
 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่    ๒๔๐    / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต 

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

  ดวยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ไดกําหนดจัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมทุิตาจิต          

“กตเวทิตา คุรุปูชนียศรี ว.ธ.” ในวันจันทรที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. เพื่อใหการเตรยีมความพรอม  

และดําเนินไปดวยความเรียบรอย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดังตอไปน้ี 

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ 

น.ส.จินตนา  ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ 

นางปานทิพย  สุขเกษม   กรรมการ 

นายธรรมนูญ       สวนสุข                      กรรมการ  

น.ส.ภรณกมนส  ดวงสุวรรณ  กรรมการ  

นายสมชัย  กองศักด์ิศร ี  กรรมการและเลขานุการ 

         หนาท่ี  อํานวยการ ประสานงาน ใหคําปรึกษา แนะนําใหการดําเนินการตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอย  

๒.  คณะกรรมการดําเนินการ 

นายสมชัย  กองศักด์ิศร ี  ประธานกรรมการ 

นางปานทิพย  สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 

น.ส.ภรณกมนส  ดวงสุวรรณ  รองประธานกรรมการ  

นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรกัษา กรรมการ 

วาที่ ร.ต.ประจักษ  จอมทอง กรรมการ นางธัญญา สติภา  กรรมการ 

น.ส.ภัทรนุช คําดี  กรรมการ น.ส.รัตยา รางกายดี กรรมการ 

น.ส.มณทพิย   เจริญรอด กรรมการ นางพัชรา ไตรยวงศ กรรมการ 

วาที่ ร.ต.ศุภกิจ เซยีะสวัสด์ิ กรรมการ นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 

นายชัยวัฒน        ผองสังข    กรรมการ นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ 

น.ส.กมลรัตน ตระกลูสถิตยมั่น กรรมการ นายอภิวัฒน บุญออน  กรรมการ 

นายศราวุธ          คารมหวาน      กรรมการ น.ส.วชิราภรณ สันตวงษ กรรมการ 

นายกิติศักด์ิ         โฉมวิไล  กรรมการ นายสุมังครัตน โคตรมณี   กรรมการ 

นายสาธิต  แกวศรีทัศน กรรมการ          นายนิพนธ        พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 

          นายธรรมนูญ       สวนสุข         กรรมการและเลขานุการ 

          น.ส.รุงตะวัน        ทาโสต            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

น.ส.อาภาภรณ ภิระบรรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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  หนาท่ี วางแผนดําเนินการ เพื่อใหงานสําเรจ็ลุลวงไปดวยดี   ติดตอประสานงานแกปญหากับคณะกรรมการทุกฝาย                                                                  

๓.  คณะกรรมการฝายปฏิคมและลงทะเบียน 

นายสมชัย  กองศักด์ิศร ี  ประธานกรรมการ 

นายธรรมนูญ        สวนสุข               รองประธานกรรมการ 

นางปานทิพย  สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 

น.ส.ภรณกมนส  ดวงสุวรรณ  รองประธานกรรมการ  

นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรกัษา กรรมการ 

วาที่ ร.ต.ประจักษ  จอมทอง กรรมการ นางธัญญา สติภา  กรรมการ 

น.ส.ภัทรนุช คําดี  กรรมการ น.ส.รัตยา รางกายดี กรรมการ 

น.ส.มณทพิย   เจริญรอด กรรมการ นางพัชรา ไตรยวงศ กรรมการ 

น.ส.ณัฐพร อวนล่ํา     กรรมการ น.ส.สุทธิดา แซหลอ    กรรมการ 

น.ส.อรณัท         รัตนอําภา        กรรมการ น.ส.ธัญยธรณ  ผาลา      กรรมการ 

น.ส.ณิชา    แสงทอง   กรรมการ น.ส.ทรงพร อรุณรัมย กรรมการ 

น.ส.ธัญญฐิตา รุงสินธิติวงศ กรรมการ         น.ส.ณัฐวดี        โพธิจักร     กรรมการ 

น.ส.ณิชพัณณ เฉลิมพันธ    กรรมการ          น.ส.พนิดา        ยอดรัก          กรรมการ 

นายศิรวิชญ ประยูรวิวัฒน    กรรมการ         นายทินกร        พานจันทร      กรรมการ 

นายนิพนธ         พจนสุวรรณชัย   กรรมการ 

นางทัศนีย         วงคเขียว          กรรมการและเลขานุการ 

          นางเกษรา กองศักด์ิศรี       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

น.ส.เมธาวี          สุขเจริญ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี ๑.   จัดทําหนังสอืเชิญผูมเีกียรติมารวมงาน      

           ๒.   ใหการตอนรับผูมีเกียรติมารวมงาน จัดเตรียมสมุดลงช่ือ ลงทะเบียนรบัของขวัญ 

           ๓.   จัดระบบมอบของขวัญ ของที่ระลึก ดูแลและอํานวยความสะดวกผูเกษียณอายุราชการ 

           ๔.   ประสานงานทุกฝายทีเ่กี่ยวของ ใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

๔.  คณะกรรมการฝายพิธีกรและพิธีการมุทิตาจิต 

นายธรรมนูญ       สวนสุข     ประธานกรรมการ 

นางปานทิพย สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 

นายอภิวัฒน         บุญออน    กรรมการ น.ส.ปรัชญา       การรักษา   กรรมการ 

น.ส.รัตยา           รางกายดี กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรกัษา กรรมการ 

นายวรธรรม         หนูประดิษฐ กรรมการ น.ส.จีราภา ชินภักดี   กรรมการ 

น.ส.ณัฐพร          อวนล่ํา     กรรมการ นายปวิตร สมนึก     กรรมการ 

นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ น.ส.ลาวัลย คงแกว  กรรมการ 

นายชัยวัฒน   ผองสังข   กรรมการ นายชนินทร บัวแจง  กรรมการ 

น.ส.ณัฐวดี โพธิจักร     กรรมการ น.ส.สุทธิดา แซหลอ    กรรมการ 

นายทินกร          พานจันทร       กรรมการ นายสมพร  โพธ์ิศรี      กรรมการ 
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น.ส.อาภาภรณ     ภิระบรรณ       กรรมการ น.ส.พัชราวัลย  บุตรพรม      กรรมการ 

น.ส.กมลลักษณ    สรอยเงิน        กรรมการ นายศักรินทร ศรีตระกลู      กรรมการ 

          นางมลิวรรณ      อันพิมพ         กรรมการและเลขานุการ 

          น.ส.เมทิตา ชัยมา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

หนาท่ี ๑.   จัดทํากําหนดการ สจูิบัตร และแผนพับผูเกษียณ      

           ๒.   เปนพิธีกรดําเนินรายการ 

           ๓.   ดําเนินการพิธีมุทิตาจิตครผููเกษียณอายุราชการ 

           ๔.   ประสานงานทุกฝายทีเ่กี่ยวของ ใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

๕.  คณะกรรมการฝายสถานท่ี  

นายธรรมนูญ       สวนสุข     ประธานกรรมการ 

น.ส.อาภาภรณ    ภิระบรรณ กรรมการ นายสาธิต      แกวศรีทัศน กรรมการ 

น.ส.ภัทรนันท แดนวงศ     กรรมการ นายสัณห         พินิจมณีรัตน กรรมการ 

น.ส.ศิรมิา           บุญสวัสด์ิ  กรรมการ          นายสมศักด์ิ       สวนสุข            กรรมการ 

น.ส.ทัศนีย         บุญประเสริฐ    กรรมการ         นายธวัช   แจมแจง      กรรมการ 

นางวันเพ็ญ         สุขสมพืช          กรรมการ         นักพัฒนาทกุคน                      กรรมการ 

          น.ส.รุงตะวัน      ทาโสต            กรรมการและเลขานุการ 

          น.ส.ชลิตา  บุญรกัษา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี ๑.   จัดสถานที่ แผนผังโตะน่ัง ใหเรียบรอยทํากําหนดการ สจูิบัตร และแผนพบัผูเกษียณ      

           ๒.   จัดสถานที่และต่ังพิธีรดนํ้าครูที่เกษียณอายุราชการ 

           ๓.   ประดับตกแตงเวที จบัจบีผา จัดดอกไม ตนไม ประดับเวท ีบรเิวณราวบันได ซุมประตูหอประชุมให  

                 สวยงาม 

           ๔.   อํานวยความสะดวกในการจราจรใหแขกทีม่ารวมงาน 

           ๕.   จัดทําอักษรบนเวที ขอความวา 

 

 

 

 

 

๖.  คณะกรรมการฝายดนตรีและการแสดง  

น.ส.ภรณกมนส ดวงสุวรรณ     ประธานกรรมการ 

นายสุวิท             ปนอมร    กรรมการ นายสุริยา      ทรัพยเฮง     กรรมการ 

นายจักรกฤษณ     ชัยปราโมทย    กรรมการ นายภาคภูมิ      แกวเย็น     กรรมการ 

นางนวรัตน         นาคะเสนียกุล    กรรมการ       นางทิพยจันทร  หงษา              กรรมการ 

 น.ส.รัตยา         รางกายดี กรรมการ นายทินกร      พานจันทร กรรมการ 

 

กตเวทติา คุรุปูชนีย์ศรี ว.ธ. 

ครูศภุกิจ  หนองหวัลิง 
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น.ส.พนิดา   ยอดรัก     กรรมการ น.ส.อญัชิสา     เหมทานนท กรรมการ 

นางพัชรา            ไตรยวงศ กรรมการ นายสาธิต   แกวศรีทัศน      กรรมการ 

นายศราวุธ          คารมหวาน     กรรมการ  

          น.ส.ชลิตา   บุญรกัษา         กรรมการและเลขานุการ 

          น.ส.เมทิตา ชัยมา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี ๑.   จัดการแสดงบนเวที การบรรเลงดนตรีไทย ขบวนดุริยางค หรือแหกลองยาวใหครทูี่เกษียณอายุราชการ      

           ๒.   จัดนักรอง  ข้ึนรองเพลงดนตรีคาราโอเกะ   จนเสร็จงาน 

           ๓.   ประสานงานทุกฝายทีเ่กี่ยวของ ใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย   

๗.  คณะกรรมการฝายจัดเลี้ยง และจัดของท่ีระลึก  

นายสมชัย       กองศักด์ิศรี     ประธานกรรมการ 

นายธรรมนูญ   สวนสุข                         รองประธานกรรมการ  

น.ส.ศิรมิา          บุญสวัสด์ิ     กรรมการ น.ส.อรณัท      รัตนอําภา     กรรมการ 

น.ส.ณัฐพร อวนล่ํา     กรรมการ น.ส.สุทธิดา แซหลอ    กรรมการ 

น.ส.กิตติมา        ธรรมวิสทุธ์ิ กรรมการ น.ส.จีญาพัชญ    แกมทอง กรรมการ 

น.ส.ณัฐวดี           โพธิจักร     กรรมการ น.ส.ณิชพัณณ เฉลิมพันธ    กรรมการ 

วาที่ ร.ต.หญงิกิ่งกมล ชูกะวิโรจน    กรรมการ      นางพัชรา          ไตรยวงศ        กรรมการ  

น.ส.กนกภรณ       โพธ์ิเขียว         กรรมการ      น.ส.เกศินี         จันทรครบ         กรรมการ 

น.ส.กมลลักษณ     สรอยเงิน        กรรมการ        นายนิธิภัทร       สรอยเช้ือดี       กรรมการ  

นักพัฒนาทกุคน                       กรรมการ 

          นางทัศนีย          วงคเขียว        กรรมการและเลขานุการ 

          นางเกษรา          กองศักด์ิศร ี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี ๑.   ติดตออาหารโตะจีนใหเพียงพอแกครูและบุคลากร     

           ๒.   ดูแลการจัดเลี้ยงใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

           ๓.   จัดของที่ระลกึในวันงาน จัดมาลัยกรสวยงาม ๔ พวง  จัดหาบุหงารําไปเพื่อใชในพิธี  

           ๔.   จัดชอดอกไมกลัดหนาอกแกครูทีเ่กษียณอายุราชการ 

           ๕.   ประสานงานทุกฝายทีเ่กี่ยวของ ใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย     

๘.  คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา  

น.ส.ภรณกมนส  ดวงสุวรรณ     ประธานกรรมการ 

นายปวิตร           สมนึก             กรรมการ  นายสุริยา         ทรัพยเฮง     กรรมการ 

นายจักรกฤษณ   ชัยปราโมทย      กรรมการ นายภาคภูมิ แกวเย็น     กรรมการ

 นายสิทธิชัย      มาโนชญกุล     กรรมการ นายวัชระ เตงเจรญิสุข    กรรมการ 

          นายสุวิท   ปนอมร          กรรมการและเลขานุการ 

          นายกําพล จางจะ           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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หนาท่ี ๑.   จัดทําวีดีทัศน ประวัติครูที่เกษียณอายุราชการ     

           ๒.   จัดเตรียมอุปกรณ แสง สี เสียง ใหพรอมเพื่อการใชงาน 

           ๓.   บันทึกภาพน่ิง ถายวีดีทัศน 

๙.  คณะกรรมการฝายการเงิน  

นายสมชัย กองศักด์ิศร ี  ประธานกรรมการ 

นายสมจิตร    แพทยรัตน   กรรมการ นายทินกร พานจันทร กรรมการ 

น.ส.พนิดา   ยอดรัก  กรรมการ นางบุญเย่ียม    พิทักษวงค        กรรมการ 

น.ส.เมธาวี        สุขเจริญ     กรรมการ น.ส.ณิชพัณณ เฉลิมพันธ    กรรมการ 

น.ส.ศศิธร          เมืองมูล     กรรมการ นางสิรกิาญจน ธีระมงคล    กรรมการ 

          นางทัศนีย        วงคเขียว          กรรมการและเลขานุการ 

          นายศิรวิชญ ประยูรวิวัฒน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี ๑.   ประสานงานเกี่ยวกับข้ันตอนการเบิกจายเงิน   และจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย 

๑๐.  คณะกรรมการฝายประเมินผล  

น.ส.พนิดา   ยอดรัก              ประธานกรรมการ 

น.ส.เมธาวี           สุขเจริญ     กรรมการ 

น.ส.ณิชพัณณ เฉลิมพันธ    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ๑.   ดําเนินการประเมินผลกิจกรรมตางๆ    

           ๒.   สรุปผล และรายงานใหฝายบริหารและฝายทีเ่กี่ยวของทราบ 

 

           ใหผูที่ไดรับการแตงต้ังตามคําสั่ง ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เปนไปตามกรอบการปฏิบัติงานอยางเต็ม

กําลังความสามารถ เพือ่ใหเกิดผลดีแกโรงเรียนและทางราชการตอไป 

 

  ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่     ๑๓    เดือน   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

   สั่ง  ณ  วันที่    ๑๓    เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

                                          

       
             (นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 

               ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

 

 

 

 



กําหนดการจัดงาน 

เกษียณอายุราชการ ป พ.ศ. ๒๕๖๒   “กตเวทิตา คุรุปูชนยีศรี ว.ธ.” 

วันจันทรท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

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

๑๗.๓๐ น.        คณะผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และแขกผูมีเกียรติ  พรอมกันบนหอประชุม 

                        - ลงทะเบียนมอบของที่ระลกึ / ฟงเพลงดนตรี / พักผอนตามอัธยาศัย 

๑๘.๐๐ น.        ขบวนเกียรติยศ นําคุณครูที่เกษียณอายุราชการ มายังหอประชุม 

                        - คณะผูบรหิาร ครูและบุคลากรทางศึกษา ต้ังแถวตอนรับบนหอประชุม / ผูอํานวยการ กลัดชอ

ดอกไมที่หนาอกใหครูเกษียณอายุราชการ 

                        - บันทึกภาพเปนที่ระลึกตามซุมถายภาพ 

๑๘.๓๐ น.        พิธีมุทิตาจิต “กตเวทิตา คุรุปูชนียศรี ว.ธ.” 

                        - เรียนเชิญคณะครู / แขกผูมเีกียรติทุกทานน่ังประจําที ่

                        - เชิญครูที่เกษียณอายุราชการ ข้ึนน่ังบนเวที 

                        - ผูแทนครู  นายนิพนธ  พจนสุวรรณชัย กลาวมุทิตาจิต 

                        - คุณสุทธิ  ปญญาสกลุวงศ  ประธานในพิธี  ข้ึนมุทิตาจิต  มอบมาลัยและบหุงารําไป 

                        - คณะผูบรหิาร ครบูุคลากรฯ และแขกผูมีเกียรติ  ข้ึนมุทิตาจิต  / รับของที่ระลึก 

                          (ดนตรีไทยบรรเลงตลอดพิธีมทุิตาจิต) 

                        กลาวสดุดีและมอบของที่ระลึกผูเกษียณอายุราชการ 

                        ๑.คุณสุทธิ  ปญญาสกลุวงศ  ประธานในพิธี  มอบของที่ระลึก และกลาวสดุดีครเูกษียณ  

                        ๒. ดร.จินตนา ศรีสารคาม   ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต       มอบของที่ระลึก และ

กลาวอวยพร 

                        ๓. คณะผูบริหาร ครูบุคลากรฯ และแขกผูมเีกียรติ  มอบของทีร่ะลึก  

                        - ครผููเกษียณอายุราชการ “กลาวแสดงความรูสึก” 

                        - รับประทานอาหาร/ชมการแสดงรกัจากใจสงใหพี่  จากกลุมสาระฯการงานฯ/กลุมบริหารทั่วไป  

                        - ฟงเพลงจากผูบรหิาร / คร ู/บุคลากร / แขกผูมีเกียรติ / บันทึกภาพกบัผูเกษียณฯ ตามอัธยาศัย 

๒๑.๐๐ น.        ปดงาน 

 

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

หมายเหตุ  การแตงกายนิยมไทย  สวยงาม 

 

 


