
1 
 
 
 

                                                       
                                  

 ค ำสั่งโรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย 
ที่  173 / 2560 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำร 
      

ด้วย  ปีงบประมำณ  2560  ข้ำรำชกำรครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย  ครบก ำหนดเกษียณอำยุรำชกำร  
จ ำนวน 6 ท่ำน  ในที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย ทำงโรงเรียนได้เสนอให้ 
จัดงำนแสดงมุทิตำจิตแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว  โดยในที่ประชุมเห็นชอบให้จัดงำนแสดงมุทิตำจิตและงำนลี้ยง                  
ในวันที่  21  กันยำยน  พ.ศ. 2560 เวลำ  18.00 น. และในวันที่  22  กันยำยน  พ.ศ. 2560  เวลำ 08.30 น.                            
ณ บริเวณหอประชุม 1และสนำมหน้ำเสำธง 
  ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. 2546 มำตรำ 39  และอำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ที ่9/2546  ลงวันที่  7 กรกฎำคม พ.ศ. 2546 เรื่อง  มอบอ ำนำจบังคับบัญชำข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 
1.  กรรมการอ านวยการ  มีหน้ำที่  อ ำนวยกำร วำงแผน ก ำหนดนโยบำย และให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำร   
     ด ำเนินกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ประกอบด้วย 

1.1  นำยชลิต  เชื้อเพชร   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำน 
 1.2  นำงสำวชุติมำ  สุคันธตุล  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   กรรมกำร 
 1.3  นำงสำวนภัทร  นรสิงห ์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   กรรมกำร 
 1.4  นำยเชี่ยวชำญ  เทพกุศล  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   กรรมกำร 
 1.5  นำยสมศักดิ์  แก้วจันทร์  หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำน   กรรมกำร 
2.  ฝ่ายจัดสถานที ่ มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถำนที่จัดงำนภำคค่ ำในวันที่  21 กันยำยน 2560 และภำคเช้ำ 
ในวันที่ 22 กันยำยน 2560  ประกอบด้วย 
 2.1  นำยนนทะกำล  ทองบุรำณ หัวหน้ำ  2.2  นำยไพฑูรย์  สำยเสน 
 2.3  นำยส ำเริง  บุญมี    2.4  นำยทรงศักดิ์  เรืองทัพ 
 2.5  นำยณัฐกำนต์  บุญเสน   2.6  นำยชนพัทธ์  อ่วมสะอำด   

