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คำสั่งโรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย
ที่ 183 / 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำร
ด้วย ปีงบประมำณ 2559 ข้ำรำชกำรครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย ครบกำหนดเกษียณอำยุรำชกำร
จำนวน 6 ท่ำน และลูกจ้ำงประจำ 1 ท่ำน ในที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย
ทำงโรงเรียนได้เสนอให้จัดงำนแสดงมุทิตำจิตแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว โดยในที่ประชุมเห็นชอบให้จัดงำนแสดงมุทิตำจิต
และงำนลี้ยง ในวันที่ 22 กันยำยน พ.ศ. 2559 เวลำ 08.30 น. และเวลำ 18.00 น. ณ บริเวณสนำมหน้ำเสำธงและ
หอประชุม 1
ดังนั้นเพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงอำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 39 และอำศัยอำนำจตำมคำสั่งคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ 9/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอำนำจบังคับบัญชำข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนินงำน ดังต่อไปนี้
1. กรรมการอานวยการ มีหน้ำที่ อำนวยกำร วำงแผน กำหนดนโยบำย และให้คำปรึกษำแก่คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ประกอบด้วย
1.1 นำยสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำน
1.2 นำยชลิต เชื้อเพชร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กรรมกำร
1.3 นำงสำวชุติมำ สุคันธตุล
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กรรมกำร
1.4 นำยสมศักดิ์ แก้วจันทร์
หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำน
กรรมกำร
2. ฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถำนที่จัดงำนทั้งภำคเช้ำและภำคค่ำ ประกอบด้วย
2.1 นำยนนทะกำล ทองบุรำณ หัวหน้ำ
2.2 นำยไพฑูรย์ สำยเสน
2.3 นำยสมศักดิ์ แก้วจันทร์
2.4 นำยสำเริง บุญมี
2.5 นำยทรงศักดิ์ เรืองทัพ
2.6 นำยณัฐกำนต์ บุญเสน
2.7 นักกำรภำรโรงที่ได้รับมอบหมำย
3. ฝ่ายการเงิน – บัญชีและจัดเตรียมของที่ระลึก มีหน้ำที่ จัดเตรียมของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร และ
ทำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย ประกอบด้วย
3.1 นำงสำวสุทธิรัตน์ จันทร์จรูญ หัวหน้ำ
3.2 นำงสำวชมพูนุท อุยำนันท์
3.3 นำงอุบลรัตน์ จันทร์ชัย
3.4 นำงสำวอำรี ทองประสม
4. ฝ่ายพิธีการ มีหน้ำที่ ดำเนินกำรตำมขั้นตอนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทั้งภำคเช้ำและภำคค่ำ ประกอบด้วย
4.1 นำงสำวธนวรรณ โสขุมำ หัวหน้ำ
4.2 นำงสุกัญญำ เมฆฉำย
4.3 นำยทรงพล ม่วงยิ้ม
4.4 นำยศุภโชค สำระสันต์
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4.5 นำงสำวปวีณำ บุญประดับ
4.6 นำงสำวสุกำนดำ เลิศเจริญธรรม
4.7 นำงสำวนพวรรณ วงศ์วำร
5. ฝ่ายจัดทาดอกไม้ มีหน้ำที่ จัดเตรียมดอกไม้มุทิตำจิต ช่อดอกไม้ จัดดอกไม้ประดับตกแต่งสถำนที่ให้สวยงำม
ประกอบด้วย
5.1 นำยปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมทำกร หัวหน้ำ
5.2 นำงสุรำวรรณ หมอยำดี
5.3 นำงสำวกรองทอง เขียนทอง
5.4 นำงจำนงค์ รักกำรดี
5.5 นำงสำวสมรักษ์ โสขุมำ
5.6 นำงสำวจรรยำ จิวเจริญ
5.7 นำงสำวกรกนก โสขุมำ
5.8 นำงสำวภัทรพร รักกำรดี
