
 
     

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต     

ที่         วันที่     25   กนัยายน  2557 

เร่ือง   ก าหนดการจดังานวนัเกษียณอายรุาชการ 
****************************************************************************************************** 
เรียน  คณะกรรมการทกุทา่น 
   ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้ก าหนดจดังานเกษียณอายรุาชการและแสดงมทุิตาจิต                      
“  คารวะคุรุปูชนีย์ เพ็ชรแพร้วรุจี ....... ศรี วธ .” เนื่องในโอกาสเกษียณอายรุาชการ  ปีงบประมาณ  2557  ขึน้   
ในวนัองัคารที่ 30 กนัยายน 2557 เพือ่ให้การด าเนนิงานดงักลา่วเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จงึขอมอบหมายงาน ดงันี ้
1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
  นางนภสัสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  ประธานกรรมการ 
  นายสมชยั  ก้องศกัด์ิศรี  รองประธานกรรมการ 
น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด กรรมการ น.ส.นิภาพรรณ อดลุย์กิตติชยั กรรมการ  
นางกาญจนา สินวิชยั  กรรมการ น.ส.ภทัรนชุ ค าด ี กรรมการ  
นางนวรัตน ์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ นายณรงค์ หนนูารี  กรรมการ 
นายสเุนตร ศรีใหญ่  กรรมการ นายเพ่ิมศกัด์ิ พลูสวสัด์ิ กรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการ นายสมจิตร์ แพทย์รัตน ์ กรรมการ 
น.ส.ลกัษณา องักาบสี  กรรมการ นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา  กรรมการ  
นางณฎัฐธยาน ์ สนัน่ไหว  กรรมการ น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  กรรมการ 
นางล าพอง พลูเพิ่ม  กรรมการ นางทศันีย์ วงค์เขียว กรรมการ  
นายเล็ก  สินวิชยั  กรรมการ น.ส.จิรา  จัน่เล็ก  กรรมการ  
นายปุ้ ย  คงอไุร  กรรมการ นางปานทิพย์ สุขเกษม  กรรมการและเลขานกุาร 
นางทองกราว เสนาขนัธ์ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 
นางวราภรณ์ สตัยมาภากร กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 
หน้าที่ วางแผนด าเนนิการ เพื่อให้งานส าเร็จลุลว่งไปด้วยดี มอบหมายประสานงานแก้ไขปัญหา อนัอาจจะเกิดขึน้
ในการด าเนินงาน 
2.  ฝ่ายเชิญผู้มีเกียรติ/ต้อนรับ/รับลงทะเบียน 
  นางนภสัสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  ประธานกรรมการ 
  นางปานทิพย์  สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 
น.ส.นิภาพรรณ อดลุย์กิตติชยั กรรมการ นางกาญจนา สินวิชยั  กรรมการ 
นางนวรัตน ์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด กรรมการ 
นางแสนสขุ ค าแก้ว  กรรมการ น.ส.เสาวลกัษณ์ สนัติธรรมเมธี กรรมการ 
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น.ส.เกวลี บญุบา  กรรมการ น.ส.มวารี ใจชพูนัธ์  กรรมการ 
น.ส.รุ่งตะวนั ทาโสต  กรรมการ น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ 
น.ส.สุกญัญา ชาชิโย  กรรมการ น.ส.มยรีุ  ม่ิงมงคล  กรรมการ 
นายสมจิตร์  แพทย์รัตน ์ 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.อรณทั รัตนอ าภา กรรมการ น.ส.จนัทิมา สุระเกต ุ กรรมการ 
น.ส.พรพิศ รัตนไพจิตต์ กรรมการ น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการและเลขานกุาร 
นางวราภรณ์ สตัยมาภากร กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 
หน้าที่ 1.  จดัท าหนงัสือเชิญผู้ มีเกียรติมาร่วมงาน 
 2. ให้การต้อนรบัผู้ มีเกียรติมาร่วมงาน จดัเตรียมสมดุลงชื่อ , ลงทะเบียนรับของขวญั 
 3. จดัระบบการมอบของขวญั ของที่ระลึก ดแูลและอ านวยความสะดวกผู้ เกษียณอายรุาชการ 
 4. ประสานงานทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3.  ฝ่ายจัดพิธีแสดงมุทติาจิต 
  นายสมชยั  ก้องศกัด์ิศรี  ประธานกรรมการ 
  นายพิราม  ภูมิวิชิต   รองประธานกรรมการ 
น.ส.อญัชลี เขมะประภา กรรมการ นางกาญจนา ศิริมหา  กรรมการ  
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา  กรรมการ นายศภุกิจ เซียะสวสัด์ิ กรรมการ 
นายสุชาต ิ รัตนเมธากรู กรรมการ นางชนสิรางค์ ปรากฏชือ่ กรรมการ  
นางล าพอง พลูเพิ่ม  กรรมการและเลขานกุาร 
หน้าที่ 1.  จดัพิธีมทุิตาจิตผู้ เกษียณอายรุาชการ 

