
 
 

 

  
 

ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ  
ที ่ 270/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน “เกษียณสุขเกษมสันต์  ผูกสัมพันธ์ชำวพุทธำ 65” 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

               โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ ก ำหนดจัดงำน “เกษียณสุขเกษมสันต์  ผูกสัมพันธ์ชำวพุทธำ 65” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงมุทิตำจิต ควำมรัก ควำมผูกพันระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรและข้ำรำชกำรครู                    
ผู้เกษียณอำยุรำชกำร จ ำนวน 4 รำย โดยก ำหนดจัดงำน วนัศุกร์ที่ 23 กันยำยน 2565 เป็นกิจกรรมแสดงมุทิตำ
จิต โดยคณะกรรมกำรสภำนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยำยน 2565 คณะข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร
กรำบนมัสกำรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวันที่ 30 กันยำยน 2565 กำรแสดงมุทิตำจิตของคณะครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ภำยใต้ธีมงำน “พุทธำงำมสง่ำ” เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
มำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และตำมควำมในมำตรำ 
27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบยีบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
เตรียมงำนและด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
  1. นำยเฉลียว  ค ำดี    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงโสพิศ  เทศสลุด    รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. ว่ำที่ พ.ต.บุญญำฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  รองประธำนกรรมกำร 
  4. นำงสำวอมรรัตน์  สำรเถื่อนแก้ว  รองประธำนกรรมกำร 
  5. นำงสำวจิรนันท์  คุ้มบัว   รองประธำนกรรมกำร 
  6. นำงสุรีรัตน์  ขำวเอ่ียม    กรรมกำร 
  7. นำงสำวสำคร  อยู่นุ้ย    กรรมกำร 
  8. นำงบุษรำภรณ์  บุญวังแร่   กรรมกำร 
  9. ว่ำที่ ร.ต.นิทัศน์  ค ำทำ    กรรมกำร 
  10. นำยปฏิวัติ  วิจำรณ์ปรีชำ   กรรมกำร 
  11. นำงนำตฤดี  สุขสินธำรำนนท์   กรรมกำร 
  12. นำงนงนุช  วิริยำนุกูล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  13. นำงพยอม  คุ้มฉำย    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  ประสำน ให้ค ำปรึกษำหรือแนะน ำ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 ๒.  คณะกรรมการจัดสถานทีแ่ละตกแต่งซุ้มถ่ายภาพที่ระลึก 
  1. นำงสำวจิรนันท์  คุ้มบัว   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ว่ำที่ ร.ต. นิทัศน์  ค ำทำ   รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยธีระยุทธ ์ สุวิเชียร    กรรมกำร 
  4. นำงสำวภัทรำวรรณ  พิพิธปิยะปกรณ์  กรรมกำร 
  5. นำงวัลย์ลิยำ  ชำ้งทอง    กรรมกำร 
  6. นำงสำวขวัญใจ  คงรอด   กรรมกำร 
  7. นำงสำวลัลนำ  ปลั่งศรีรัตน์   กรรมกำร 
  8. นำงสำวสุดำรัตน์  แสงผึ้ง   กรรมกำร 
  9. นำงสำวลักษณำ  เยำวสังข์   กรรมกำร 
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  10. นำงสำวณธษำ  ทรัพย์อร่ำม   กรรมกำร 
  11. นำงสำวพชิชำภรณ์  มูลเมือง   กรรมกำร 
  12. นำงสำวสุทัตตำ  ตุ่มแก้ว   กรรมกำร 
  13. นักกำรแม่บ้ำนโรงเรียนพทุธชินรำชพิทยำ กรรมกำร 
  14. นิสิตฝึกประสบกำรณ์ นิสิตฝึกสอน  กรรมกำร 
  15. นำงจิตฐิชำ  ครุฑคง    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

มีหน้าที่  1. ประดับตกแต่งเวที สถำนที่จัดงำน ณ หอประชุมชินสีห์ ชั้น 3 ในวันที่ 30 กันยำยน 2565 
ให้เกิดควำมเรียบร้อยสวยงำม  

 2. ประดับตกแต่งซุ้มถ่ำยภำพเพื่อเป็นที่ระลึกส ำหรับข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอำยุรำชกำรและคณะ
ครูให้เกิดควำมเรียบร้อย สวยงำมและเหมำะสม 