2.7  นักกำรภำรโรงที่ได้รับมอบหมำย 
3.  ฝ่ายการเงิน – บัญชีและจัดเตรียมของท่ีระลึก  มีหน้ำที่ จัดเตรียมของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร และ   
ท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย ประกอบด้วย 
 3.1  นำงสุทธิรัตน์  วิศิษฏำนนท์  หัวหน้ำ  3.2  นำงสำวชมพูนุท  อุยำนันท์ 
 3.3  นำงอุบลรัตน์  จันทร์ชัย   3.4  นำงสำวอำรี  ทองประสม 
 3.5  นำงสำวทัศวรรณ  พันธวำวงษ ์
4.  ฝ่ายพิธีการ  มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทั้งภำคเช้ำและภำคค่ ำ ประกอบด้วย 
 4.1  นางณัชนันทน์    บุตรดาวงษ ์ หัวหน้ำ  4.2  นำงสุกัญญำ  เมฆฉำย 
 4.3  นำยศุภโชค  สำระสันต์   4.4  นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน 
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5.  ฝ่ายจัดท าดอกไม้  มีหน้ำที่ จัดเตรียมดอกไม้มุทิตำจิต ช่อดอกไม้ จัดดอกไม้ประดับตกแต่งสถำนที่ให้สวยงำม 
ประกอบด้วย 
 5.1  นำงสำวกรองทอง  เขียนทอง  หัวหน้ำ  5.2  นำยปิยวัฒฌ์  อภิวัฒณ์เมฑำกร    
 5.3  นำงจ ำนงค์  รักกำรดี    5.4  นำงอุมำพร  ไพฑูรย์ 
 5.5  นำงสำวสมรักษ์  โสขุมำ   5.6  นำงสำวจรรยำ  จิวเจริญ 
 5.7  นำงสำวกรกนก  โสขุมำ   5.8  นำงสำวภัทรพร  รักกำรดี 
6.  ฝ่ายรับลงทะเบียนของขวัญ  มีหน้ำที่ รับลงทะเบียนของขวัญและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดมอบของขวัญ  
ของที่ระลึก ให้แก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประกอบด้วย 
 6.1  นำงพิมพ์ชนก  ทองบุรำณ หัวหน้ำ  6.2  นำงพันธ์ทิพย์  เทียมสว่ำง 
 6.3  นำงสำวอำรมย์  ปำนทอง     6.4  นำงสำวปรีณำพรรณ  พิมพ์พิศำล 
 6.5  นำงสำวรัชดำ  จิตสำมำรถ   6.6  นำงสำวกัญหำ  ศรีแตงอ่อน 
 6.7  นำงสำยใจ  กันประชำ   6.8  นำงสำวรังสิยำ  วุฒิไพบูลย์ 
 6.9  นางสาวขวัญปวีณ์  สิทธิเขตรกรณ์  6.10 นำงสำวนางสาวปวีณา  บุญประดับ   
 6.11 นางสาวฐานิดา  สุริยวงศ์ชัย   6.11 นำงสำวจินตนำ  ทวีรวงศ์ 
 6.12 นำงสำวภำคนิี  พึ่งพระเดช   6.13 นำงสำวธิดำรัตน์  แก้วบัวดี 
 6.14 นำงสำวปำนหทัย  มนตรีคลัง   6.15 นำงสำวสิรินทรำ  อำจหำญ 
 6.16 นำงสำวกำญจนำภรณ์  กองนิมิต  6.17 นำยจิรำยุ  ดีรอด 
 6.18 นำยธีรภัทร  อินทรศักดิ์  
7.  ฝ่ายต้อนรับ  มีหน้ำที่ ให้กำรต้อนรับคณะผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน ประกอบด้วย 
 7.1  นำยชลิต  เชื้อเพชร  หัวหน้ำ  7.2  นำงสำวชุติมำ  สุคันธตุล 
 7.3  นำงสำวณภัทร  นรสิงห์   7.4  นำยเชี่ยวชำญ  เทพกุศล 
 7.5  นำยธนู  จันทร์ลอย    7.6  นำงอมรรัตน์  สำยเสน 
 7.7  นำงศุภำนัน  เอกธีรธรรม   7.8  นำยสมศักดิ์  แก้วจันทร์ 
 7.9  นำยธนู  ดีกล่อม    7.10 นำยนนทะกำล  ทองบุรำณ 
 7.11 นำงสำวถวรรณ  จันทร์ลอย   7.12 นำงกนกวรรณ  จุลบุญญำสิทธิ์ 
 7.13 นำงสำวนพวรรณ  วงศ์วำร   7.14 นำงสำวสุกัญญำ  อินแปลง 
 7.15 นำงสำวธนภรณ์  ทองนำโพธิ์ 
8.  ฝ่ายท าป้าย  มีหน้ำที่ จัดท ำฉำกข้อควำมของงำนติดหลังเวที ที่หอประชุม 1 ประกอบด้วย 
 8.1  นำยไพฑูรย์  สำยเสน หัวหน้ำ  8.2  นางสาวบงกช  เชื้อกุล 
 8.3  นำยสุวรรณ  ปิ่นทอง 
9.  ฝ่ายโสตทัศนศึกษา  มีหน้ำที่ จัดเตรียมเครื่องเสียงติดตั้งในหอประชุม 1 จัดท ำโทรทัศน์วงจรปิด ประกอบด้วย 
 9.1  นำยสรำวุธ  เจริญรื่น  หัวหน้ำ  9.2  นำยธนำ  กล้ำเขตกำร 
 9.3  นำยภำคภูมิ  เมฆโพธิ์   9.4  นำยธัญญำกร  ธรรมกำย    
10.  ฝ่ายถ่ายวีดีทัศน์ ถ่ายภาพและจัดท าประวัติเสนอ VTR  มีหน้ำที่ ถ่ำยท ำวีดีทัศน์ ถ่ำยภำพในพิธี จัดท ำประวัติ 
และVTR และแผ่นพับ ประกอบด้วย 