3.  ประสานงานกบัฝ่ายตา่ง ๆ เพือ่ให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4.  ฝ่ายพิธีกร จัดท าสูจิบตัรและแผ่นพบั 
  นางณฎัฐ์ธยาน ์ สนัน่ไหว   ประธานกรรมการ 
นายเพชร สาระจนัทร์ กรรมการ นางนวรัตน ์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ  
น.ส.ภทัรนนัท ์ แดนวงศ์ กรรมการและเลขานกุาร 
หน้าที่ 1.  จดัท าก าหนดการ สูจิบตัร และแผ่นพบัผู้ เกษียณ 
 2.  เป็นพิธีกรด าเนนิรายการ 
 3.  ประสานงานทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง ให้การด าเนนิงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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5.  ฝ่ายจัดสถานที่ ตกแต่งเวท ีและตวัอักษร 
  นางทองกราว  เสนาขนัธ์  ประธานกรรมการ 
  นายเล็ก   สินวิชยั   รองประธานกรรมการ 
นายศภุกิจ หนองหวัลิง กรรมการ นางกณุฑลี เจษฎาวลัย์ กรรมการ  
นายเพชร สาระจนัทร์ กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทศัน ์ กรรมการ 
น.ส.มวารี ใจชพูนัธ์  กรรมการ น.ส.ภทัรนนัท ์ แดนวงศ์  กรรมการ 
น.ส.ชลิตา บญุรักษา กรรมการ นายสมฎุฎ์ิ ภาษาด ี กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นายก าพล จางจะ  กรรมการ 
นายวชัระ เตง๋เจริญสขุ กรรมการ นายจกัรกฤษณ์ ชยัปราโมทย์ กรรมการ 
นกัการภารโรง   กรรมการ น.ส.รุ่งตะวนั ทาโสต  กรรมการและเลขานกุาร 
หน้าที่ 1.  จดัสถานที่ , แผนผงัโต๊ะนัง่ในหอประชมุ ให้เรียบร้อย 

2.   จดัสถานที่และตัง่พธีิรดน า้ครูที่เกษียณอายรุาชการ 
3.  ประดบัตกแตเ่วที จบัจีบผ้า จดัดอกไม้ ต้นไม้ ประดบัเวที , บริเวณราวบนัได ซุ้มประตหูอประชมุให้สวยงาม
4.  อ านวยความสะดวกในการจราจรให้แขกที่มาร่วมงาน 
5.  จดัท าอกัษรบนเวที ข้อความวา่ 
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6.  ฝ่ายการแสดง 
  นางนวรัตน ์ นาคะเสนีย์กลุ ประธานกรรมการ 
น.ส.ภทัรนนัท ์ แดนวงศ์  กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทศัน ์ กรรมการ  
น.ส.ชลิตา บญุรักษา กรรมการ นายจกักฤษ ชยัปราโมทย์ กรรมการ 
หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทกุกลุ่มสาระ กรรมการ 
นางณฎัฐธยาน ์ สนัน่ไหว  กรรมการและเลขานกุาร 
หน้าที่ 1.  จดัการแสดงบนเวที การบรรเลงดนตรีไทย ขบวนแหก่ลองยาว 
 2. ประสานงานทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คารวะคุรุปูชนีย์ เพช็รแพร้วรุจ ี....... ศรี วธ. 
ครูศรีนภา   อรัญญาเกษมสขุ 