 3. จัดโต๊ะวำงของที่ระลึก จ ำนวน 4 โต๊ะ ส ำหรับข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
 4. จัดท ำป้ำยข้อควำมไวนิลงำนเกษียณติดฉำกเวที  

 3.  คณะกรรมการจัดเตรียมของที่ระลึก 
  1. นำงโสพิศ  เทศสลุด    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ว่ำที่ พ.ต.บุญญำฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวอมรรัตน์  สำรเถื่อนแก้ว  รองประธำนกรรมกำร 
  4. นำงสำวจิรนันท์  คุ้มบัว   รองประธำนกรรมกำร 
  5. นำงนงนุช  วิริยำนุกูล    กรรมกำร 
  6. นำงสุรีรัตน์  ขำวเอ่ียม    กรรมกำร 
  7. นำงสำวสำคร  อยู่นุ้ย    กรรมกำร 
  8. นำยปฏิวัติ  วิจำรณ์ปรีชำ   กรรมกำร 
  9. นำงพนัชกร  มีศำสตร ์    กรรมกำร 
  10. นำงสำวแววมยุรำ  จันทร์ส่ง   กรรมกำร 
  11. นำงฐิติกำนต์  ประสำรภักดิ์   กรรมกำร 
  12. นำยธีรพงษ์  นวลด่อน   กรรมกำร 
  13. นำงนำตฤดี  สุขสินธำรำนนท์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่   จัดเตรียมของที่ระลึกในนำมโรงเรียน สมำคมศิษย์เก่ำ และสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 
พุทธชินรำชพิทยำ เพื่อมอบให้กับผู้เกษียณอำยุรำชกำร  
 4.  คณะกรรมการจัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า สมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ชมรมครูอาวุโส อดีตผู้บริหารโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
  1. นำงสำวจิรนันท์  คุ้มบัว   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงนงนุช  วิริยำนุกูล    รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงพยอม  คุ้มฉำย    กรรมกำร 
  4. นำงสำวแววมยุรำ  จันทรส์่ง   กรรมกำร 
  5. นำงมณีรัตน์  ศรีจันทร์    กรรมกำร 
  6. นำงสำวพรทิพย์  ทำสำ   กรรมกำร 
  7. นำงสำวลักษณำ  เยำวสังข์   กรรมกำร 
  8. นำงสำวธำรินี  เบญจมำศ   กรรมกำร 
  9. นำงนำตฤดี  สุขสินธำรำนนท์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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มีหน้าที่   1. ท ำหนังสือเชิญผู้มีเกียรติ ร่วมงำนในที่ 30 กันยำยน 2565 
   2. ท ำกำร์ดเชิญคุณครูผู้เกษียณอำยุรำชกำรทั้ง 4 รำย 

 5.  คณะกรรมการจัดท าหนังสือที่ระลึกครูเกษียณ 
  1. นำงสำวจิรนันท์  คุ้มบัว   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงนงนุช  วิริยำนุกูล    รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวขวัญใจ  คงรอด   กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวมณี  แซ่ท่อ    กรรมกำร 
  ๕. นำยรุจิภำส  หลักฐำน    กรรมกำร 
  ๖. นำงสุทธิดำ  สุขะอำคม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่   รวบรวมข้อมูลของครูเกษียณเพื่อจัดท ำเล่มหนังสือที่ระลึก 
 6.  คณะกรรมการจัดเตรียมชุดการแสดง  
  1. นำงทวีสุข  บัวทอง    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงวลัยพร  แจ่มนำม    รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงจำรวุรรณ  เดชคุ้ม    กรรมกำร 
  4. นำงสำวจำรุวรรณ  ขันธพนิ   กรรมกำร 
  5. นำงสำวชลธิชำ  วรภู    กรรมกำร 
  6. นำงสำวพิลำศลักษณ์  เสรมิพงษ์  กรรมกำร 
  7. นำงสำวรัตนำกร  โพธิ์ดง   กรรมกำร 
  8. นำงสำวปทุมรัตน์  รำชเพยีแก้ว   กรรมกำร 
  9. นำงสำวเพ็ญพชิชำ  ข ำเขียว   กรรมกำร 
  10. นำงสำวพชิชำภรณ์  มูลเมือง   กรรมกำร    
  11. นำงสำวอำภำศิริ  เกตุมีแสง   กรรมกำร 
  12. นำงสำวจริยำ  บวัหลวง   กรรมกำร 
  13. นำงสำวลักษณำ  เยำวสงัข์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่   1. เตรียมประสำนกับบุคลำกร จัดตรียมชุดกำรแสดง เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับข้ำรำชกำรครู 
ผู้เกษียณอำยุรำชกำร 

