3. ประดับตกแต่เวที จับจีบผ้ า จัดดอกไม้ ต้ นไม้ ประดับเวที , บริ เวณราวบันได ซุ้มประตูหอประชุมให้ สวยงาม
4. อานวยความสะดวกในการจราจรให้ แขกที่มาร่วมงาน
5. จัดทาอักษรบนเวที ข้ อความว่า

คารวะคุรุปูชนีย์ เพ็ชรแพร้ วรุ จี ....... ศรี วธ.
ครูศรี นภา อรัญญาเกษมสุข
ครูพชั รี ระมาตร์
ครูเสาวนีย์ จิระสุทธิ์ตระกูล
นายบุญรอด เตียงแก้ ว
30 กันยายน 2557
-๔6. ฝ่ ายการแสดง
นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กลุ ประธานกรรมการ
น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์
กรรมการ
นายสาธิ ต
แก้ วศรี ทศั น์
น.ส.ชลิตา
บุญรักษา
กรรมการ
นายจักกฤษ
ชัยปราโมทย์
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ทกุ กลุ่มสาระ กรรมการ
นางณัฎฐธยาน์ สนัน่ ไหว
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ 1. จัดการแสดงบนเวที การบรรเลงดนตรี ไทย ขบวนแห่กลองยาว
2. ประสานงานทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ให้ ดาเนินงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย

กรรมการ
กรรมการ

- 47. ฝ่ ายจัดเลีย้ ง
นางทองกราว
เสนาขันธ์
ประธานกรรมการ
นางกาญจนา
ศิริมหา
รองประธานกรรมการ
น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต
กรรมการ
น.ส.นงพร
จูพ่ ิชญ์
กรรมการ
นางวันเพ็ญ
สุขสมพืช
กรรมการ
นักการภารโรง
กรรมการ
หน้ าที่ 1. ติดต่ออาหารโต๊ ะจีนให้ เพียงพอแก่ครูและบุคลากร
2. ดูแลให้ การจัดเลี ้ยงอาหารเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
3. จัดช่อดอกไม้ กลัดหน้ าอกแก่ผ้ เู กษี ยณอายุราชการ
4. ประสานงานทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ให้ ดาเนินงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
8. กรรมการฝ่ ายโสตทัศนูปกรณ์
น.ส.ฝนทอง
ศิริพงษ์
ประธานกรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
นายสมุฎฎิ์
ภาษาดี
กรรมการ
นายสิทธิ ชยั
มาโนชญ์กลุ
กรรมการ
นายธรัตน์
บัลลังค์โพธิ์
กรรมการ
นายภาคภูมิ
แก้ วเย็น
กรรมการ
นายกาพล
จางจะ
กรรมการ
นายสุวิท ปิ่ นอมร
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ 1. จัดทา Power Point ประวัติผ้ เู กษียณอายุราชการ
2. จัดเตรี ยมอุปกรณ์แสงเสียงให้ พร้ อมเพือ่ การใช้ งาน
3. บันทึกภาพนิ่ง ถ่ายวีดที ศั น์
4. จัดดนตรี บรรเลงในงาน
9. ฝ่ ายการเงินและจัดของที่ระลึก
นางนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์ ประธานกรรมการ
นางบุญเยี่ยม พิทกั ษ์ วงศ์
กรรมการ
นายสมจิตร์
แพทย์รัตน์
กรรมการ
น.ส.สุวรรณี
พิริยะประทาน กรรมการ
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ 1. ประสานงานเกี่ยวกับขันตอนการเบิ
้
กจ่ายเงิน
2. จัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย
3. จัดของที่ระลึกในวันงาน
สัง่ ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

(นางวรรณี บุญประเสริ ฐ)
ผู้อานวยการโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิ ต

กาหนดการ
“คารวะคุรุปูชนีย์ เพ็ชรแพร้ วรุจี.....ศรี วธ.”
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557
ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

*********************************************************************************
เวลา

17.30 น. -

เวลา
-

20.00 น. -

เวลา 21.00 น. -

ผู้เกษี ยณอายุราชการ ครูและบุคลากร (ที่ระบุ) พร้ อมกันที่หน้ าห้ องโสต
- ครูและบุคลากรพร้ อมกันที่หอประชุม เตรียมให้ การต้ อนรับผู้เกียรติ
วงโยธวาทิต นาขบวนแห่และผู้เกษี ยณอายุราชการไปยังหอประชุม
ผู้อานวยการมอบช่อดอกไม้ ต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ผ้ เู กษี ยณอายุราชการ
ธงโรงเรียนนาผู้เกษี ยณเข้ าหอประชุม ครูและบุคลากรยืนปรบมือให้ การต้ อนรับ
พิธีกรเชิญผู้เกษี ยณนัง่ ประจาที่บนเวที คุณครู ร่วมพิธีมฑุ ิตาจิต นัง่ ประจาที่
ผู้อานวยการ วรรณี บุญประเสริ ฐ กล่าวความรู้ สกึ และนาครู บุคลากร แสดงมุฑิตาจิต
(ดนตรีไทยบรรเลง) ครูและบุคลากรแสดงมุฑิตาจิต รับของที่ระลึกจากผู้เกษี ยณอายุราชการ
- เสร็ จพิธี ผู้เกษี ยณอายุราชการ นัง่ ที่ประจาที่ ชมวีดิทศั น์
การแสดงชุดที่ 1 ราอวยพร “ฉุยฉายเกษี ยณอายุราชการ”
การแสดงชุดที่ 2 กลุ่มบริหารวิชาการ
ดนตรีบรรเลง/ขับร้ อง
พิธีกร เชิญผู้เกษี ยณอายุราชการขึ ้นบนเวที
นายสุทธิ ปั ญญาสกุลวงศ์ นายกสมาคมฯ กล่าวแสดงความรู้สกึ มอบของที่ระลึก
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ /คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ของของที่ระลึก
ผู้อานวยการมอบของที่ระลึก
กลุม่ บริหารงบประมาณ/วิชาการ/บริหารทั่วไป/บุคคล/ภาษาไทย/คณิตสาสตร์ /วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา/ภาษาต่างประเทศ/ศิลปะ/สุขศึกษา/การงานอาชีพ/นักการ มอบของที่ระลึก
การแสดงชุดที่ 3 ..................................- การแสดงชุดที่ 4 .................................................
การแสดงชุดที่ 5 ..................................- การแสดงชุดที่ 6 ................................................
(การแสดง/สลับกับดนตรีและขับร้ อง
ผู้เกษี ยณกล่าวแสดงความรู้ สกึ และกล่าวอาลา
ครูและบุคลากรมอบดอกไม้ แสดงความยินดี
(บรรเลงเพลง หมัน่ คอยดูแล/ความสุข ความทรงจา ไม่มีวนั สิ ้นสุด)
ขับร้ อง/ดนตรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ

1. ผู้ร่วมขบวนแห่ ได้ แก่ ฝ่ ายบริหาร / หัวหน้ ากลุม่ สาระ หัวหน้ าระดับ/หัวหน้ าคณะสี/เล็ก/พิราม/สมจิตร/
ณัฏฐ์ ธยาน์/ฝนทอง//ทัศนีย์/โสภา/ปุ้ย/วราภรณ์ (สัต)
2. ผู้ที่ไม่ได้ ร่วมขบวนแห่ทกุ ท่านพร้ อมกันที่หอประชุม เตรี ยมให้ การต้ อนรับผู้เกษี ยณอายุราชการ
3. ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีโดยพร้ อมเพรี ยงกัน ขอความกรุณา งดถ่ ายรู ปช่ วงพิธีการ

