
 
 

 
 
 

คำสั่งโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่   272/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 
 
  ด้วย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  (World Class Standard School) มี
ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อบรมสอนศิษย์ให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จใน
การศึกษา มีความก้าวหน้าในอาชีพมาเป็นระยะเวลานาน ตราบถึงวาระเกษียณอายุราชการ จำนวน 10 ท่าน     
เพ่ือเป็นการแสดงมุทิตาจิต และเป็นเกียรติ ศักดิ์ศรี แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรี จึงกำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นเกียรติและขวัญ
กำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จึงขอแต่งตั้งคณะดำเนินงาน ดังนี้ 
  1.   คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  (Project Administration Committee)  มีหน้าที่        
วางแผนการดำเนินงาน ประสานงาน ดูแล ให้คำแนะนำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น  เพ่ือให้งาน
สำเร็จด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
   1.   นายชาญชัย  ทิพเนตร   ที่ปรึกษา 
   2.   นายนิติกรณ ์ ฉันท์วงศ์ชนะ  ประธานกรรมการ 

3.   นายสุรศักดิ์  เนาวรัตน์  รองประธานกรรมการ 
4.   นางวรรณพัทร ซื่อตรง   รองประธานกรรมการ 
5.   นายจารุพงษ ์ กล่อมจิตต์  รองประธานกรรมการ 

   6.   นายไพโรจน์  บุญช่วย   รองประธานกรรมการ  
   7.   นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ  กรรมการ 
   8.   นางสาวชุติมา มณีเรืองเดช  กรรมการ 

9.  นายอนุกูล  ปิโย   กรรมการ 
10. นายกฤษดา  นิยมทอง  กรรมการ 
11. นางนงเยาว์  วระกุล   กรรมการ 
12. นายธานี  ปริปุรณะ  กรรมการ 
13. นายพินัย  โพธิ์ศรี   กรรมการ 
14. นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์  กรรมการ 
15. นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์  กรรมการ 

   16. นางสาวณัฐชา พิกุลทอง  กรรมการ 
17. นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา   กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสุวภีร์  อินทร์ใจเอื้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.  คณะกรรมการฝ่ายเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ มีหน้าที่ จัดทำสื่อประกาศเกียรติคุณ
เชิดชูเกียรติ บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ จัดทำระบบวีดีทัศน์ ประวัติชีวิตและผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ 
จัดทำใบประกาศหรือโล่เกียรติยศ นอกจากของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จัดเตรียมฝ่าย
ต้อนรับและรับของที่ระลึกประกอบด้วย 

ที่ปรึกษา  : นางสาวศุภวรรณ  ช่อผกา  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2.1)   คณะกรรมการฝ่ายจัดทำบัตรเชิญและหนังสือเชิญ (Card Maker Committee) 
มีหน้าที่ จัดทำหนังสือเชิญ และส่งหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน  ประกอบด้วย 

1.  นางสุวภรี ์  อินทร์ใจเอ้ือ  ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวมาล ี  เชียงวิราฑา  รองประธานกรรมการ 
3.  นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร  กรรมการ 
4.  นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์  กรรมการ  
5.  นางสาวมาลัย  เชียงวิราฑา  กรรมการ 
6.  นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง  กรรมการ 
7.  นางชมภูนุช  คงทัด   กรรมการ 
8.  นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น  กรรมการ 
9.  นางสาวปัญจพร มาพลาย   กรรมการ   
10.นางสาวศรีอมรา พลายระหาร        กรรมการและเลขานุการ 
11.นางสาวสุนิสา  เรือนเพ็ชร         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12.นางสาวทิพย์วรรณ     เสร็จกิจ                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.2)  คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  (Board of Directors Committee)  มีหน้าที่   
ต้อนรับประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ คณะครู ครูอาวุโส และผู้มาร่วมงาน นำเข้าที่นั่งและอำนวยความสะดวกให้ผู้
มาร่วมงาน ประสานงานฝ่ายจัดทำบัตรเชิญให้มีข้อมูลที่ตรงกัน  ประกอบด้วย 

 1. นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ ์  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวลักษณาภรณ์ จันทร์วัชรพล  รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวปัญจพร มาพลาย   กรรมการ 
 4.  นางสาวพรกมล ช้างเผือก  กรรมการ 
 5.  นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม  กรรมการ 
 6.  นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น  กรรมการ 
 7.  นางสาวมาล ี  เชียงวิราฑา  กรรมการ 
 8.  นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ  กรรมการ 
 9.  นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา  กรรมการ 
 10. นางสาวกาลัญญา ใจชื่น   กรรมการ 
 11. นางสาวอภิญญา ปานชา   กรรมการและเลขานุการ 

