
 
ค ำสัง่โรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 

ที่ ๓๐๖  / ๒๕๖๑ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเกษียณอำยุรำชกำรและแสดงมทุิตำจติ 

***************************** 
 

  ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ได้ก ำหนดจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำรและแสดงมทุิตำจิต          
“กตเวทิตำเพชรรัตน์กัลยำณีศรี ว.ธ.”   ในวันศุกร์ที่ ๒๘  กันยำยน ๒๕๖๑  เวลำ ๑๗.๓๐ น.   เพื่อให้กำรเตรียมควำม
พร้อมและด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยอำศยั อ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗ (๑)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ  
บคุลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๗  จงึแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังต่อไปน้ี 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
นำยสมพร สังวำระ   ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม   กรรมกำร 
นำยธรรมนูญ      สวนสุข                         กรรมกำร  
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์  กรรมกำร  
นำยสมชยั ก้องศักดิศ์รี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         หน้าที่  อ ำนวยกำร ประสำนงำน ใหค้ ำปรึกษำ แนะน ำให้กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
๒.  คณะกรรมการด าเนินการ 

นำยสมชยั ก้องศักดิศ์รี  ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์  รองประธำนกรรมกำร  

นำงนลินพร สมสมัย  กรรมกำร น.ส.ชลิตำ บุญรักษำ กรรมกำร 
นำยณรงค ์           หนูนำรี  กรรมกำร นำงธัญญำ สติภำ  กรรมกำร 
น.ส.ภัทรนุช ค ำด ี  กรรมกำร น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยด ี กรรมกำร 
น.ส.มณทิพย์   เจริญรอด กรรมกำร นำงพัชรำ ไตรยวงศ ์ กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมกำร น.ส.กุลยำ บูรพำงกูร กรรมกำร 
นำยเพชร            สำระจันทร์ กรรมกำร นำยชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมกำร 
น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์ม่ัน กรรมกำร นำยอภิวฒัน์ บุญอ่อน  กรรมกำร 
น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมกำร น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ ์           กรรมกำร 
นำยกิติศักดิ์          โฉมวิไล  กรรมกำร นำยสุมังครัตน์ โคตรมณี   กรรมกำร 
นำยสำธติ            แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร 

          นำยธรรมนูญ       สวนสุข              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          นำยศุภกิจ หนองหัวลงิ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

น.ส.รุ่งตะวัน        ทำโสต   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  หน้าที ่วำงแผนด ำเนินกำร เพื่อใหง้ำนส ำเร็จลลุ่วงไปด้วยด ี  ติดต่อประสำนงำนแก้ปญัหำกับคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย        
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๓.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน 

นำยสมชยั ก้องศักดิศ์รี  ประธำนกรรมกำร 
นำยธรรมนูญ       สวนสขุ               รองประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์  รองประธำนกรรมกำร  

นำงนลินพร สมสมัย  กรรมกำร น.ส.ชลิตำ บุญรักษำ กรรมกำร 
นำยณรงค ์           หนูนำรี  กรรมกำร นำงธัญญำ สติภำ  กรรมกำร 
น.ส.ภัทรนุช ค ำด ี  กรรมกำร น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยด ี กรรมกำร 
น.ส.มณทิพย์   เจริญรอด กรรมกำร นำงพัชรำ ไตรยวงศ ์ กรรมกำร 
น.ส.ณัฐพร อ้วนล่ ำ     กรรมกำร น.ส.สุทธิดำ แซ่หล่อ    กรรมกำร 
น.ส.อรณัท           รัตนอ ำภำ          กรรมกำร น.ส.ธัญยธรณ์  ผำลำ      กรรมกำร 
น.ส.ณิชำ    แสงทอง   กรรมกำร น.ส.ทรงพร อรุณรัมย์  กรรมกำร 
น.ส.ธัญญ์ฐติำ เยำวยอด  กรรมกำร น.ส.จีญำพัชญ ์    แก้มทอง            กรรมกำร 
น.ส.กิตติมำ          ธรรมวิสุทธิ ์ กรรมกำร น.ส.ลำวัลย ์ คงแก้ว    กรรมกำร 
น.ส.ณัฐวดี           โพธิจักร     กรรมกำร น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์    กรรมกำร 
น.ส.ญำณิศำ         ชำญกิจกรรณ์     กรรมกำร น.ส.จุฑำรัตน์ เกำะหวำย    กรรมกำร 
น.ส.อำภำพร        ภิระบรรณ์     กรรมกำร น.ส.รุ่งตะวัน ทำโสต    กรรมกำร 

          นำงทัศนีย์           วงคเ์ขียว           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          นำยศิรวิชญ ์ ประยูรวิวัฒน์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