10.1  นำยไพฑูรย์  สำยเสน หัวหน้ำ  10.2  นำงกนกวรรณ  จุลบุญญำสิทธิ์ 
 10.3  นำงสำวศิรินภำ  คล้ำยนำค   10.4  นำงสำวปิยนำฎ  แก้วสวรรค์ 
 10.5  นำงสำวสมปอง  คุ้มสิน   10.6  นำงพันธ์ทิพย์  เทียมสว่ำง 
 10.7  นำงสำวฐำนิดำ  สุริยวงศ์ชัย   10.8  นำงสำวอำรี  ทองประสม 

10.9   นำยสุวรรณ  ปิ่นทอง   10.10 นำงสำวเบญจวรรณ  เรืองสังข์ 
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11.  ฝ่ายจัดการจราจรและท่ีจอดรถผู้มาร่วมงาน  มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดจรำจร และสถำนที่จอดรถ 
ประกอบด้วย 
 11.1  นำยกณิกนันต์  สุริยกำนต์ หัวหน้ำ  11.2  นำยทรงพล  ม่วงยิ้ม 

11.3  นำยเจษฎำ  ไพศำลธรรม   11.4  นักศึกษำวิชำทหำร 
 11.5  ยำมรักษำควำมปลอดภัย 
12.  ฝ่ายจัดการแสดงบนเวที  มีหน้ำที่  จัดเตรียมชุดกำรแสดง เพื่อแสดงบนเวที ประกอบด้วย 
 12.1  นำงสำวสุภำวดี  สวุรรณวิจิตร   หัวหน้ำ 12.2  นำยยุรนันท์  ปั้นนอก 
 12.3  นำงสำวอลิษำ  จันทร์เปล่ง   12.4  นำงสำวเยำวเรศ พระโพธิ์วังซ้ำย 
 12.5  นำงสำวปำริฉัตร  บุญเทียน   12.6  นำงกำญจนำ  สีทำไข 
 12.7  นางสาวเตชินี  วิทยาปรีชากุล   
13.  ฝ่ายดนตรี  มีหน้ำที่  จัดเตรียมอุปกรณ์แสดงดนตรี นักเรียนร้องเพลงประสำนเสียง ขับร้องและแสดงดนตรี      
ทั้งไทยและสำกล  ประกอบด้วย 
 13.1  นำงสำวจิรำพร  วงจันเพ็ง หัวหน้ำ  13.2  นำงสำวพรพิมล  บุญประเสริฐ 
 13.3  นำยธนำ  กล้ำเขตกำร   13.4 นำงสำวเกษมณี  พึ่งนุสนธ์  
 13.5  นำยธัญญกร   ธรรมกำย 
14.  ฝ่ายจัดเลี้ยง  มีหน้ำที่ จัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย 
 14.1  นำยปิยวัฒฌ์  อภิวัฒณ์เมฑำกร   หัวหน้ำ 14.2  นำงสำวพชรวรรณ  นิติสิริ 
 14.3  นำงสำวกัณหำ  ศรีแตงอ่อน   14.4  นำงสำวปริตตำ  ชำญสมร 
 14.5  นำงสำวนิษณำ  น้ ำเพชร   14.6  นำงสำวศศิธร  ค ำพิลำ 
 14.7  นำงสำวปัทมำ  เลี้ยงหล่ ำ   14.7   นำงสำวสุพรรณษำ  ชูเมฆ 
15.  ฝ่ายติดต่อประสานงาน  มีหน้ำที่ จัดท ำหนังสือเชิญผู้มีเกียรติและส่งมอบหนังสือเชิญ ประกอบด้วย 
 15.1  นำยชลิต  เชื้อเพชร  หัวหน้ำ  15.2  นำงสำวชุติมำ  สุคันธตุล 

15.3  นำงสำวสุภำวดี  สุวรรณวิจิตร  15.4  นำงสุขุมำล  แก้วจันทร์ 
15.5  นำงพิมพ์ชนก  ทองบุรำณ   15.6  นำงประภำศิริ  พูนชัย    
15.7  นำงสำวศิรินภำ   คล้ำยนำค   15.8 นำงสำวสุพรรษำ  มำดอนคำ 
15.9  นำงสำวเบญจวรรณ  เรืองสังข์ 

 ให้ผู้ที่ได้ค ำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย ให้บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบต่อไป 

 สั่ง  ณ  วันที่    25   กรกฎำคม   พ.ศ.    2560 
 
        
         (นำยสมเกียรติ   กู้เกียรติภูมิ) 

                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย 
   
 