7.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ พิธีกรด าเนินการ 
  1. นำงสุทธิดำ  สุขะอำคม   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงพยอม  คุ้มฉำย    รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวขวัญใจ  คงรอด   กรรมกำร 
  4 นำงชนำธิป  นึบสูงเนิน    กรรมกำร 
  5. นำยรุจิภำส  หลักฐำน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่   1. ประชำสัมพันธข์่ำวสำรกำรจัดงำนให้บุคลำกรทรำบ 
  2. ด ำเนินกำรจัดล ำดับขั้นตอน พิธีกำร และเป็นพิธีกร 

 8.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
  1. นำงสุทธิดำ  สุขะอำคม   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงวัลย์ลิยำ  ชำ้งทอง    รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงดำรำรัตน์  มะอิ    กรรมกำร 
  4. นำงสำวขวัญใจ  คงรอด   กรรมกำร 
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  5. นำยเอกกมล  เรืองเดช    กรรมกำร 
  6. นำยธีรพงษ์  นวลด่อน    กรรมกำร 
  7. นำงสำวมณี  แซ่ท่อ    กรรมกำร 
  8. นำงชนำธิป  นึบสูงเนิน    กรรมกำร 
  9. นำยนุติพันธ์  มำกสำคร   กรรมกำร 
  10. นำยธนดล  ดอนเย็นไพร   กรรมกำร 
  11 นำยเจษฎำ  ประคองบุญมำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่   1. บันทึกภำพ บันทึก VDO และประชำสัมพันธท์ำงเว็บไซต์ของโรงเรียน 
 9.  คณะกรรมการจัดท าสื่อมัลติวิชั่น 
  1. นำงสำวอมรรัตน์  สำรเถื่อนแก้ว  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงดำรำรัตน์  มะอิ    รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวมณี  แซ่ท่อ    กรรมกำร 
  4. นำงชนำธิป  นึบสูงเนิน    กรรมกำร 
  5. นำยนุติพันธ์  มำกสำคร   กรรมกำร 
  6. นำยธนดล  ดอนเย็นไพร   กรรมกำร 
  7. นำยธีรพงษ์  นวลด่อน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่   จัดท ำสื่อมัลติวิชั่น เพื่อเสนอประวัติของครูเกษียณ ในงำนมุทิตำจิตวันที่ 30 กันยำยน 2565  
 10.  คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
  1. นำงโสพิศ  เทศสลุด    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ว่ำที่ พ.ต.บุญญำฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวอมรรัตน์  สำรเถื่อนแก้ว  รองประธำนกรรมกำร 
  4. นำงสำวจิรนันท์  คุ้มบัว   รองประธำนกรรมกำร 
  5. นำงสุรีรัตน์  ขำวเอ่ียม    กรรมกำร 
  6. นำงสำวสำคร  อยู่นุ้ย    กรรมกำร 

7. นำยปฏิวัติ  วิจำรณ์ปรีชำ   กรรมกำร 
8. ว่ำที่ร.ต.นิทัศน์  ค ำทำ    กรรมกำร 
9. นำงนำตฤดี  สุขสินธำรำนนท์   กรรมกำร 

  10. นำงพยอม  คุ้มฉำย    กรรมกำร 
  11. นำงมณีรัตน์  ศรีจันทร์   กรรมกำร 

12. นำงสำวกำนดำ  กันฉิม   กรรมกำร 
13. นำงสำวจันทกำนต์  แก้วบัวดี   กรรมกำร 
14. นำงสำวพรทิพย ์ ทำสำ   กรรมกำร 
15. นำงนงนุช  วิริยำนุกูล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่   1. ต้อนรับผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้มำร่วมงำน 
   2. บริกำร อ ำนวยควำมสะดวก ดูแลตลอดงำน 

 11.  คณะกรรมการดูแลผู้มีเกียรติโต๊ะ VIP 
  1. นำงนำตฤดี  สุขสินธำรำนนท์   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงวัลย์ลิยำ  ชำ้งทอง    รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำยเอกกมล  เรืองเดช    กรรมกำร 
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  4. นำงสำวพชัรำภรณ์  บุตรวงค์   กรรมกำร 
  5. นำงกุหลำบ  ลอยเวหำ    กรรมกำร 
  6. นำงสำวศิรินภำ  พรหมชำติ   กรรมกำร 

7. นำงสำวสุภัคฉวี  เอี่ยมส ำอำงค์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่   1. ดูแล อ ำนวยควำมสะดวกผู้มีเกียรติตลอดงำน 

 12.  คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนรับของท่ีระลึก 
  1. นำงสำวอมรรัตน์  สำรเถื่อนแก้ว  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงอุษำ  กอบกิจ    รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำยกำนต์  ช่วงบุญศรี    กรรมกำร 
  4. นำงอิสริยำ  ณ พัทลุง    กรรมกำร 
  5. นำยธรำธร  สุขะอำคม    กรรมกำร 
  6. นำงสำวเพ็ญพชิชำ  ข ำเขียว   กรรมกำร 
  7. นำงสำวพชัรำภรณ์  บุตรวงค์   กรรมกำร 
  8. นำยธีระยุทธ  อินไชย    กรรมกำร 
  9. นำยพิทยำ  รำชำ    กรรมกำร 
  10. นำยสุทธิชัย  เกตุถำวร   กรรมกำร 
  11. นำงสำวจริยำ  บวัหลวง   กรรมกำร 
  12. นำงสำวพลิำศลักษณ์  เสริมพงษ์  กรรมกำร 
  13. นำงสำวณัฐวรำ  พุ่มเกตุ   กรรมกำร 
  14. นำยกรวิชญ์  ละขะไพ   กรรมกำร 
  15. นำยปุณณภพ  ชมชื่น   กรรมกำร 
  16. นำงสำวพรทิพย ์ สุขโชติ   กรรมกำร 
  17. นำงสำวบัณพร  แซ่ล ี   กรรมกำร 
  18. นำงสำวทิพรัตน์  เกยเมือง   กรรมกำร 
  19. นำยณัฐชำติ  อุสำหะกำนนท์   กรรมกำร 
  20. นำงสำวณัฐกำนต์  เกษกรรณ์   กรรมกำร 
  21. นำงสำวภิญญำพัชญ์  แย้มจันทร์  กรรมกำร 
  22. นำงเจียรนัย  สืบค ำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่   1. รับลงทะเบียน จัดล ำดับของที่ระลึกและจัดบุคลำกรช่วยในเรื่องกำรส่งและรับของที่ระลึก 
   2. ประสำนพิธีกรในกำรมอบของที่ระลึก 
   3. บริกำรยกของที่ระลึกของครูเกษียณ 4 ท่ำน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 

 13.  คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหาร 
  1. นำงนงนุช  วิริยำนุกูล    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงมณีรัตน์  ศรีจันทร์    รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวกำนดำ  กันฉิม    กรรมกำร 
  4. นำงสำวจันทกำนต์  แก้วบวัดี   กรรมกำร 
  5. นำงสำวพรทิพย์  ทำสำ   กรรมกำร 
  6. นำงพยอม  คุ้มฉำย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



 

 

6 
มีหน้าที่   1. ติดต่อ ประสำนร้ำนอำหำรโต๊ะจีน ในกิจกรรมงำนเกษียณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 
             2. จัดท ำปำ้ยโต๊ะแจ้งผู้ร่วมงำนทรำบในกำรนั่งโตะ๊ 

 14.  คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียง 
  1. นำยเจษฎำ  ประคองบุญมำ    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยธีระยุทธ ์ สุวิเชียร    กรรมกำร 
  3. นำยคุณกร  สนองวงศ์    กรรมกำร 