น.ส.เมธำวี           สุขเจริญ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑.   จดัท ำหนังสือเชิญผู้มีเกียรติมำร่วมงำน      
           ๒.   ให้กำรต้อนรับผู้มีเกียรติมำร่วมงำน จดัเตรียมสมุดลงชื่อ ลงทะเบียนรับของขวญั 
           ๓.   จัดระบบมอบของขวัญ ของที่ระลึก ดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
           ๔.   ประสำนงำนทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง ใหด้ ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายพิธกีรและพิธีการมุทิตาจิต 
นำยธรรมนูญ       สวนสขุ     ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 

นำยศุภกิจ            หนองหัวลิง กรรมกำร นำยสัณห ์          พินิจมณีรัตน์ กรรมกำร 
น.ส.อรวรรณ        น่ิมดวง    กรรมกำร น.ส.อรวรรณ      พันธุ์ภครินทร์ กรรมกำร 
นำยอภิวฒัน์         บญุอ่อน    กรรมกำร น.ส.ปรัชญำ      กำรรักษำ   กรรมกำร 
น.ส.รัตยำ            ร่ำงกำยด ี กรรมกำร น.ส.ชลิตำ บุญรักษำ กรรมกำร 
นำยวรธรรม         หนูประดษิฐ ์ กรรมกำร น.ส.จีรำภำ ชินภักดี   กรรมกำร 
น.ส.ณัฐพร           อ้วนล่ ำ     กรรมกำร นำยปวิตร สมนึก     กรรมกำร 
นำยศรำวุธ คำรมหวำน กรรมกำร น.ส.ลำวัลย ์ คงแก้ว  กรรมกำร 
นำยชัยวฒัน์   ผ่องสังข์   กรรมกำร นำยชนินทร์ บัวแจ้ง  กรรมกำร 
น.ส.ณัฐวด ี โพธิจักร     กรรมกำร น.ส.สุทธิดำ แซ่หล่อ    กรรมกำร 
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นำยทินกร           พำนจันทร์          กรรมกำร นำยสมพร  โพธ์ิศรี      กรรมกำร 
น.ส.พนิดำ           ยอดรัก              กรรมกำร น.ส.พัชรำวัลย์  บุตรพรม      กรรมกำร 
น.ส.กมลลักษณ์     สร้อยเงิน           กรรมกำร นำยศักรินทร์ ศรีตระกูล      กรรมกำร 

          นำงมลิวรรณ        อันพิมพ์            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          น.ส.เมทติำ ชัยมำ      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑.   จดัท ำก ำหนดกำร สูจิบตัร และแผ่นพับผูเ้กษยีณ      
           ๒.   เป็นพิธีกรด ำเนินรำยกำร 
           ๓.   ด ำเนินกำรพิธีมุทิตำจิตครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
           ๔.   ประสำนงำนทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง ใหด้ ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
นำยธรรมนูญ       สวนสขุ     ประธำนกรรมกำร 

น.ส.รุ่งตะวัน         ทำโสต  กรรมกำร นำยสำธติ     แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์     กรรมกำร นำยสัณห ์          พินิจมณีรัตน์ กรรมกำร 
น.ส.ศิริมำ            บุญสวัสดิ์  กรรมกำร           นำยสมศักดิ์        สวนสุข            กรรมกำร 
น.ส.ทัศนีย์           บุญประเสริฐ       กรรมกำร           นำยธวัช   แจ่มแจง้      กรรมกำร 
นำงวันเพ็ญ          สุขสมพืช           กรรมกำร           นักพฒันำทุกคน                         กรรมกำร 

          นำยศุภกิจ หนองหัวลงิ        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          น.ส.ชลติำ   บุญรักษำ      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑.   จดัสถำนที่ แผนผังโต๊ะน่ัง ให้เรียบร้อยท ำก ำหนดกำร สูจิบตัร และแผ่นพับผู้เกษยีณ      
           ๒.   จัดสถำนทีแ่ละตัง่พิธีรดน้ ำครูที่เกษียณอำยุรำชกำร 
           ๓.   ประดับตกแตง่เวที จับจีบผำ้ จดัดอกไม้ ต้นไม้ ประดับเวที บริเวณรำวบันได ซุ้มประตูหอประชุมให้สวยงำม 
           ๔.   อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจรำจรให้แขกท่ีมำร่วมงำน 
           ๕.   จัดท ำอักษรบนเวที ข้อควำมว่ำ 
 
 
 
 
 

๖.  คณะกรรมการฝ่ายดนตรีและการแสดง  
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์     ประธำนกรรมกำร 