ครูพชัรี   ระมาตร์ 
ครูเสาวนีย์  จิระสทุธ์ิตระกลู 
นายบญุรอด   เตียงแก้ว 

                   30   กันยายน  2557 



 
- 4  - 

 
7.  ฝ่ายจัดเลีย้ง 
  นางทองกราว  เสนาขนัธ์  ประธานกรรมการ 
  นางกาญจนา  ศิริมหา   รองประธานกรรมการ  
น.ส.รุ่งตะวนั ทาโสต  กรรมการ น.ส.นงพร จูพ่ิชญ์  กรรมการ 
นางวนัเพ็ญ สุขสมพืช กรรมการ นกัการภารโรง   กรรมการ 
หน้าที่ 1.  ติดตอ่อาหารโต๊ะจีนให้เพียงพอแกค่รูและบคุลากร 
 2.  ดแูลให้การจดัเลีย้งอาหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3.  จดัชอ่ดอกไม้กลดัหน้าอกแกผู่้ เกษียณอายรุาชการ 
 4.  ประสานงานทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
8.  กรรมการฝ่ายโสตทศันูปกรณ์ 
  น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์  ประธานกรรมการ 
นายปวิตร สมนกึ  กรรมการ นายสมฎุฎ์ิ ภาษาด ี กรรมการ 
นายสิทธิชยั มาโนชญ์กลุ กรรมการ นายธรัตน ์ บลัลงัค์โพธ์ิ กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นายก าพล จางจะ  กรรมการ 
นายสวุิท ป่ินอมร  กรรมการและเลขานกุาร 
หน้าที่ 1.  จดัท า Power  Point  ประวติัผู้ เกษียณอายรุาชการ 
 2.  จดัเตรียมอปุกรณ์แสงเสียงให้พร้อมเพือ่การใช้งาน 
 3.  บนัทกึภาพนิ่ง ถา่ยวีดีทศัน ์
 4.  จดัดนตรี บรรเลงในงาน 
9.  ฝ่ายการเงินและจัดของที่ระลึก 
  นางนภสัสรณ์  เกียรติอภิพงษ์ ประธานกรรมการ 
นางบญุเย่ียม พิทกัษ์วงศ์ กรรมการ นายสมจิตร์ แพทย์รัตน ์ กรรมการ 
น.ส.สุวรรณี พิริยะประทาน กรรมการ 
นางทศันีย์ วงค์เขียว กรรมการและเลขานกุาร 
หน้าที่ 1. ประสานงานเก่ียวกบัขัน้ตอนการเบิกจา่ยเงิน 
 2. จดัท าบญัชีรายรับ – รายจา่ย 
 3. จดัของที่ระลกึในวนังาน 
  สัง่  ณ  วนัที่   25  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.  2557 
 
      
     (นางวรรณี  บญุประเสริฐ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 



 
ก าหนดการ 

                                    “คารวะคุรุปูชนีย์   เพช็รแพร้วรุจี.....ศรี วธ.”   
                 วันอังคารท่ี 30 กันยายน 2557 

ณ หอประชุมโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 
********************************************************************************* 