มีหน้าที่   เตรียมระบบ แสงเสียง ไมโครโฟน ณ หอประชุมชินสีห์ชั้น 3 
 15.  ฝ่ายจัดกิจกรรมมุทิตาจิตของสภานักเรียน 
  1. ว่ำที่ พ.ต.บุญญำฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยปฏิวัติ  วิจำรณ์ปรีชำ   รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำยพันธพงษ์  อินทรวิเศษ   กรรมกำร 
  4. นำยสุดเขตต์  คล้ำยบุญมี   กรรมกำร 
  5. นำยนวดล  เกิดก่อวงษ์    กรรมกำร 
  6. นำยชัยรัตน์  อ่ ำพูล    กรรมกำร 
  7. นำยณัฐชำติ  อุสำหะกำนนท์   กรรมกำร 
  8. นำงสำวทิพรัตน์  เกยเมือง   กรรมกำร 
  9. นำยวรวุฒ ิ แก้วพงษ์    กรรมกำร 
  10. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน   กรรมกำร 
  11. นำยกำนต์  ช่วงบุญศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่   1. ประสำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียนจัดกจิกรรมมุทิตำจิตแก่ข้ำรำชกำรครูผูเ้กษียณอำยุ
รำชกำรภำคเชำ้ ณ โดมศรีพุทธำ คณำพัฒน์ ในวันที่ 23 กนัยำยน 2565 ช่วงเชำ้เวลำท ำพิธีหน้ำเสำธง  

   2. จัดเตรียมขบวนเกียรติยศ วงโยธวำทิต ขบวนธง 
   3. จัดท ำป้ำยข้อควำมไวนิลแสดงมุทิตำจิตข้ำรำชกำรครูผูเ้กษียณอำยุรำชกำรของสภำนักเรียน 
16.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม     

1. นำงสำวขวัญใจ  คงรอด   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวพิลำศลักษณ์  เสรมิพงษ์  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวสำวิตรี  ขำวทรงธรรม   กรรมกำร 
4. นำงสำวสุดำรัตน์  แสงผึ้ง   กรรมกำร 
5. นำงสำวณัฐวรำ  พุ่มเกตุ   กรรมกำร 
6. นำงสำวณธษำ  ทรัพย์อร่ำม   กรรมกำร 
7. นำงสำวพชิชำภรณ์  มูลเมือง   กรรมกำร 
8. นำงสำวธำรินี  เบญจมำศ   กรรมกำร 
9. นำงสำวลักษณำ  เยำวสังข์   กรรมกำร 

มีหน้าที่   1. จัดเตรียมอำหำรว่ำง ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
คณะกรรมกำรสภำนักเรียน ในวันที่ 23 กันยำยน 2565 หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมกิจกรรมมุทิตำจิตแก่ผู้ข้ำรำชกำรครู
ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
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 17.  ฝ่ายน าพาข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ นมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราช กราบนมัสการ
พระสุธรรมมุนี และกราบลาสรีระสังขารพระพรหมวชิรเจดีย์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร 
  1. นำงโสพิศ  เทศสลุด    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ว่ำที่ พ.ต.บุญญำฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวอมรรัตน์  สำรเถื่อนแก้ว  รองประธำนกรรมกำร 
  4. นำงสำวจิรนันท์  คุ้มบัว   รองประธำนกรรมกำร 

5. นำงนงนุช  วิริยำนุกูล    กรรมกำร 
  6. นำงสำวสำคร  อยู่นุ้ย    กรรมกำร 
  7. นำงสุรีรัตน์  ขำวเอ่ียม    กรรมกำร 
  8. นำยปฏิวัติ  วิจำรณ์ปรีชำ   กรรมกำร 
  9. ว่ำที่ร.ต.นิทัศน์  ค ำทำ    กรรมกำร 
  10. นำงบุษรำภรณ์  บุญวังแร่   กรรมกำร 
  11. นำงพยอม  คุ้มฉำย    กรรมกำร 
  12. นำงวัลย์ลิยำ  ชำ้งทอง   กรรมกำร 
  13. นำงสำวมณี  แซ่ท่อ    กรรมกำร 
  14. นำงนำตฤดี  สุขสินธำรำนนท์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่   น ำข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร เดินทำงไปนมัสกำรพระพุทธชินรำช กรำบนมัสกำรพระ            
สุธรรมมุนี และกรำบลำสรีระสังขำรพระพรหมวชิรเจดีย์ จัดเตรียมเครื่องสักกำระ ส ำหรับข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอำยุ
รำชกำร ในวันที่ 29 กันยำยน 2565 เวลำ 09.00 น.  
 18.  ฝ่ายน าพาข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ กราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าโรงเรียน 
  1. ว่ำที่ พ.ต.บุญญำฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงนงนุช  วิริยำนุกูล    รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงวัลย์ลิยำ  ชำ้งทอง    กรรมกำร 
  4. นำงสำวสุภัคฉวี  เอี่ยมส ำอำงค์   กรรมกำร 