นำยสุวิท              ปิ่นอมร    กรรมกำร นำยสุริยำ      ทรัพย์เฮง     กรรมกำร 
นำยจักรกฤษณ์      ชัยปรำโมทย ์   กรรมกำร นำยภำคภูมิ      แก้วเย็น     กรรมกำร 
นำงนวรัตน์          นำคะเสนีย์กุล      กรรมกำร          นำงทพิยจ์ันทร์     หงษำ                กรรมกำร  
น.ส.รัตยำ            ร่ำงกำยด ี กรรมกำร นำยทินกร      พำนจันทร์ กรรมกำร 
น.ส.พนิดำ   ยอดรัก     กรรมกำร น.ส.อัญชิสำ        เหมทำนนท์ กรรมกำร 
 

กตเวทติาเพชรรัตน์กัลยาณีศรี ว.ธ. 
ครูวราภรณ์  สตัยมาภากร     ครูล าพอง  พลูเพ่ิม 
ครูกณุฑลี  เจษฎาวลัย์       ครูนงพร  จู่พิชญ์ 
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นำงพัชรำ            ไตรยวงศ ์           กรรมกำร นำยสำธติ   แก้วศรีทัศน์      กรรมกำร 

          น.ส.ชลติำ   บุญรักษำ           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          น.ส.เมทติำ ชัยมำ      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑.   จดักำรแสดงบนเวที กำรบรรเลงดนตรีไทย ขบวนดุริยำงค ์หรือแห่กลองยำวใหค้รูที่เกษียณอำยุรำชกำร      
           ๒.   จัดนักร้อง  ขึ้นร้องเพลงดนตรีคำรำโอเกะ   จนเสร็จงำน 
           ๓.   ประสำนงำนทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง ใหด้ ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย          

๗.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเล้ียง และจัดของทีร่ะลึก  
นำยธรรมนูญ       สวนสขุ     ประธำนกรรมกำร 
นำงทัศนีย์          วงค์เขยีว                       กรรมกำร  

น.ส.ศิริมำ           บุญสวัสดิ์     กรรมกำร น.ส.อรณัท      รัตนอ ำภำ     กรรมกำร 
น.ส.ณัฐพร อ้วนล่ ำ     กรรมกำร น.ส.สุทธิดำ แซ่หล่อ    กรรมกำร 
น.ส.กิตติมำ         ธรรมวิสุทธิ์ กรรมกำร น.ส.จีญำพัชญ ์    แก้มทอง            กรรมกำร 
น.ส.ณัฐวดี           โพธิจักร     กรรมกำร น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์    กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.หญงิก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์       กรรมกำร           นำงพชัรำ          ไตรยวงศ ์          กรรมกำร  
นักพัฒนำทุกคน                         กรรมกำร 

          นำยศุภกิจ   หนองหัวลงิ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          น.ส.รุ่งตะวัน ทำโสต      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑.   ติดต่ออำหำรโต๊ะจีนให้เพยีงพอแก่ครูและบุคลำกร     
           ๒.   ดแูลกำรจดัเลีย้งให้เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย 
           ๓.   จัดของที่ระลึกในวันงำน จัดมำลัยกรสวยงำม ๔ พวง  จัดหำบุหงำร ำไปเพื่อใช้ในพิธี  
           ๔.   จัดช่อดอกไม้กลัดหน้ำอกแก่ครูที่เกษียณอำยุรำชกำร 
           ๕.   ประสำนงำนทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง ใหด้ ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย     

๘.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา  
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์     ประธำนกรรมกำร 
นำยปวิตร          สมนึก                          กรรมกำร  

นำยสุริยำ           ทรัพย์เฮง     กรรมกำร นำยสิทธิชยั      มำโนชญ์กุล     กรรมกำร 
นำยภำคภูมิ แก้วเย็น     กรรมกำร นำยวัชระ เตง๋เจริญสุข    กรรมกำร 

          นำยสุวิท   ปิ่นอมร          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          นำยก ำพล จำงจะ           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑.   จดัท ำวดีีทศัน์ ประวัตคิรูที่เกษียณอำยุรำชกำร     
           ๒.   จัดเตรียมอุปกรณ์ แสง ส ีเสยีง ให้พร้อมเพื่อกำรใช้งำน 
           ๓.   บันทึกภำพน่ิง ถ่ำยวีดีทศัน์ 
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๙.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  

นำยสมชยั ก้องศักดิศ์รี  ประธำนกรรมกำร 
นำยสมจิตร์    แพทย์รัตน์   กรรมกำร นำยทินกร พำนจันทร์ กรรมกำร 
น.ส.พนิดำ   ยอดรัก  กรรมกำร นำงบุญเยีย่ม       พทิักษ์วงค ์        กรรมกำร 
น.ส.เมธำวี           สุขเจริญ     กรรมกำร น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์    กรรมกำร 
น.ส.ศศิธร            เมืองมูล     กรรมกำร นำงสิริกำญจน์ ธีระมงคล    กรรมกำร 

          นำงทัศนีย์           วงคเ์ขียว           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          นำยศิรวิชญ ์ ประยูรวิวัฒน์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑.   ประสำนงำนเก่ียวกับขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงิน   และจดัท ำบญัชีรำยรับ – รำยจ่ำย 

๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
น.ส.พนิดำ   ยอดรัก              ประธำนกรรมกำร 

น.ส.เมธำวี           สุขเจริญ     กรรมกำร 
น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑.   ด ำเนินกำรประเมินผลกิจกรรมตำ่งๆ    
           ๒.   สรุปผล และรำยงำนให้ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยที่เก่ียวข้องทรำบ 
 
           ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสัง่ ปฏิบตัิหน้ำทีด่้วยควำมรับผิดชอบ เป็นไปตำมกรอบกำรปฏบิัตงิำนอยำ่งเต็มก ำลงั
ควำมสำมำรถ เพื่อให้เกิดผลดแีก่โรงเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 
 
  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที ่    ๑๔    เดือน   กันยำยน   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

   สั่ง  ณ  วันที่    ๑๔    เดือน  กันยำยน   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
                                          
       
             (นำยสมพร สังวำระ) 
              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการจัดงาน 
เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑   “กตเวทิตาเพชรรัตน์กัลยาณีศรี ว.ธ.” 

วันศุกร์ท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

**************************************************** 
๑๗.๓๐ น.        คณะผู้บริหำร ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และแขกผูม้ีเกียรติ  พร้อมกันบนหอประชุม 
                        - ลงทะเบียนมอบของที่ระลกึ / ฟังเพลงดนตรี / พักผ่อนตำมอัธยำศัย 
๑๘.๐๐ น.        ขบวนเกียรติยศ น ำคุณครูที่เกษียณอำยุรำชกำรทั้ง ๔ ท่ำน มำยังหอประชุม 
                        - คณะผู้บรหิำร ครูและบุคลำกรทำงศึกษำ ตั้งแถวต้อนรับบนหอประชุม / ผู้อ ำนวยกำร กลัดช่อ
ดอกไม้ที่หน้ำอกให้ครูเกษียณอำยุรำชกำร 
                        - บันทึกภำพเป็นที่ระลึกตำมซุ้มถ่ำยภำพ 
๑๘.๓๐ น.        พิธีมุทิตำจิต “กตเวทิตำเพชรรัตน์กลัยำณีศรี ว.ธ.” 
                        - เรียนเชิญคณะครู / แขกผู้มเีกียรติทุกท่ำนน่ังประจ ำที่ 
                        - กำรแสดงร ำอวยพร  ชุด ปฐมบทแห่งควำมดี  จำกกลุ่มสำระฯศิลปะ 
                        - ชม VTR “สำยใยแห่งควำมรกั” ผูเ้กษียณอำยุรำชกำรทัง้ ๔ ท่ำน 
                        - เชิญครูที่เกษียณอำยุรำชกำร ทัง้ ๔ ท่ำน ข้ึนน่ังบนเวทีตำมล ำดับ 
                        - ผู้แทนครู  นำยศุภกิจ หนองหัวลิง กลำ่วมุทิตำจิต 
                        - คุณสุทธิ  ปัญญำสกลุวงศ์  ประธำนในพิธี  ข้ึนมุทิตำจิต  มอบมำลัยและบหุงำร ำไป 
                        - คณะผู้บรหิำร ครบูุคลำกรฯ และแขกผู้มีเกียรติ  ข้ึนมุทิตำจิต  / รับของที่ระลึก 
                          (ดนตรีไทยบรรเลงตลอดพิธีมทุิตำจิต) 
                        กล่ำวสดุดีและมอบของที่ระลึกผูเ้กษียณอำยุรำชกำร 
                        ๑.คุณสุทธิ  ปัญญำสกลุวงศ์  ประธำนในพิธี  มอบของที่ระลึก และกล่ำวสดุดีครเูกษียณ  
                        ๒. นำยสมพร  สังวำระ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต มอบของที่ระลกึ และกล่ำวอวยพร 
                        ๓. คณะผู้บริหำร ครูบุคลำกรฯ และแขกผู้มเีกียรติ  มอบของทีร่ะลึก  
                        - ผู้แทนครูที่เกษียณอำยุรำชกำร “กล่ำวแสดงควำมรู้สกึ ควำมประทับใจ” 
                        - รับประทำนอำหำร/ชมกำรแสดง จำกกลุ่มสำระฯสังคมศึกษำ/ศิลปะ/กำรงำนฯ/บริหำรวิชำกำร  
                        - ฟังเพลงจำกผูบ้รหิำร / ครู /บุคลำกร / แขกผู้มีเกียรติ / บันทึกภำพกบัผูเ้กษียณฯ ตำมอัธยำศัย 
๒๑.๐๐ น.        ปิดงำน 
 

******************************************************* 
หมายเหตุ  การแต่งกายนิยมไทย  สวยงาม 
 