2.3) คณะกรรมการจัดเตรียมของท่ีระลึก (Gift preparation Committee)  มีหน้าที่ 
จัดเตรียมของที่ระลึก โล่และเกียรติบัตรให้กับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา   ประธานกรรมการ 
2. นางสุวภีร ์  อินทร์ใจเอ้ือ  รองประธานกรรมการ 
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3. นางสาวปัญจพร มาพลาย   กรรมการ 
4. นางสาวอภิญญา ปานชา   กรรมการ 
5. นางสาวกาลัญญา ใจชื่น   กรรมการ 
6. นางสาวธารทิพน์ ทองเชื้อ   กรรมการ 
7. นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 

2.4)  คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง  และดนตรี (Performance Management 
C0mmittee)  มีหน้าที่   

1)  จัดการแสดงรำอวยพร  จำนวน  1  ชุด   
2)  ประสานลำดับการแสดงและรูปแบบงานกับฝ่ายพิธีการและคณะผู้จัดงาน 

 1. นายกฤษดา  นิยมทอง  ประธานกรรมการ 
   2. นางอุษา  อนันตวิไลเลขา  รองประธานกรรมการ 
   3. นายรณกฤต  เอ่ียมเจริญ  กรรมการ 
   4. นายธีรดล  อินทร์ลำพันธุ์  กรรมการ 
   5. นางสาวปรัชญาวลี มาลัยนาค  กรรมการ 
   6. นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง   กรรมการ 
   7. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม  กรรมการ 
   8. นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว  กรรมการ 
   9. นางพจมาลย์  สังข์สุวรรณ  กรรมการ 

10.นายมารุต  คนหลัก   กรรมการและเลขานุการ 

2.5)  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร (Formalities Committee)   มีหน้าที่   
1)  กำหนดขั้นตอนพิธีการแสดงมุทิตาจิต  
2)  จัดลำดับขั้นตอนพิธีการ 
3)  ประสานงานผู้มอบของที่ระลึก  และกล่าวอำนวยพร 
4)  ดำเนินรายการให้เป็นไปตามข้ันตอน  ให้เกิดความเหมาะสม  โดยประสานงานกับ 

             ฝ่ายที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 
๑. นางสาวผุสชา  ทิพเนตร   ประธานกรรมการ 
2. นายปกรณ์วิท  กล้าหาญ  รองประธานกรรมการ 
3. นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส  กรรมการ  
4. นายไพฑูรย์  พูลเกิด   กรรมการ 
5. นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์  กรรมการ 
6. นายสมชาย  เทียนไชย  กรรมการ 
7. นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม  กรรมการ 
 8. นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์   กรรมการ 
9. นางสาวณัฐชา  พิกุลทอง  กรรมการ 
10.นางธันยมัย  วงศ์ทับแก้ว  กรรมการ 
11.นายอนุกูล  ปิโย   กรรมการ 
12.นายอำนาจ  ปุ้งโพธิ์   กรรมการ 
13.นายภัทรดนัย  มณี   กรรมการ 
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14.นางสาวนิตยา หอมเย็นใจ  กรรมการ 
15.ว่าที่ ร.ท.โยธิน อ่ิมหิรัญ   กรรมการ 
16.นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ์   กรรมการและเลขานุการ 

2.6) คณะกรรมการรับ-ส่งของที่ระลึก (Send and receive souvenirs committee)  
มีหน้าที่  1) รับส่งของที่ระลึกโล่และเกียรติบัตร เพ่ือมอบให้กับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการบนเวที 

 2) เป็นผู้ประสานงาน อำนวยความสะดวก ติดตามดูแลคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ช่วงพิธีการรดน้ำ 
แสดงมุฑิตาจิต และรับส่งขันน้ำให้ผู้ร่วมงานตลอดจนมอบของที่ระลึกให้แขกผู้ร่วมงาน  

 1. นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ์   รองประธานกรรมการ 
 3. นายปกรณ์วิท  กล้าหาญ  กรรมการ 
 4. นางนันท์ณภัส  กันพงษ ์   กรรมการ 
 5. นางสาวสุนิสา  เวชกุล   กรรมการ 
 6. นายไพฑูรย์  พูลเกิด   กรรมการ 
 7. นางสาววรรณฤดี ปานดำ   กรรมการ 
 8. นางสาวมยุเรศ เป็นมูล   กรรมการ 
 9. นางสาวศรีอมรา พลายระหาร  กรรมการ 
 10.นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร  กรรมการ 
 11.นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตม์  กรรมการ 
 12.นางสาวชนิดาภา กิตติกมลเมศ  กรรมการ 
 13.นางสาวโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา  กรรมการ 
 14.นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์  กรรมการ 