5. นำยเอกกมล  เรืองเดช    กรรมกำร 
  6. นำยธีรพงษ์  นวลด่อน    กรรมกำร 
  7. นำงสำวพชัรำภรณ์  บุตรวงค์   กรรมกำร 
  8. นำงนำตฤดี  สุขสินธำรำนนท์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเครื่องสักกำระ ส ำหรับผู้ข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร เพื่อสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ในวันที่ 30 กันยำยน 2565 เวลำ 09.00 น.  

สถำนที่สักกำระ  - ซุ้มพระในบริเวณโรงเรียน ดอกไม้+ธูป (3)+เทียน 
- ศำลพระภูมิเจ้ำที ่  พวงมำลัย+ธูป (9)+เทียน 

 19.  ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  1. นำงสำวสำคร  อยู่นุ้ย    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวธิดำ  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์   กรรมกำร 
  3. นำงสำวพรทิพย์  ทำสำ   กรรมกำร 
  4. นำงพยอม  คุ้มฉำย    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 มีหน้าที่   ออกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูล ส่งฝ่ำยสรุปรำยงำนผล 
 



 

 

8 
 20.  ฝ่ายสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
  1. นำงนงนุช  วิริยำนุกูล    ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงมณีรัตน์  ศรีจันทร์    กรรมกำร 
  3. นำงสำวกำนดำ  กันฉิม    กรรมกำร 
  4. นำงสำวพรทิพย์  ทำสำ   กรรมกำร 
  5. นำงสำวจันทกำนต์  แก้วบวัดี   กรรมกำร 
  6. นำงพยอม  คุ้มฉำย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่   สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม รำยงำนผู้บริหำรทรำบ 

         ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
ของกำรด ำเนินงำนด้วยด ี  

                   สั่ง  ณ  วันที่  15 กันยำยน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 

               (นำยเฉลียว  ค ำด)ี 
                                                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ก าหนดการ “เกษียณสุขเกษมสันต์  ผูกสัมพันธ์ชาวพุทธา 65” 
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 

 
 07.45 น. - ขบวนเกียรติยศน ำคณะข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอำยุรำชกำรสู่โดมศรีพุทธำ 
                                  คณำพัฒน์ และสู่เวท ี
   - ผู้อ ำนวยกำรเฉลียว ค ำด ีกล่ำวแสดงควำมยินดีกับข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
   - กำรแสดงของนักเรียน 1 ชุด 
   - กล่ำวมุทิตำจิตโดยประธำนสภำนักเรียน 
   - สภำนักเรียนมอบพวงมำลัยกรให้คณะครูผู้ข้ำรำชกำรครูผูเ้กษียณอำยุรำชกำรทั้ง  
                                  4 ท่ำน 
   - ครูผู้ข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอำยุรำชกำรกลำ่วอ ำลำนักเรียน 
 09.00 น. - คณะข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอำยุรำชกำรรับดอกไม้จำกทีมบริหำร คณะครู และนักเรียน 
                                  ขณะเดินออกจำก โดมศรีพุทธำ คณำพัฒน ์
  
 

          หมายเหต ุ  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร แต่งกำยชุดไทยสวยงำมประจ ำวันศุกร์ 
 

 
 

ก าหนดการ “เกษียณสุขเกษมสันต์  ผูกสัมพันธ์ชาวพุทธา 65” 
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 

 
 09.00 น. - คณะผู้บริหำรน ำคณะข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร กรำบนมัสกำรหลวงพ่อ 
                                 พทุธชินรำช กรำบนมัสกำรพระสุธรรมมุนี และกรำบลำสรีระสังขำรพระพรหมวชิรเจดีย์ 
                                 ณ วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ วรมหำวิหำร 

12.00 น. - รับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกัน  
 
 

 
ก าหนดการ “เกษียณสุขเกษมสันต์  ผูกสัมพันธ์ชาวพุทธา 65” 

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565  (ภาคเช้า) 
 
 09.00 น. - คณะผู้บริหำรและคณะครูผู้ข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร กรำบสักกำระ 
                                  พระพุทธชินรำช ณ ซุ้มพระ 
   - คณะผู้บริหำรและคณะครูผู้ข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร กรำบสักกำระพระภูมิ 
                                 เจ้ำที ่
   - คณะผู้บริหำรถ่ำยภำพรว่มกับข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร 

 

วันวานที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ 



 

 

ก าหนดการ “เกษียณสุขเกษมสันต์  ผูกสัมพันธ์ชาวพุทธา 65” 
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565  (ภาคค่ า) 

 
 17.30  - ทีมบริหำรติดช่อบูเก้ให้ข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร ณ หอประชุมชินสีห์ 
 18.30   - พิธีกำรงำน “เกษียณสุขเกษมสันต์  ผูกสัมพันธ์ชำวพุทธำ 65”  

  - คณะผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  
             ชมการแสดง และวิดีทัศน์ของข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ 
          - ขบวนเกียรติยศน าข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอำยุรำชกำรขึ้นสู่เวท ี
 - ทีมบริหำรมอบมำลัยกร มุทิตำจิตข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร 

                             - พล.ต.ท.วสันต์ วัสสานนท์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพุทธชินราช 
                                 พิทยาและประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีกับข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
                                 พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้ข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ (เช็คของขวัญ) 

- ตัวแทนอดีตผู้บริหารโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากล่าวแสดงความยินดีกับข้ำรำชกำรครู 
   ผู้เกษียณอำยุรำชกำร พร้อมมอบของที่ระลึก 
- นายเฉลียว  ค าดี ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กล่าวแสดงความยินดีกับ 
   ข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมมอบของที่ระลึก (ภาพถ่ายกรอบหลุยส์) 
- ผู้มีเกียรติมอบของที่ระลึกแก่ข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
- คุณครชูลปรียา  สวนทวี ตัวแทนข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดง 
  ความรู้สึกในโอกาสข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ 
- ร่วมขับร้องเพลงจ าลาอาลัย เพลงวันเกษียณ 
- คณะผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร และข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอายุราชการร่วมกันร้องเพลงประจ า 
  สถาบัน (มาร์ช พ.ช.) 

 
 

เสร็จสิ้นพิธีการ 
 

หมายเหตุ    ๑. เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
๒. กำรแต่งกำยธีม “พุทธำงำมสง่ำ” 

    
รายช่ือผู้มอบหนังสือที่ระลึก ติดช่อบูเก้ และน าข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการขึ้นเวที 

1. ผู้อ ำนวยกำรเฉลียว ค ำดี มอบหนังสือที่ระลึกให้ข้ำรำชกำรครูผู้เกษียณอำยุรำชกำรทั้ง 4 ท่ำน 
2. รองผู้อ ำนวยกำรโสพิศ  เทศสลุด ติดช่อบูเก้ ให้คุณครูอโณฌำ  บุญโสภำ  
3. รองผู้อ ำนวยกำรว่ำที่พ.ต. บุญญำฤทธิ ์ เจียมประสิทธิ์ ติดช่อบูเก้ ให้คุณครูวิเชียร  หล ำประเสรฐิ    
4. รองผู้อ ำนวยกำรจิรนันท์  คุ้มบัว ติดช่อบูเก้ ให้คุณครูรัชนี  พรมชู   
5. รองผู้อ ำนวยกำรอมรรัตน์  สำรเถื่อนแก้ว ติดช่อบูเก้ ให้คุณครูชลปรียำ  สวนทวี   

 
รายช่ือข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 4 ท่าน 

1. นำงชลปรียำ  สวนทวี  กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
2. นำยวิเชียร  หล ำประเสริฐ กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
3. นำงรัชนี  พรมชู    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
4. นำงอโณฌำ  บุญโสภำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพี 



 

 

 
   
 
 