เวลา 17.30 น.  -  ผู้ เกษียณอายุราชการ  ครูและบคุลากร (ที่ระบ)ุ พร้อมกนัที่หน้าห้องโสต  
   - ครูและบคุลากรพร้อมกนัที่หอประชมุ  เตรียมให้การต้อนรับผู้ เกียรติ  
   -  วงโยธวาทิต น าขบวนแห่และผู้ เกษียณอายุราชการไปยงัหอประชุม   
   -  ผู้อ านวยการมอบช่อดอกไม้ต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ผู้ เกษียณอายุราชการ 
   -  ธงโรงเรียนน าผู้ เกษียณเข้าหอประชุม  ครูและบุคลากรยืนปรบมือให้การต้อนรับ 
   -  พิธีกรเชิญผู้ เกษียณนัง่ประจ าที่บนเวที  คณุครูร่วมพิธีมฑิุตาจิต นัง่ประจ าที่   
   -  ผู้อ านวยการ วรรณี  บญุประเสริฐ กล่าวความรู้สกึ และน าครู บคุลากร แสดงมฑิุตาจิต
   -  (ดนตรีไทยบรรเลง) ครูและบุคลากรแสดงมฑิุตาจิต รับของที่ระลกึจากผู้ เกษียณอายรุาชการ
   - เสร็จพิธี ผู้ เกษียณอายรุาชการ นัง่ที่ประจ าที่ ชมวีดิทศัน์    
   -  การแสดงชดุที่ 1 ร าอวยพร “ฉยุฉายเกษียณอายรุาชการ”   
   -  การแสดงชดุที่ 2  กลุ่มบริหารวิชาการ     
   -  ดนตรีบรรเลง/ขบัร้อง      
เวลา       20.00 น.  -  พิธีกร เชิญผู้ เกษียณอายุราชการขึน้บนเวที     
   -  นายสทุธิ   ปัญญาสกุลวงศ์  นายกสมาคมฯ กล่าวแสดงความรู้สกึ  มอบของที่ระลกึ 
   -  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาฯ /คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ของของที่ระลกึ
   -  ผู้อ านวยการมอบของที่ระลกึ      
   -  กลุม่บริหารงบประมาณ/วิชาการ/บริหารทั่วไป/บคุคล/ภาษาไทย/คณิตสาสตร์/วิทยาศาสตร์
     สงัคมศกึษา/ภาษาต่างประเทศ/ศิลปะ/สขุศึกษา/การงานอาชีพ/นักการ  มอบของที่ระลกึ
   -  การแสดงชดุที่ 3 ..................................- การแสดงชดุที่ 4 .................................................
   -  การแสดงชดุที่ 5 ..................................- การแสดงชดุที่ 6 ................................................
    (การแสดง/สลบักบัดนตรีและขบัร้อง             
เวลา 21.00 น.  -    ผู้ เกษียณกลา่วแสดงความรู้สกึ และกลา่วอ าลา    
   -   ครูและบคุลากรมอบดอกไม้ แสดงความยินดี      
      (บรรเลงเพลง หมัน่คอยดแูล/ความสขุ ความทรงจ า ไม่มีวนัสิน้สดุ)           
   -   ขบัร้อง/ดนตรี      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
หมายเหตุ 1.  ผู้ ร่วมขบวนแห่ ได้แก่ ฝ่ายบริหาร / หวัหน้ากลุม่สาระ หวัหน้าระดบั/หวัหน้าคณะส/ีเลก็/พิราม/สมจิตร/   
                    ณฏัฐ์ธยาน์/ฝนทอง//ทศันีย์/โสภา/ปุ้ ย/วราภรณ์ (สตั)     
  2.  ผู้ที่ไม่ได้ร่วมขบวนแห่ทกุท่านพร้อมกนัที่หอประชมุ เตรียมให้การต้อนรับผู้ เกษียณอายุราชการ 
  3.  ขอเชิญทกุท่านร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกนั   ขอความกรุณา งดถ่ายรูปช่วงพิธีการ    

 