15.นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม  กรรมการ 
 16.นางสาวพรพิมล นามวงศา  กรรมการ 
 17.นางสาวธนพร มากระจัน  กรรมการ 
 18.นางสาวสุนิสา เรือนเพ็ชร  กรรมการ 
 19.นางสาวทิพย์วรรณ เสร็จกิจ   กรรมการ 
 20.นางสาวภัทรี  พันธุ์แตง  กรรมการ 
 21.นางสาวนิตยา หอมเย็นใจ  กรรมการ 
 22.นางสาวศรีสุดา นาคทองอินทร์  กรรมการ 
 23.นางสาวสุมาลี พยอมพันธุ์  กรรมการ 
 24.นางสาวมินตรา เต่ากล่ำ   กรรมการ 
 25.นางสาวณัฐชา พิกุลทอง  กรรมการและเลขานุการ 

2.7)  คณะกรรมการควบคุมดูแลของขวัญ (Gift Control Committee)  มีหน้าที่  อำนวย
ความสะดวกการรับของขวัญจากผู้เกษียณอายุราชการ  จัดทำทะเบียนคุมของที่ระลึก  จัดทำป้ายชื่อผู้เกษียณอายุ
ราชการ  และส่งมอบของทีร่ะลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการหลังเสร็จสิ้นงาน  ประกอบด้วย 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ข้าราชการครูผู้เกษียณ จำนวน 2 ท่าน 
   1. นางสาวภัทราภรณ์ ศรีชมภู   ประธานกรรมการ 
   2. นางปิยนันท์  ตั้งกองทรัพย์  รองประธานกรรมการ 
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   3. นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง  กรรมการ 
   4.นางสาววาสนา  เพชรรัตน์  กรรมการ 
   5. นางสาวปรียานุช บัวผัน   กรรมการ 
   6. นางสาวพิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ  กรรมการ 
   7. นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น   กรรมการ 
   8. นางสาวธมลวรรณ บุญเกิด   กรรมการ 
   9. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ  กรรมการ 
   10.นายธนเวท  ธูสรานนท์  กรรมการ 
   11.นายอรรถพล  มีชะนะ   กรรมการ 
   12.นางสาวศกุนี  ศรเีหรา   กรรมการและเลขานุการ  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ข้าราชการครูผู้เกษียณ จำนวน 1 ท่าน  

 1. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ  กรรมการ 
 4. นางสาวรัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน  กรรมการ 
 5. นางสาวกรรธิมา บุญยาชัย  กรรมการ 
 6. นางสาวอรพรรณ ดวงแข   กรรมการและเลขานุการ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ข้าราชการครูผู้เกษียณ จำนวน 2 ท่าน 
 1. นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร  ประธานกรรมการ 
 2. นางสายพาน  ทองจันทร์  รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข  กรรมการ 
4. นางธดากรณ์  กลิ่นหอม  กรรมการ 

 5. นางสาวสุมนทรา ใจดี   กรรมการ 
 6. นางสาวมะลิ  เกตุรักษ ์  กรรมการ 
 7. นางสาวพรพรรณ นาคสุวรรณ  กรรมการ 
 8. นายธเนศ  บริสุทธิ์   กรรมการ 

9. ว่าที่ ร.ต.เชาวลิต อัครปัญญาวิทย์  กรรมการ 
10.นางเพยาว์  ตนดี   กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ข้าราชการครูผู้เกษียณ จำนวน 3 ท่าน 
   1. นางอุษา  อนันตวิไลเลขา  ประธานกรรมการ 
   2. นางพจมาลย์  สังข์สุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
   3. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม  กรรมการ 
   4. นายมารุต  คนหลัก   กรรมการ 
   5. นายรณกฤต  เอ่ียมเจริญ  กรรมการ 
   6. นายธีรดล  อินทร์ลำพันธุ์  กรรมการ 
   7. นางสาวปรัชญาวลี มาลัยนาค  กรรมการ 
   8. นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว  กรรมการ 
   9. นางสาวอรุโณทัย ขันทอง   กรรมการ 
   10.นายปัถย์สรัล  กระธน   กรรมการ 
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   11.นางสาวธมณ  สำราญสุข  กรรมการ 
   12.นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง   กรรมการและเลขานุการ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ข้าราชการครูผู้เกษียณ จำนวน 2 ท่าน 
   1. นายธานี  ปริปุรณะ  ประธานกรรมการ 
   2. นายครรชิต  น้ำใจดี   รองประธานกรรมการ 
   3. นายวิพัฒน์  ปมิตต์ธศิล  กรรมการ 
   4. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย   กรรมการ 
   5. นางสาวนุจรี  สาธุรัมย์   กรรมการ 
   6. นายณัฐวุฒิ  ทัพหนุน   กรรมการ 
   7. นางสาวปรีดา  เปรมชัยศรี  กรรมการ 
   8. นางสาวธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม  กรรมการ 
   9. นางสาวสุนันทา อ่อนเปี่ยม  กรรมการ 
   10.นางสาวเฉลิมศรี โป่งรักษ์   กรรมการ 
   11.นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ  กรรมการ 
   12.นางสาวสุมาพร ดอนอินผล  กรรมการและเลขานุการ  

  3.   คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ (Hall Management Committee)  
  ที่ปรึกษา  :  นายสุรศักดิ์  เนาวรัตน์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

3.1)   ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ มีหน้าที่ดังนี้ 
 ๑)  จัดเตรียมสถานที่ ณ หอประชุม 2 โดยจัดตกแต่งฉากเวทีให้สวยงาม ผูกผ้า 
      ประดับต้นไม้ ประดับไฟฟ้าบริเวณงานและบริเวณโรงเรียนให้สวยงาม 

2)  จัดโต๊ะสำหรับวางของขวัญ  จำนวน 10  ชุด  พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
3)  จัดที่นั่งสำหรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน  
4)  จัดสถานที่นั่งสำหรับผู้เกษียณ ประกอบพิธีแสดงมุฑิตาจิต จำนวน 10 ที่นั่ง 
5)  จัดทำซุ้มสำหรับมอบของที่ระลึก  และถ่ายรูป สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ  

             บริเวณด้านหน้าหอประชุม 2 
6)  อำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ประกอบด้วย 

   1. นายขวัญชัย  นุ่มอ่อน   ประธานกรรมการ 
2. นางเพยาว์  ตนดี   รองประธานกรรมการ 

   3. นายอำนาจ  หลักสุวรรณ  กรรมการ 
   4. นายสุธน  เกิดพงษ์   กรรมการ 
   5. นายมงคล  พาพร   กรรมการ 
   6. นางสาวนิตยา  หอมเย็นใจ  กรรมการ 
   7. นางสาวนิทรา  สุริยวงษ ์  กรรมการ 
   8. นางสมจิตร  ปั้นโอ้   กรรมการ 
   9. นางสมพิศ  เผือกนาค  กรรมการ 
   10. นางอัจฉรา  เสนาะพิณ  กรรมการ 
   11. นายสถิตย์  ศรีทองคำ  กรรมการ 
   12. นายสลิชัย  นาคบุญมา  กรรมการ 
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   13. นางนิตยา  รอดสุภาสิทธิ์  กรรมการ 
   14. นายสุนทร  บางใจดี   กรรมการ 
   15. นายเอกชัย  สิงห์คำ   กรรมการ 
   16. นางณฐาพร  สุนทรวิภาต  กรรมการ 
   17. นายจิรธนา  ธาราศรีสุทธิ  กรรมการ 
   18. นางวิน  สว่างวงษ์  กรรมการ 
   19. นายอนุรักษ์  สุนทรวิภาต  กรรมการ 
   20. นายเฉลิมศักดิ์ ชะเอม   กรรมการ 
   21. นางสาววารุณ ี ชะเอม   กรรมการ 
   22. นายสุนทร  แตงโต   กรรมการและเลขานุการ  

3.2) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Public Relations Committee) มีหน้าที่ 
1) วางแผนการจัดทำวีดิทัศน์เกียรติประวัติและผลงานข้าราชการครูและบุคลากรที่

เกษียณอายุราชการ 
2) จัดทำสื่อการเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ผ่าน

ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงเรียน  ประกอบด้วย 
๑.  นายปกรณ์วิท กล้าหาญ  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวผุสชา  ทิพเนตร   รองประธานกรรมการ 
๓.  นายชัยวฒัน์  ทองสุกใส  กรรมการ 
๔.  นายไพฑูรย์  พูลเกิด   กรรมการ 
๕.  นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์  กรรมการ 
๖.  นายสมชาย  เทียนไชย  กรรมการ 
๗.  นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม  กรรมการ 
๘.  นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์   กรรมการ 
๙.  นางสาวณัฐชา พิกุลทอง  กรรมการ 
๑๐.  นางธันยมัย   วงศ์ทับแก้ว  กรรมการ 
๑๑.  นายอนุกูล  ปิโย   กรรมการ 
๑๒.  นายอำนาจ  ปุง้โพธิ์   กรรมการ 
๑๓.  นายภัทรดนัย มณี   กรรมการ 
๑๔.  นางสาวนิตยา หอมเย็นใจ  กรรมการ 
๑๕.  ว่าที่ ร.ท. โยธิน อ่ิมหิรัญ   กรรมการ 
๑๖.  นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ์   กรรมการและเลขานุการ 

3.3)  คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Committee) มีหน้าที่ 
1)  จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ   
2)  จัดบุคลากรเพื่อดูแลและบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ 

 1. นายเบญจรงค์  ศรีโพดก   ประธานกรรมการ 
 2. นายรัฐปรัชญ์  โรจน์ศักดิ์โภคิน  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา  กรรมการ 
 4. นางสาวธมณ  สำราญสุข  กรรมการ 
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 5. นางสาวเจนจิรา หนูทอง   กรรมการ 
 6. นางสาวธารทิพน์ ทองเชื้อ   กรรมการ 
 7. นางสาวรัตชนันท์ อักษรพุทธ  กรรมการ 
 8. นางสาวอรอุมา ขันโส   กรรมการ 
 9. นางสาวปิยารัตน์ เผือกนาค  กรรมการ 
 10. นางสาวศิริลักษณ์ แย้มเขนง  กรรมการและเลขานุการ 

3.4)  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา (Audio-Visual Service Committee)  มีหน้าที่    
     1)  จัดทำและนำเสนอวีดิทัศน์เกียรติประวัติและผลงานข้าราชการครูและบุคลากร 

ที่เกษียณอายุราชการ   
2) จัดเตรียมติดต้ังอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา  ระบบเสียงในหอประชุม 2  

          พร้อมจอแสดงภาพให้พร้อมใช้งาน   
     3) บันทึกภาพนิ่ง  และภาพเคลื่อนไหวตามความเหมาะสม 

4) ถ่ายทอดสดพิธีการผ่านระบบออนไลน์  
     5) จัดรวบรวมภาพกิจกรรมทัง้หมดบันทึกเป็นแผ่น CD มอบให้ผู้เกษียณอายุราชการ 
          ทั้ง 10 ท่าน           
ประกอบด้วย 
1. นายปัญญา  บุญเติมเต็ม  ประธานกรรมการ 
2. นายขวัญชัย  นุ่มอ่อน   รองประธานกรรมการ 

   3. นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ ์  กรรมการ 
   4. นายธนพงศ์  ตั้งธรรมนิยม  กรรมการ 
   5. นายอำนาจ  ปุ้งโพธิ์   กรรมการ 
   6. นายพัฒนา  โชติกันตะ  กรรมการ 
   7. ว่าที่ ร.ท.โยธิน อ่ิมหิรัญ   กรรมการ 
   8. นายอนุกูล  ปิโย   กรรมการและเลขานุการ   

3.5)  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมดอกไม้  ตกแต่งเวที ช่อดอกไม้ และพานดอกไม้ 
(Flower Committee)  มีหน้าที่   

1) จัดเตรียมพวงมาลัยมือ 10 พวง  สำหรับมอบให้ครูเกษียณอายุราชการใน 
    พิธีแสดงมุทิตาจิต 
2)  เตรียมดอกไม้ “โกสุมมุทิตาจิต”   
3) จัดเตรียมช่อดอกไม ้และเข็มกลัดช่อดอกไม้ติดเสื้อ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ  
    และแขกผู้มีเกียรติ 

        4)  จัดดอกไม้ประดับเวที  และสถานที่บริเวณงานท้ังหมด    ประกอบด้วย 
   1. นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ์   รองประธานกรรมการ 
   3. นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ ์  กรรมการ 
   4. นางนันท์นภัส  กันพงษ ์   กรรมการ 
   5. นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ  กรรมการ 
   6. นางสาวมยุเรศ เป็นมูล   กรรมการ 
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   7. นางสาววรรณฤดี ปานดำ   กรรมการ 
   8. นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง  กรรมการ 
   9. นางสาวสุนิสา  เวชกุล   กรรมการ 
   10.นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม  กรรมการ 
   11.นางสาวอภิญญา ปานชา   กรรมการ 
   12. นายปกรณ์วิท กล้าหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
   13. นายไพฑูรย์  พูลเกิด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  4.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการแสดงมุทิตาจิต และดูแลความปลอดภัยภายในงาน  

ที่ปรึกษา  :  นายไพโรจน์  บุญช่วย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

4.1)  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการแสดงมุทิตาจิต  มีหน้าที ่
1)  จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับพิธีการแสดงมุทิตา 
2) จัดรูปแบบ  ขั้นตอน  พิธีการแสดงมุทิตาจิตให้เกิดความสวยงาม และเหมาะสม  

   1. นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์  ประธานกรรมการ 
   2. นางสายพาน  ทองจันทร์  รองประธานกรรมการ 
   3. นายสมชาย  เทียนไชย  กรรมการ 
   4. นางเพยาว์  ตนดี   กรรมการ 
   5. นางสาวมาลี  เชียงวิราฑา  กรรมการ 
   6. นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น  กรรมการ 
   7. นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตม์  กรรมการ 
   8. นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข  กรรมการ 

9. นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกสร  กรรมการ 
   10.นางสาวชนิดาภา กิตติกมลเมศ  กรรมการ 

11.นายธเนศ  บริสุทธิ์   กรรมการ 
   12.นางสาวสุมนทรา ใจดี   กรรมการ 
   13.นางสาวมะลิ  เกตุรักษ ์  กรรมการ 
   14.นางธดากรณ์  กลิ่นหอม  กรรมการ 
   15.นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา  กรรมการ 
   16. นางสาวพรพรรณ นาคสุวรรณ  กรรมการ 
   17. ว่าที่ ร.ต.เชาวลิต อัครปัญญาวิทย์  กรรมการ 
   18.นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร  กรรมการและเลขานุการ  

  5.  คณะกรรมการฝ่ายงานพัสดุ การเงิน และประเมินผล 
ที่ปรึกษา  :  นายจารุพงษ์  กล่อมจิตต์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ 

5.1) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ (Finance and Procurement Committee)  
1)  จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  
2)  จัดทำเอกสารรับ-จ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบของราชการ 
3)  ให้คำปรึกษาในด้านเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
4)  อำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายต่าง ๆ  ประกอบด้วย 
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   1. นายรัฐปรัชญ์  โรจนศักดิ์โภคิน  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา  รองประธานกรรมการ  
   3. นางสาวนุจรี  สาธุรัมย์   กรรมการ    
   4. นางสาวอรอุมา ขันโส   กรรมการ 
   5. นางสาวเจนจิรา หนูทอง   กรรมการ 
   6. นางสาวมินตรา เต่ากล่ำ   กรรมการ 
   7. นางสาวศรีสุดา นาคทองอินทร์  กรรมการ 
   8. นางสาวพิริยา  สุนทรเนตร  กรรมการและเลขานุการ 

6.  คณะกรรมการประสานงานครูและบุคลากรเข้าร่วมงานและประเมินผล 

ที่ปรึกษา  :  นางวรรณพัทร  ซื่อตรง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

6.1) คณะกรรมการผู้เข้าร่วมงาน (Exhibitor Committee) มีหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมงาน
เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ตามวันและเวลาที่กำหนด ประกอบด้วย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ  กรรมการ   
2. นายพิเชษฐ  ผาสุข   กรรมการ 
3. นายขวัญชัย  นุ่มอ่อน   กรรมการ 
4. นายปัญญา  บุญเติมเต็ม  กรรมการ 
5. นางนภัสนันท ์ แผนสมบูรณ์  กรรมการ 
6. นางสาวณัฏฐลภสั จันทร์เดชาสุข  กรรมการ 
7. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  กรรมการ 
8. นางชมภูนุช  คงทัด   กรรมการ 
9. นางสาวอรพรรณ ดวงแข   กรรมการ 
10.นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ  กรรมการ 
11.นางสาวพิจักษณานี ตุนา   กรรมการ 
12.นางบุษกร  กานต์กำพล  กรรมการ 
13.นางสาวธนพร มากระจัน  กรรมการ 
14.นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก  กรรมการ 
15.นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์  กรรมการ 
16.นางสาวกรรธิมา บุญยาชัย  กรรมการ 
17.นายธนพงศ์  ตั้งธรรมนิยม  กรรมการ 
18.นางสาวรัชฎาภรณ์  ฉายสีอ่อน  กรรมการ 
19.นางสาวกาลัญญา ใจชื่น   กรรมการ 
20.นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. นางนงเยาว์  วระกุล   กรรมการ 
2. นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ  กรรมการ 
3. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  กรรมการ 
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4. นางชุติมา  ลิ้มลมัย   กรรมการ 
5. นางวรวด ี  อินทร์กอง  กรรมการ 
6. นางเนตรนภา  เกียรติสมกิจ  กรรมการ 
7. นางสุวภีร ์  อินทร์ใจเอ้ือ  กรรมการ 
8. นางจุรีย ์  พัฒผล   กรรมการ 
9. นางสาวปัญจพร มาพลาย   กรรมการ 
10.นางสาวลักษณาภรณ์ จันทร์วัชรพล  กรรมการ 
11.นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ  กรรมการ 
12.นายปิติภูมิ  น้ำแก้ว   กรรมการ 
13.นางสาวเฉลิมศรี โป่งรักษ์   กรรมการ 
14.นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส  กรรมการ 
15.นางสาวปรีดา  เปรมชัยศรี  กรรมการ 
16.นางสาวธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม  กรรมการ 
17.นางสาวสุนันทา อ่อนเปี่ยม  กรรมการ 
18.นายกฤษณ์  การะเกตุ  กรรมการ 
19.นายพิทยา  จ้อยศรีเกตุ  กรรมการ 
20.นายอธิศสิษฐ์  เอ็งนิธิธารา  กรรมการ 
21.นายสุนทร  แตงโต   กรรมการ 
22. นายเดชา  เดชะคำภู  กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. นางสาวชุติมา  มณีเรืองเดช  กรรมการ 
2. นางนิตยา  ปริปุรณะ  กรรมการ 
3. นางเครือวัลย์  ประสานชีพ  กรรมการ 
4. นางปิยนันท์  ตั้งกองทรัพย์  กรรมการ 
5. นางสาวศกุนี  ศรีเหรา   กรรมการ 
6. นางสาววาสนา เพชรรัตน์  กรรมการ 
7. นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง  กรรมการ 
8. นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม  กรรมการ 
9.นางสาวผุสชา      ทิพเนตร   กรรมการ 

   10.นายจักรพงษ์    แซ่หลี่   กรรมการ 
11.นางสาวพรกมล     ช้างเผือก  กรรมการ 
12.นางสาวพิรญาณ์     ตั้งแสงสุวรรณ  กรรมการ 
13.นายธนเวท     ธูสรานนท์  กรรมการ 
14.นายอรรถพล     มีชะนะ   กรรมการ 
15.นางสาวธมลวรรณ     บุญเกิด   กรรมการ 
16.นางสาวฤทัยพร    กิจเบญจะ  กรรมการ 
17.นางสาวรุ่งนภา    ชุ่มชื่น   กรรมการ 
18.นางสาวปรียานุช     บัวผัน   กรรมการ 
19.นางสาวภัทราภรณ์    ศรชีมพู   กรรมการ 
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20.นางสาววรรณา     วรรธนะบูรณ์  กรรมการ 
21.นายพัฒนา      โชติกันตะ  กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1. นางสาวทิพมาศ    ดนตรีพงษ์  กรรมการ 
2. นายไพฑูรย์     พูลเกิด   กรรมการ 
3. นายปกรณ์วิท    กล้าหาญ  กรรมการ 
4. นางสาวนุชสรา    กิจพิทักษ์  กรรมการ 
5. นางนันท์ณภัส      กันพงษ์   กรรมการ 
6. นางสาวชันม์วรนัน     ศิริพันธุ์   กรรมการ 
7. นางสาวศรีอมรา    พลายระหาญ  กรรมการ 
8. นางสาวมยุเรศ    เป็นมูล   กรรมการ 
9. นางสาววรรณฤดี     ปานดำ   กรรมการ 
10. นางสาวรุ่งนภา   เทียนสว่าง  กรรมการ 
11. นางสาวสุนิสา    เวชกุล   กรรมการ 
12. นางพนิสา     ทรงเพียรธรรม  กรรมการ 
13. นางสาวอภิญญา    ปานชา   กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. นายกฤษดา    นิยมทอง  กรรมการ 
2. นางอุษา      อนันตวิไลเลขา  กรรมการ 
3. นายสิรวชัร      นุกูลธรรม  กรรมการ 
4. นายมารุต       คนหลัก   กรรมการ 
5. นายรณกฤต     เอ่ียมเจริญ  กรรมการ 
6. นายธีรดล      อินทร์ลำพันธุ์  กรรมการ 
7. นางสาวปรัชญาวลี     มาลัยนาค  กรรมการ 
8. นางสาวปรียาภรณ์   น้ำค้าง   กรรมการ 
9. นางสาวจิราภรณ์    น้อยแก้ว  กรรมการ 
10. นางพจมาลย์      สังข์สุวรรณ  กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
1. นางสาวพัชราวรรณ     เจริญพันธุ์  กรรมการ 
2. นายกรณ์ภูพงษ์   ศิลปเตชอังกูร  กรรมการ   
3. นายสมชาย     เทียนไชย  กรรมการ 
4. นางเพยาว์       ตนดี   กรรมการ 
5. นางสายพาน    ทองจันทร์    กรรมการ 
6. นางสาวรวินท์นิภา    โชติประภารัตม์  กรรมการ 
7. นางสาวชนิกานต์   ศรีทองสุข  กรรมการ 
8. นางสาววิจิตรพร   สระทองแหม็น  กรรมการ 
9. นางสาวอัจฉราพร    กลิ่นเกษร  กรรมการ 
10. นายธเนศ     บริสุทธิ์   กรรมการ 
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11. นางสาวชนิดาภา     กิตติกมลเมศ  กรรมการ 
12. นางธดากรณ์     กลิ่นหอม  กรรมการ 
13. นางสาวสุมนทรา     ใจดี   กรรมการ 
14. นางสาวมาลี   เชียงวิราฑา  กรรมการ 
15. นางสาวมะลิ     เกตุรักษ์   กรรมการ 
16. นางสาวมาลัย    เชียงวิราฑา  กรรมการ 
17. นางสาวพรพรรณ    นาคสุวรรณ  กรรมการ 
18. ว่าที่ ร.ต.เชาวลิต     อัครปัญญาวิทย์  กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
1. นายธานี     ปริปุรณะ  กรรมการ 
2. นายไพโรจน์     บุญช่วย   กรรมการ 
3. นางสาวสุมาพร     ดอนอินผล  กรรมการ 
4. นางสาวพรพิมล   นามวงศา  กรรมการ 
5. นายครรชิต     น้ำใจดี   กรรมการ 
6. นายวิพัฒน์     ปมิตต์ธศิล  กรรมการ 
7. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์    หนูสาย   กรรมการ 
8. นายณัฐวุฒิ      ทัพหนุน   กรรมการ 
9. นางสาวนุจรี     สาธุรัมย์   กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1. นายพินัย      โพธิ์ศรี   กรรมการ 
2. นางดวงใจ    ผาสุข   กรรมการ 
3. นางทัศนีย์    ม่วงน้อย   กรรมการ 
4. นายเบญจรงค์     ศรีโพดก   กรรมการ 
5. นายรัฐปรัชญ์    โรจนศักดิ์โภคิน  กรรมการ 
6. นางสาวโสรญา   ธีรพิพัฒนปัญญา  กรรมการ 
7. นางสาวศิริลักษณ์     แย้มเขนง  กรรมการ 
8. นางสุวรรณี      เข็มเพ็ชร  กรรมการ 

กลุ่มงานแนะแนว 
1. นางสาวณัฐชา      พิกุลทอง  กรรมการ 
2. นายนที       หนูทวน   กรรมการ 
3. นางสาวรุ่งนภา     วีระพงษ์   กรรมการ 
4. นางสาวพิริยา    สุนทรเนตร  กรรมการ 

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 
1. นายอนุกูล      ปิโย   กรรมการ 
2. นางสมบูรณ์    ทองงาม   กรรมการ 
3. นางสาวอภันตรี   วังสงค์    กรรมการ              
4. นางสาวสุวารีย์   ยี่ภู่       กรรมการ  
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5. นางสาวอรุโณทัย   ขันทอง    กรรมการ            
6. นายปัถย์สรัล     กระธน    กรรมการ          
7. นางธันยมัย     วงศ์ทับแก้ว  กรรมการ            
8. นายอำนาจ     ปุง้โพธิ์   กรรมการ 
9. นายภัทรดนัย     มณี   กรรมการ 

6 .2 )  ค ณ ะก รรม ก ารฝ่ า ยป ระ เมิ น ผ ล   (Evaluation Committee)  มี ห น้ าที่                
ออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564  ของครูและ
นักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม  เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรม  ประกอบด้วย 
   1. นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวอรพรรณ ดวงแข   กรรมการ 
   3. นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก  กรรมการ   
   4. นางสาวปรีดา  เปรมชัยศรี  กรรมการ 
   5. นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส  กรรมการ 

6. นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตม์  กรรมการและเลขานุการ   

 ขอให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 
 
 

        (นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  

      จังหวัดสุพรรณบุรี 


