
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

ท่ี ๖๗ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนเกษยีณอำยรุำชกำรและแสดงมุทิตำจิต ปกีำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

 

ด้วยโรงเรียนบ้านบางจาก ก าหนดจัดงานเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก            
มีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ จ านวน ๑ ท่าน 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดงานเนื่องใน
โอกาสเกษียณอายุราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก ดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

  ๑.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๑.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑.๖ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  ๒.๒ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 

๒.๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

 

 



๒.๙ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๒.๑๓ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครูวิทย ์– คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๖ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๒ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๒.๒๓ นางสาวจฬุารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๒๔ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ วางแผนด าเนินงาน ประสานกรรมการต่างๆ ในการด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่าย

ต่างๆ เพื่อให้การจัดงานเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

 

๓. คณะกรรมกำรจัดท ำหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรต ิประกอบด้วย 
๓.๑ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 

  ๓.๒ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๔ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ๑. ท าหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน 
๒. ประสานงานฝา่ยต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 



๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยตอ้นรับ ประกอบด้วย 
๔.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๔.๕ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๔.๖ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๔.๗ นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๔.๘ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

  ๔.๙ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑. วางแผนการต้อนรับ จัดการต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน  

๒. ประสานงานฝา่ยต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยรบัลงทะเบียน ประกอบด้วย 
๕.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๕.๕ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

  ๕.๖ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑. รับลงทะเบียนแขกผู้มาร่วมงาน 

๒. ประสานงานฝา่ยต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน ประกอบด้วย 
๖.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๖.๓ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๖.๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. ประสานงาน ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 

๒. จัดท าบัญชีรายรับ-จ่าย สรุปแจ้งฝ่ายบริหาร 

๓. จัดของทีร่ะลึกพิเศษแด่ผู้เกษียณ 

๔. ประสานงานฝา่ยต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 



๗. คณะกรรมกำรพิธีมอบดอกไม้และพวงมำลัยมุทิตำจิต ประกอบด้วย 
๗.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๔ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๗.๖ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๗.๗ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๗.๘ นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๗.๙ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

  ๗.๑๐ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑. ด าเนินพิธีการมอบดอกไม้แก่ครูเกษียณโดยประสานฝา่ยพิธีการ 

๒. จัดช่อดอกไมใ้ห้ครูเกษียณ 

๓. จัดท าซุ้มดอกไม้ถา่ยรปู 

๔. ประสานงานฝา่ยต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยพธิีกำร ประกอบดว้ย 
๘.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดล าดับ ขั้นตอน ของพิธีการตลอดงาน 

๒. เป็นพิธีกรด าเนินการในงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. ประสานงานฝา่ยต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัสถำนที ่และจัดเตรียมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 
๙.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  ๙.๒ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
๙.๓ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๙.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๙.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๙.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙.๘ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙.๙ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙.๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 



๙.๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๙.๑๒ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๙.๑๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๙.๑๔ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครูวิทย ์– คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๙.๑๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๙.๑๖ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๙.๑๗ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๙.๑๘ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๙.๑๙ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๙.๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๙.๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๙.๒๒ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๙.๒๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๙.๒๔ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดสถานที่ ตกแต่ง และท าฉากหลังเวที 
๒. ก าหนดแผนผังโต๊ะทีน่ั่ง 
๓. จัดสถานทีพ่ิธีมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณ 

๔. จัดโต๊ะส าหรับวางของที่ระลึกครูเกษียณ 

๕. จัดซุ้มถ่ายรูปตามความเหมาะสม 

๖. ประสานงานฝา่ยต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยดนตรีและกำรแสดง ประกอบด้วย 
๑๐.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๑๐.๓ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๐.๔ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๐.๕ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครูวิทย ์– คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๑๐.๖ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๑๐.๗ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 

 ๑๐.๘ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑. ฝึกนักเรียน เพื่อบรรเลงเพลงประกอบงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต 

๒. ฝึกซ้อม ท าการแต่งหน้าและแต่งตัวนักเรียนส าหรับการแสดง 
๓. ประสานงานฝา่ยต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 



๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเลี้ยง ประกอบด้วย 
๑๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๑๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๑.๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๑.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๑.๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๑๑.๗ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๑๑.๘ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๑๑.๙ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๑๑.๑๐ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๑.๑๑ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑. จัดหาอาหาร (บุฟเฟ่ต์) เครื่องดื่ม ให้เพียงพอกับผู้ร่วมงาน 

๒. ประสานงานฝา่ยต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย 
๑๒.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๑๒.๒ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียงให้พร้อมเพื่อการใช้งาน 

๒. ประสานงานฝา่ยต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำวีดีทัศน ์ประกอบด้วย 
๑๓.๑ นางสาวจฬุารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๓.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดท าวีดีทัศน์ ประวัติ ผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ 

๒. ประสานงานฝา่ยต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๑๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียนของขวัญ ประกอบด้วย 
  ๑๔.๑ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

๑๔.๒ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๑๔.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๔.๔ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๔.๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๑๔.๖ นางสาวจฬุารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 



มีหน้ำที่ ๑. รับลงทะเบียนของที่ระลึกของผู้ที่จะมามอบใหแ้กผู่้เกษียณ 

๒. ประสานงานฝา่ยต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๑๕. คณะกรรมกำรบันทึกภำพกิจกรรม ประกอบด้วย 
๑๕.๑ นางสาวจฬุารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๕.๒ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๑๕.๓ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
         ๑๕.๔ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. บันทึกภาพการด าเนินงานการจัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต 

๒. ประสานงานฝา่ยต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๑๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล โครงกำร/กจิกรรม ประกอบด้วย 
  ๑๖.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 

๑๖.๒ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
  ๑๖.๓ นางสาวจฬุารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดท าแบบประเมินการจัดกิจกรรมในภาพรวม สรุปค่าใช้จ่าย ปัญหาอุปสรรค 

๒. รายงานเป็นรูปเล่มเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรยีน 

 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลดี และประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปัญหาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการทราบ เพื่อหา
แนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                                                 สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
   

              ลงชื่อ 
                   (นายตร ีศตสงัวัตสร์) 

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรด ำเนินงำน 
งำนเกษียณอำยุรำชกำรและแสดงมุทิตำจิต ปกีำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 

 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   - นักเรียน คณะครู และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่บริเวณลานอเนกประสงค์ 
พิธสีงฆ ์(ช่วงเช้า) 
๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.   - ประธานในพิธีโดย นายตรี ศตสังวตัสร ์ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก    

           จดุเทียนธูป บูชาพระรตันตรัย 
      - พธิีกรอาราธนาศีล 
      - ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล / ประธานรับศีล พร้อมทั้งผู้ร่วมพิธีรับศีลพร้อมกัน  
       - ประธาน ครูผู้เกษียณอายุราชการ และแขกผู้มีเกียรติถวายภัตตาหาร  
         และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  
       - ประธานในพิธกีรวดน้ า 
       - เสร็จพิธีทางสงฆ์ 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.   - ผู้บริหาร คณะครู และแขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารรว่มกันที่ห้องประชุม 

     - ชมวีดีทัศน์เกียรติประวตัิครูผู้เกษียณอายรุาชการ 
พิธกีารแสดงมุทิตาจิต (ช่วงบ่าย) 
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.   - ชมการแสดงของนักเรยีน จ านวน ๓ ชดุ ประกอบด้วย 
       การแสดงชุดที ่๑ ชือ่ชุด “น้อมใจอวยพร” 
       การแสดงชุดที ่๒ ชือ่ชุด “ระบ าไกรลาสส าเริง” 
       การแสดงชุดที ่๓ ชือ่ชุด “ฝนเทลงมา” 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.   - เชิญครูผู้เกษียณอายุราชการนั่งประจ าที ่
     - ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก มอบดอกไม้  
       แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ และกล่าวแสดงมุทติาจติ 

     - ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นบางจาก มอบดอกไม้ แด่ครูผู้เกษียณอายรุาชการ  

       และกล่าวแสดงมุทิตาจติ 

     - แขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า มอบของขวัญ มอบดอกไม้ แด่ครูผู้เกษียณอายรุาชการ  

     - ตวัแทนนักเรียนทุกห้องมอบมาลัย แด่ครูผู้เกษยีณอายุราชการ  

     - เชิญครูผู้เกษียณอายุราชการ กลา่วแสดงความรูส้ึก 

     - ผู้บริหาร คณะครู และแขกผู้มีเกียรติร่วมบันทึกภาพกับครูผู้เกษียณอายรุาชการ 
 
หมำยเหต ุ     - ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง กำรจัดงำนเกษยีณอำยุรำชกำรและแสดงมุทิตำจิต ปกีำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๖๗ / ๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ล ำดับที ่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม คร ูค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ คร ูค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล คร ูค.ศ.๑  
๙ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง คร ูค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ คร ูค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ คร ูค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย  
๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย  
๑๔ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๕ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  
๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  
๒๐ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  
๒๑ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครูวิทย์ - คณิต สพป.สป.เขต ๑  
๒๒ นางสุรินพร  พานิชย์ ช่างสี ๓  
๒๓ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  
๒๔ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  
๒๕ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  
๒๖ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน  



 


