
 

                                                      
  คําส่ังโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

 ท่ี 422 /2561 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  “เกษียณสุขสันต์ ผูกสัมพันธ์ มุทิตา 61”  

*****************************      
ด้วยในปีการศึกษา  2561  มีข้าราชการครูและลูกจ้างประจําโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปฏิบัติหน้าท่ีครบ

วาระเกษียณอายุราชการ จํานวน  9  ท่าน โรงเรียนจึงได้กําหนดจัดงาน “เกษียณสุขสันต์ ผูกสัมพันธ์ มุทิตา 61”   
ในวันศุกร์ท่ี 28  กันยายน  2561  เวลา 18.00 น    ณ หอประชุมชินสีห์  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา                                                                                                                             
 เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอํานาจในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมงานและดําเนินงานดังต่อไปน้ี 
 1.  คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย 
  1.นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ   ประธานกรรมการ   
  2. นางโสพิศ  เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาววิไล      อ่อนตานา  รองประธานกรรมการ 
  4. ว่าท่ีพ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ  
  5. นางดวงพร  เพชรบัว   รองประธานกรรมการ 
  6. นางสมศรี  แซเล้า   รองประธานกรรมการ 
  7. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
  8. นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี   มีหน้าท่ีประสาน ปรึกษา หรือ แนะนํา เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2. คณะกรรมการจัดสถานท่ี ประกอบด้วย 
  1. ว่าท่ีพ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธฺ์  ประธานกรรมการ 
  2. ว่าท่ี ร.ต.นิทัศน์ คําทา   รองประธานกรรมการ   
  3. นางรัชนี  พรมชู   กรรมการ 

4. นักการและแม่บ้านโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ 
5. นางสุดาภรณ์   ศิริสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

  6. นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี  1. ประดับตกแต่งเวที   สถานท่ีจัดงาน ณ หอประชุมชินสีห์ชั้น 3 ให้เกิดความสวยงาม 
                          และเหมาะสม สําหรับงานภาคคํ่า วันศุกร์ท่ี 28 ก.ย.61 
   2. จัดโต๊ะวางของท่ีระลึก  จํานวน 10  ท่ี สําหรับงานภาคคํ่า 
   4. จัดทําป้ายข้อความงานเกษียณติดฉากเวที  
          3.  คณะกรรมการ จัดเตรียมของท่ีระลึก     ประกอบด้วย 

 1. นางโสพิศ    เทศสลุด  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวดวงพร เพชรบัว   รองประธานกรรมการ 
 3. นางชลธิชา  วรภ ู   กรรมการ 
 4. นางพนัชกร  มีศาสตร์   กรรมการ 
 5. นางสมศรี  แซ่เล้า   กรรมการและเลขานุการ 
 6. นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าท่ี - จัดเตรียมของท่ีระลึกในนามโรงเรียน และสมาคมผู้ปกครองและครู เพ่ือมอบให้กับผู้เกษียณฯ  
4.  คณะกรรมการฝ่ายจัดทําหนังสือเชิญแขก  ประกอบด้วย 
 1. นางโสพิศ  เทศสลุด   ประธานกรรมการ 
 2. นางสมศรี  แซ่เล้า   รองประธานกรรมการ 



 

 

 3. นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์  กรรมการ 
 4. นางผกากรอง  พินิจ   กรรมการ 
 5. นางสาวทิวาพร อ่ัวหงวน   กรรมการ 
 6. นางสาวธาริณี  เบญจมาศ  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าท่ี   -  ทําหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  
               สมาคมศิษย์เก่าฯ  ครูเก่า ตามความเหมาะสม เข้าร่วมงานในวันศุกร์ท่ี 28 ก.ย.61    
 5.   คณะกรรมการฝ่ายจัดทําหนังสือท่ีระลึกครูเกษียณ ประกอบด้วย 
 1. นางโสพิศ  เทศสลุด   ประธานกรรมการ 
 2. นางภารณี  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี   - รวบรวมข้อมูลของครูผู้เกษียณเพ่ือจัดทํารูปเล่มหนังสือทีระลึก 

 6.  คณะกรรมการจัดเตรียมชุดการแสดง  และ คาราโอเกะ ประกอบด้วย 
  1. นางทวีสุข  บัวทอง   ประธานกรรมการ 
  2. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง  รองประธานกรรมการ 
  3. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ   กรรมการ 
  4. นางดวงเดือน  เร่งเจริย   กรรมการ 

5. นางอุษา  กอบกิจ   กรรมการ 
  6. นางสาวรัตนากร โพธิ์ดง   กรรมการ 
  7. นางสาวสุชาวดี พิมหานาม  กรรมการ 
  8. นางสาวปรางค์ทราย อุดด้วง   กรรมการ   
  9. นางเจียรนัย  สืบคํา   กรรมการ 
  10. นางอิสริยา  ณ พัทลุง  กรรมการ 
  11. นางสาวสุภัคฉวี เอ่ียมสําอางค์  กรรมการ 
  12. นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง  กรรมการ 
  13. นายนิกร  พันธ์รุณ   กรรมการ 
  14. นางชลปรียา  สวนทว ี   กรรมการ 
  15. นางชลธิชา  วรภ ู   กรรมการ 
  16 นางสมศรี  แซ่เล้า   กรรมการ 
  17. นางศจีลักษณ์ พงษ์สุภา  กรรมการ 
  18. นายสันติพร  ภู่พงษ์   กรรมการ 
  19. นายธราธร  สุขะอาคม  กรรมการ 
  20. นางดารารัตน์ มะอิ   กรรมการ 
  21. นางสวาท  สิริพัฒนา  กรรมการ   
  22. นางสาวบุษกร พรมศรี   กรรมการ 
  23. นางสาวพิชญาภัค กันอินทร์  กรรมการ 
  24. นางสาวนลนัฐรัตน์ เหลืองอ่อน  กรรมการ 
  25. นางสาวอัฐอรวี อํ่าบางกระทุ่ม  กรรมการ     
  26. Mr. Kim Patrick Abe   กรรมการ 
  27. Mr. Wilfredo Bantiling   กรรมการ 
  28. นางสาวลักษณา เยาวสังข์  กรรมการและเลขานุการ 
 



 

 

 มีหน้าท่ี 1. เตรียมประสานกับบุคลากร จัดเตรียมชุดการแสดง เพ่ือมอบเป็นของขวัญให้กับผู้เกษียณฯ 
  2. เตรียมเครื่องดนตรีคาราโอเกะ พร้อมประสานบุคลากรขับร้องเพลง 
 7.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์   พิธีกรดําเนินการ ประกอบด้วย 
  1. นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ประธานกรรมการ  
  2. นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต  กรรมการ 
           3.  นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม      กรรมการ   
 มีหน้าท่ี   1. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดงานให้บุคลากรทราบ 
    2. ดําเนินการจัดลําดับข้ันตอน พิธีการ และเป็นพิธีกร  
 8. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ ประกอบด้วย 
  1. นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวมณี  แซ่ท่อ   กรรมการ 
  3. นายวีรชัย  วาณิชยสกุล  กรรมการ 
 มีหน้าท่ี  - บันทึกภาพและประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน    
 9.  คณะกรรมการจัดทําสื่อมัลติวิชั่น ประกอบด้วย 
  1. นางสาววิไล  อ่อนตานา  ประธานกรรมการ 
  2. นายธีรพงษ์  นวลด่อน  รองประธานกรรมการ 
  3. นายวีรชัย  วาณิชยสกุล  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี   -  จัดทําสื่อมัลติวิชชั่น เพ่ือเสนอข้อมูลของบุคลากรท่ีเกษียณฯ ในงานเลี้ยงวันศุกร์ท่ี 28 ก.ย. 61  

10.  คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  ประกอบด้วย 
  1. นางโสพิศ  เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 
  2. นางสาววิไล      อ่อนตานา  รองประธานกรรมการ 
  3. ว่าท่ี พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 
  4. นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง   กรรมการ 
  5. นางอุษา  กอบกิจ   กรรมการ 
  6. นางสุภาพ  อมรประภา  กรรมการ 
  7. นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์  กรรมการ 
  8. นายปฏิวัติ  วิจารณ์ปรีชา  กรรมการ 
  9. นางทวีสุข  บัวทอง   กรรมการ 
  10. นางอโณฌา  บุญโสภา  กรรมการ 
  11 นางจินดา  คันธัพ   กรรมการ 

12. นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าท่ี  1.   ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้มาร่วมงาน  และ ติดช่อบูเก้ให้กับผู้เกษียณ 9 ท่าน 

2. รับลงทะเบียนของท่ีระลึกและจัดบุคลากรช่วยในเรื่องการส่งและรับของท่ีระลึก      
11. คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหาร ประกอบด้วย 
 1. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
 2. นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์   กรรมการ 
 3. นางรัชนี  พรมชู   กรรมการ 
มีหน้าท่ี - ติดต่อประสาน อาหารโต๊ะจีน จัดรายการอาหารสําหรับงานเลี้ยงภาคคํ่า วันศุกร์ท่ี 28 ก.ย.61 
12. คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียง ประกอบด้วย 
 1. นายสุรเชษฐ ์  แสงอาทิตย์  ประธานกรรมการ 

2. นายวิเชียร  หลําประเสริฐ  กรรมการ 



 

 3. นายคุณกร  
มีหน้าท่ี  -  เตรียมระบบ แสง เสียง 
13. ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
 1. นางสาวสาคร  
 2. นางสาวธิดา  
 3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
มีหน้าท่ี –  ออกแบบสอบถามความพึงพอใจ และเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปรายงานผล
ท้ังน้ีให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้า

 

สั่ง  ณ  วันท่ี 25 กันยายน 
 
 
     

 

สนองวงศ์  กรรมการ 
เตรียมระบบ แสง เสียง ไมโครโฟน ณ หอประชุมชินสีห์ชั้น 3  

ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
อยู่นุ้ย   ประธานกรรมการ 
รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์  กรรมการ 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (ห้องประกันคุณภาพ) กรรมการ 
ออกแบบสอบถามความพึงพอใจ และเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปรายงานผล

บัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยความรักและผูกพันเพ่ือ

กันยายน พ.ศ. 2561 

  ( นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ )  
       ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบสอบถามความพึงพอใจ และเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปรายงานผล  
ด้วยความรักและผูกพันเพ่ือศักด์ิศรีชาวพุทธา 

ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 