6. ฝ่ายรับลงทะเบียนของขวัญ มีหน้ำที่ รับลงทะเบียนของขวัญและอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดมอบของขวัญ
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 นำงสำวทิศำพร นุตะศะริน
6.10 นำงสำวศิริพร ปิ๊บกลำง
6.11 นำงสำวรุ้งทิพย์ ปำกแคว
7. ฝ่ายต้อนรับ มีหน้ำที่ ให้กำรต้อนรับคณะผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน ประกอบด้วย
7.1 นำยชลิต เชื้อเพชร
หัวหน้ำ
7.2 นำงสำวชุติมำ สุคันธตุล
7.3 นำงพเยำว์ วิศิษฏำนนท์
7.4 นำยปรีชำ มั่นปำน
7.5 นำยธนู จันทร์ลอย
7.6 นำงอมรรัตน์ สำยเสน
7.7 นำงศุภำนัน เอกธีรธรรม
7.8 นำงมณฑำทิพย์ จงชำญสิทโธ
8. ฝ่ายทาป้าย มีหน้ำที่ จัดทำฉำกข้อควำมของงำนติดหลังเวที ที่หอประชุม 1 ประกอบด้วย
8.1 นำยชลิต เชื้อเพชร
หัวหน้ำ
8.2 นำยไพฑูรย์ สำยเสน
9. ฝ่ายโสตทัศนศึกษา มีหน้ำที่ จัดเตรียมเครื่องเสียงติดตั้งในหอประชุม 1 จัดทำโทรทัศน์วงจรปิด ประกอบด้วย
9.1 นำยสรำวุธ เจริญรื่น
หัวหน้ำ
9.2 นำยสำเริง บุญมี
9.3 นำยธนำ กล้ำเขตกำร
10. ฝ่ายถ่ายวีดีทัศน์ ถ่ายภาพและจัดทาประวัติเสนอ VTR มีหน้ำที่ ถ่ำยทำวีดีทัศน์ ถ่ำยภำพในพิธี จัดทำประวัติ
และVTR และแผ่นพับ ประกอบด้วย
10.1 นำยบุญสร้ำง เชี่ยวชำญ หัวหน้ำ
10.2 นำงกนกวรรณ จุลบุญญำสิทธิ์
10.3 นำงสำวศิรินภำ คล้ำยนำค
10.4 นำงสำวปิยนำฎ แก้วสวรรค์
10.5 นำงสำวสมปอง คุ้มสิน
10.6 นำงสำวรัชดำ จิตสำมำรถ
10.7 นำยสุวรรณ ปิ่นทอง
10.8 นำงสำวเบญจวรรณ เรืองสังข์
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11. ฝ่ายจัดการจราจรและที่จอดรถผู้มาร่วมงาน มีหน้ำที่ อำนวยควำมสะดวกในกำรจัดจรำจร และสถำนที่จอดรถ
ประกอบด้วย
11.1 นำยกณิกนันต์ สุริยกำนต์ หัวหน้ำ
11.2 นักศึกษำวิชำทหำร
11.3 ยำมรักษำควำมปลอดภัย
12. ฝ่ายจัดการแสดงบนเวที มีหน้ำที่ จัดเตรียมชุดกำรแสดง เพื่อแสดงบนเวที ประกอบด้วย
12.1 นำงกำญจนำ สีทำไข
หัวหน้ำ
12.2 นำยยุรนันท์ ปั้นนอก
12.3 นำงสำวอลิษำ จันทร์เปล่ง
12.4 นำงสำวเยำวเรศ พระโพธิ์วังซ้ำย
12.5 นำงสำวปำริฉัตร บุญเทียน
12.6 นำงสำวนำตยำ ขำสุวรรณ
13. ฝ่ายดนตรี มีหน้ำที่ จัดเตรียมอุปกรณ์แสดงดนตรี นักเรียนร้องเพลงประสำนเสียง ขับร้องและแสดงดนตรี
ทั้งไทยและสำกล ประกอบด้วย
13.1 นำยชลิต เชื้อเพชร
หัวหน้ำ
13.2 นำงพรพิมล ภูผำ
13.3 นำยธนำ กล้ำเขตกำร
13.4 นำงสำวจิรำพร วงจันเพ็ง
13.5 นำงสำวเกษมณี พึ่งนุสนธ์
13.6 นำยธัญญกร ธรรมกำย
14. ฝ่ายจัดเลี้ยง มีหน้ำที่ จัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย
14.1 นำงพเยำว์ วิศิษฏำนนท์ หัวหน้ำ
14.2 นำงสำวพชรวรรณ นิติสิริ
14.3 นำยปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมทำกร
14.4 นำงสำวปริตตำ ชำญสมร
14.5 นำงสำวนิษณำ สว่ำงศรี
14.6 นำงสำวศศิธร คำพิลำ
14.7 นำยเจนณรงค์ สุวรรณรัศมี
14.7 นำยกำพล โตท่ำลอย
15. ฝ่ายติดต่อประสานงาน มีหน้ำที่ จัดทำหนังสือเชิญผู้มีเกียรติและส่งมอบหนังสือเชิญ ประกอบด้วย
15.1 นำยชลิต เชื้อเพชร
หัวหน้ำ
15.2 นำงสำวชุติมำ สุคันธตุล
15.3 นำงมณฑำทิพย์ จงชำญสิทโธ
15.4 นำงสุขุมำล แก้วจันทร์
15.5 นำงพิมพ์ชนก ทองบุรำณ
15.6 นำงประภำศิริ พูนชัย
15.7 นำงสำวเบญจวรรณ เรืองสังข์
ให้ผู้ที่ได้คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ให้บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 2 กันยำยน พ.ศ. 2559

(นำยสมเกียรติ กู้เกียรติภูม)ิ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย

