คาสั่งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
ที่ 185 / 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2559
.......................................................
ด้วยโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กาหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ในสิ้นปีงบประมาณ 2559 คือ นายจารัส อรุณวิง รองผู้อานวยการโรงเรียน
ทุ่งทรายวิทยา ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เพื่อเป็นขวัญกาลังใจที่
ปฏิบัติหน้าที่ครบ 60 ปี และเพื่อเป็นการราลึกถึงคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ
ดังนั้น เพื่อให้งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2559 ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
นายไพชยนต์ ศรีม่วง
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
ประธานกรรมการ
นายกฤษณะ อรัญสาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา รองประธานกรรมการ
นายวิชัย
เหมือนสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
นางกิติภา
โสทะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
น.ส.สมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
กรรมการ
นายถวัลย์
จันทร์ต้น
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ
รองผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กรรมการและเลขานุการ
น.ส.ภคพร
ศรีเดช
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับติดตาม การดาเนินการของคณะกรรมการ
เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ตัดสินใจ วินิจฉัยปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
2. คณะกรรมการจัดสถานที่
นายวิชัย
เหมือนสุวรรณ์
นายสุรชัย
เดชอุ้ม
น.ส.อนงค์นาฏ ทองมี
ว่าที่ พ.ต.อนนท์ ดุลยสุริเยนทร์
นายมานิตย์
อินทร์สว่าง
นายจักรภัทร พูลเขตรกิจ
นายลิขิต
ศิลาเงิน
นายกิตติชัย
ธนะทิพากร
นายทองคูณ เพี้ยมูล
นายธันวา
ม่วงเลี้ยง
นายอัศวิน
บารุงสรณ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายสุนทร
คงศิริ
กรรมการ
นายเกริกพล มะลิต้น
กรรมการ
นายมะโนชร์ จันทนา
กรรมการ
นางไส
เยาวนิล
กรรมการ
นางสาวอรทัย เจียมพล
กรรมการ
นางนิภา
สุภารักษ์
กรรมการ
นายปิยะลักษณ์ ยอดดี
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ 1.จัดสถานที่จัดงาน และประดับตกแต่งสถานที่ให้สวยงามเหมาสมพร้อมทั้งสิ่งอานวยความ
สะดวกในการจัดงาน
2. วางแผนการวางโต๊ะจีนให้เหมาะสม เพียงพอ
3. ดูแลให้การจัดเลี้ยงอาหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
นายมานัด
คาดา
ประธานกรรมการ
นายปิยะลักษณ์ ยอดดี
รองประธานกรรมการ
นายอัศวิน
บารุงสรณ์
กรรมการ
นายสุนทร
คงศิริ
กรรมการและเลขานุการ
นายมาโนชญ์ พิมพ์น้อย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ประดับไปทางให้สว่างพอเหมาะ ไฟบนเวที เครื่องขนายเสียง พร้อมทั้งสิ่งอานวยความ
สะดวกในระบบแสงและเสียง
4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางนรินทร์
มิตรสินพันธุ์ ประธานกรรมการ
นายลิขิต
ศิลาเงิน
กรรมการ
น.ส.อนงค์นาฏ ทองมี
กรรมการ
น.ส.ปาริชาด พันทอง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. บันทึกภาพนึ่ง และภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมงานเพื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
กิจกรรม
2. จัดทาวีดีทัศน์เสนอในงานวันเกษียณ วันที่ 19 กันยายน 2558
5. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/จราจร
นายจักรพงษ์ พิมพาพัฒนโยธิน
ประธานกรรมการ
นายจักรภัทร พูลเขตรกิจ
รองประธานกรรมการ
ว่าที่ พ.ต.อนนท์ ดุลยสุริเยนทร์
กรรมการ
นายสุนทร
คงศิริ
กรรมการ
นายอัศวิน
บารุงสรณ์
กรรมการ
นายเกริกพล มะลิต้น
กรรมการ
นายกิตติชัย
ธนะทิพากร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผนการรักษาความปลอดภัย การจราจรสถานที่จอดรถแขกผู้ร่วมงาน ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์ ประธานกรรมการ
นายสมศักดิ์ เกตุมี
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ เป็นพิธีกรและจัดลาดับงาน ขั้นตอนของงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะดาเนินงาน
7. คณะกรรมการเตรียมการและดาเนินกิจกรรมภาคกลางวัน
7.1 คณะกรรมการจัดกิจกรรมบูมของนักเรียน
นางวริศรา
จาปาหวาย
ประธานกรรมการ
นางอัจฉรานันท์ เทียนทองดี
รองประธานกรรมการ
นางคนึงนิจ
ชัยมี
กรรมการ
นายมานิตย์
อินทร์สว่าง
กรรมการ
นางสาวลภัสรดา วงษ์จ่อน
กรรมการ
นางสุภาภรณ์ เกตุมี
กรรมการ
นายมาโนชญ์ พิมพ์น้อย
กรรมการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
นางสาวปาริชาด พันธ์ทอง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดกิจกรรมบูมร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ร้องเพลง พระคุณที่ 3
เพลงแม่พิมพ์ของชาติ
7.2 คณะกรรมการจัดแถวบูมและเข้าหอประชุม
นายถวัลย์
จันทร์ต้น
ประธานกรรมการ
นายจักรพงษ์ พิมพาพัฒนโยธิน
รองประธานกรรมการ
นายอัศวิน
บารุงสรณ์
กรรมการ
นายสุนทร
คงศิริ
กรรมการ
นายวิสุทธิ์
วงศ์วิลาศ
กรรมการ
นางสาวปรียวัลย์ สูงสันเขตต์
กรรมการ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
กรรมการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
กรรมการ
นายจักรภัทร พูลเขตรกิจ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดให้นักเรียนเข้าแถว หน้าเสาธง ถึง หน้าหอประชุม เริ่มตั้งแต่ง ม.1-ม.5
จัดเข้าแถว 2 ข้างทางถนน แยกหญิงชาย
2. จัดนักเรียนเข้าหอประชุมนั่งเป็นห้องเรียน แยกชาย หญิง
3. ดูและนักเรียนให้เรียนร้อยในขณะดาเนินกิจกรรม
7.3 จัดการแสดงของนักเรียน คณะสี
นายถวัลย์
จันทร์ต้น
นายวิสุทธิ์
วงศ์วิลาศ
ครูที่ปรึกษาคณะสี
ประธานคณะสี
นักเรียนคณะสี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาวปรียวัลย์ สูงสันเขตต์
กรรมการและแลขานุการ
หน้าที่ 1. ประสานประธานคณะสีจัดกิจกรรมการแสดง คณะสีละ 1 ชุด
2. ประธานคณะสีจัดกิจกรรมแสดงระลึกพระคุณครู
7.4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีมทุ ิตาจิต
นางคนึงนิจ
ชัยมี
ประธานกรรมการ
นางศิวพร
สุภาพพูล
รองประธานกรรมการ
นางนารีลักษณ์ ริ้วประเสริฐ กรรมการ
นางเพ็ญนภา คาดา
กรรมการ
นางกฤษณา มาเลิศ
กรรมการ
นางอัจฉรานันท์ เทียนทองดี
กรรมการ
นางสาวลภัสรดา วงษ์จ่อน
กรรมการ
นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี
กรรมการและเลขานุการ
7.5 คณะกรรมการฝ่ายร้องเพลงประกอบพิธีมุทิตาจิต
นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต
ประธานกรรมการ
นางสาวรัชนู แสงอะโน
กรรมการ
ว่าที่ พ.ต.อนนท์ ดุลยสุริเยนทร์ กรรมการ
นายมาโนชญ์ พิมพ์น้อย
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมการเตรียมการและดาเนินกิจกรรมภาคกลางคืน
8.1 คณะกรรมการต้อนรับ
นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ
ประธานกรรมการ
นายกฤษณะ อรัญสาร
รองประธานกรรมการ
นายวิชัย
เหมือนสุวรรณ์ กรรมการ
นายถวัลย์ จันทร์ต้น
กรรมการ
นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์ กรรมการ
นางกิติภา
โสทะ
กรรมการ
นางนารีลักษณ์ ริ้วประเสริฐ
กรรมการ
นางคนึงนิจ ชัยมี
กรรมการ
นายมานพ นาคชาตรี
กรรมการ
นางสาวภคพร ศรีเดช
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ต้อนรับแขกหน้างาน
8.2 คณะกรรมการจัดแขกเข้าโต๊ะ
นายลิขิต
ศิลาเงิน
ประธานกรรมการ
นายทองคูณ เพี้ยมูล
กรรมการ
นายธันวา ม่วงเลี้ยง
กรรมการ
นายปวรวุฒิ แก้วมา
กรรมการ
นายวิสุทธิ์ วงศ์วิลาศ
กรรมการ
นายสุนทร คงศิริ
กรรมการ
นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู กรรมการ

หน้าที่ 1. จัดแขกเข้าโต๊ะนั่งให้ครบ 8 คน
2. จัดทาผังโต๊ะ/ป้ายหมายเลขประจาโต๊ะ
8.3 คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดมอบของที่ระลึก
นางอรรจน์ชญาณ์ ชัยเจริญวงษ์
ประธานกรรมการ
นางสาวทัศนีย์ ตาทิพย์
กรรมการ
นางสาวนภาพร อนุสรณ์ประดิษฐ์
กรรมการ
นางปิยะพร
แสนซื่อ
กรรมการ
นางธนพรรณ
ปรางโท้
กรรมการ
นางกัญชพร
รักญาติ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. จัดโต๊ะวางของที่ระลึก
2. ลงทะเบียนและจัดเรียงลาดับของที่ระลึกและช่อดอกไม้แขกผู้มีเกียรติตามลาดับ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่พิธีกรกาหนด
3. รับของขวัญ จากผู้เกษียณอายุราชการบนเวที และนากลับลงมาให้ผู้เกษียณ
8.4 คณะกรรมการจัดการแสดงของนักเรียน
8.4.1 กิจกรรมราบายสี
นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต
ประธานกรรมการ
นางสาวรัชนู แสงอะโน
กรรมการ
ว่าที่ พ.ต.อนนท์ ดุลยสุริเยนทร์ กรรมการ
นายมาโนชญ์ พิมพ์น้อย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดกิจกรรมและควบคุมการแสดงของนักเรียน 1 ชุด
8.4.2 กิจกรรมเพลงเพื่อครู
นางจุฬารัตน์
ผ่องจิต
ประธานกรรมการ
นางสาวณัฐกานต์ แก้วเสถียร กรรมการ
นายมาโนชญ์
พิมพ์น้อย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดกิจกรรมและควบคุมการแสดงของนักเรียน 1 ชุด
8.5 คณะกรรมการกิจกรรมพิธีมุทุตาจิตจุดเทียน
8.5.1 กิจกรรมพิธีมุทุตาจิตจุดเทียน
นางกิติภา
โสทะ
ประธานกรรมการ
นางสาวภคพร
ศรีเดช
รองประธานกรรมการ
นางสาวสมสวรรค์
เหล่าทรัพย์
กรรมการ
นายถวัลย์
จันทร์ต้น
กรรมการ
นายวิชัย
เหมือนสุวรรณ์ กรรมการ
นางแพรวพัฒน์
เหมือนสุวรรณ์ กรรมการ
นางกฤษณา
มาเลิศ
กรรมการ
น.ส.สาวิตรี
ศิริเวิน
กรรมการ
นางสุภาภรณ์
เกตุมี
กรรมการ
น.ส.ภัทรมนัส
เหล่าทรัพย์
กรรมการ
น.ส.นัยนา
พงษ์ก่อสร้าง กรรมการ
น.ส.วาสิฎฐี
โควาบุญพิทักษ์ กรรมการ
น.ส.ภาวินี
คนดี
กรรมการ

น.ส.ณัฐธิดา
ยิ่งยวด
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.ณัฐธยาน์
รอดสิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมเทียนพร้อมมีกระดาษรอง 200 เล่ม
2. กระถางปักเทียน
3. แจกเทียนให้แขกที่มาในงานทุกคน
8.5.2 กิจกรรมร้องเพลงพิธีมุทุตาจิต
นางอรรจน์ชญาณ์
ชัยเจริญวงษ์
ประธานกรรมการ
นางนารีลักษณ์
ริ้วประเสริฐ
กรรมการ
นายมาโนชญ์
พิมพ์น้อย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. ฝึกซ้อมเพลงพระคุณที่ 3
2. เพลงแม่พิมพ์ของชาติ
8.6 คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแสดงของครูและบุคลากร
นางสาวปรียวัลย์
สูงสันเขตต์
ประธานกรรมการ
นางศิวพร
สุภาพพูล
รองประธานกรรมการ
นางปิยะพร
แสนซื่อ
กรรมการ
นางนรินทร์
มิตรสินพันธุ์
กรรมการ
นางสาวปาริชาด
พันทอง
กรรมการ
นางสาวนัยนา
พงษ์ก่อสร้าง
กรรมการ
นายวิสุทธิ์
วงศ์วิลาศ
กรรมการ
นางสาวภาวินี
คนดี
กรรมการ
นางสาวรัชนู
แสงอะโน
กรรมการ
นายอินทนนท์
บุญจวง
กรรมการ
นางสาวขนิษฐา
บุตรสาราญ
กรรมการ
นางสาวศิมาภรณ์
อุบัติ
กรรมการ
นางสาวรุ่งระวี
นนทะริ
กรรมการ
นางสาวกนกพร
อนันโต
กรรมการ
นางสาวนฤทัย
ดีปิ่นใจ
กรรมการ
นางสาวธมาพร
ขันหล้า
กรรมการ
นางสาวณัฐกานต์
แก้วเสถียร
กรรมการ
นายมาโนชญ์
พิมพ์น้อย
กรรมการ
นางวริศรา
จาปาหวาย
กรรมการและเลขานุการ
ชุดการแสดงของครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
หน้าที่ 1 จัดการกิจกรรมการแสดงของคณะครูและบุคลากร
2. ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
9. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ
น.ส.ภคพร
ศรีเดช
นางศิวพร
สุภาพพูล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

นายกิตติชัย ธนะทิพากร กรรมการและเลขานุการ
นายปวรวุฒิ แก้วมา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ดาเนินการประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ สรุปผล และรายงานให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทราบ
ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งโรงเรียน ได้ถือปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มกาลังความสามารถ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

(นายไพชยนต์ ศรีม่วง)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

