
                                                          
ค ำสั่งสมำคมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ ำเภอกงไกรลำศ  

ที่   3    / 2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนวันเกษียนข้ำรำชกำรครู ประจ ำปี พ.ศ. 2559  

.  
ด้วยมขี้ำรำชกำรครูในเขตอ ำเภอกงไกรลำศ ได้เกษยีณอำยุรำชกำร  ทำงสมำคมครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำอ ำเภอกงไกรลำศ ได้จัดงำนเพ่ือแสดงมุทติำจิตกับข้ำรำชกำรครูเกษียณอำยุ จึงก ำหนดจัดงำนวันเกษียณ
ข้ำรำชกำรครู ประจ ำปี พ.ศ. 2559   ในวันที่ 26  กันยำยน. พ.ศ. 2559  ณ  พรเจริญรีสอร์ท  กงไกรลำศ   สุโขทัย 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรจัดงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค ์สมำคมครูและบุคลำกร ทำง
กำรศึกษำอ ำเภอกงไกรลำศ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย  

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1.1 นำยศักด์ชัย   บุญสนอง     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1         ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำยถำวร    โปร่งเจริญ   หัวหน้ำศูนย์ประถมศึกษำ 

อ ำเภอกงไกรลำศ        รองประธำนกรรมกำร  
1.3 นำยพิมพ์     ทวีนำท            ประธำนกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนสิงหวัฒน์    รองประธำนกรรมกำร  
1.4 นำยจ ำลอง   แก้วปัญหำ        ประธำนกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนอรุโณทัย รองประธำนกรรมกำร  

          1.5 นำยวิลำศ   ส่งให้                เลขำนุกำรศูนย์ประถมศึกษำอ ำเภอกงไกรลำศ       กรรมกำร 
 1.6 นำยสมพร   สุขอร่ำม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ          กรรมกำร 
      1.7  นำยอ ำนวย บูรณะไทย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไกรในวิทยำรัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 1.8  นำงพนอ     เกษประสิทธิ์        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองตูมวิทยำ                       กรรมกำร 
 1.9  นำยกเทศบำลกงไกรลำศ       กรรมกำร 

1.10 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกง      กรรมกำร 
1.11 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกง      กรรมกำร 
1.12 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไกรใน      กรรมกำร 
1.13 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกกแรต      กรรมกำร 
1.14 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำฉนวน     กรรมกำร 
1.15 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตูม     กรรมกำร 
1.16 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไกรนอก     กรรมกำร 
1.17 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงเดือย     กรรมกำร 

 1.18  นำยทองหล่อ    คล้ำยแท้   นำยกสมำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.19  นำยประกิจ   สีนวล        เลขำนุกำรนำยกสมำครูและบุคลำกรฯ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ 
 มีหน้าที ่ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ แก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้กำรจัดงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

 



2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.1 นำยทองหล่อ  คล้ำยแท้        นำยกสมำคมครูฯ    ประธำนกรรมกำร 

 2.2 นำยถำวร    โปร่งเจริญ   หัวหน้ำศูนย์ประถมศึกษำอ ำเภอ   รองประธำนกรรมกำร  
     2.3 นำยณรงค์ ภำคภูมิ          ประธำนกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนสองฝั่งยม     รองประธำนกรรมกำร 
  2.4 นำยจ ำลอง   แก้วปัญหำ ประธำนกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนอรุโณทัย  รองประธำนกรรมกำร  
 2.5 นำยพิมพ์     ทวีนำท           ประธำนเครือข่ำยโรงเรียนสิงหวัฒน์           รองประธำนกรรมกำร                                       
 2.6 นำยสมพร   สุขอร่ำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
      2.5 นำยอ ำนวย บูรณะไทย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไกรในวิทยำรัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 

2.6 นำงพนอ     เกษประสิทธิ์        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองตูมวิทยำ                         กรรมกำร 
   2.7 นำยวินัย      เรือนก้อน        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัว(จิตพินิจประชำสรรค์) กรรมกำร 
 2.8 นำยประจักษ์  สระชุ่ม          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดทุ่ง                 กรรมกำร 
    2.9 นำยอลงกรณ์  หงษ์ผ้วย        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเสำหิน   กรรมกำร 
       2.10 นำยนิคม    มั่นถึง             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดดอนสักมิตรภำพที่ 231   กรรมกำร 
         2.11 นำยมนตรี   อินทรพุก  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดปรักรัก   กรรมกำร 
         2.12 นำยบุญยัง  เอ่ียมซิ้ว        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำเรื่อง   กรรมกำร 
 2.13 นำงสำวจินตนำ  ทองแจ่ม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำงแดน   กรรมกำร 
 2.14 นำยธวัชชัย อินต๊ะเสำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโป่งแค   กรรมกำร 
 2.15 นำงสำวสมปอง ช่วยพรม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเกำะนอก(ประชำนุเครำะห์)กรรมกำร 
 2.16 นำงชลิศำ  โรจน์วัฒนสกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำมพญำ           กรรมกำร 
         2.17 นำยทองใบ  สุกมำก         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดโบสถ์   กรรมกำร 
 2.18 นำยทนง  มั่นนุช               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนใหม่โพธิ์ทอง  กรรมกำร 
        2.19 นำงสำวชรินยำ  สุขย้อย     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพธิ์หอม                  กรรมกำร 

2.20 นำยธิติภูมิ   แก้วเนย          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหำงตลำด   กรรมกำร 
 2.21  นำยสุระพล   เจ๊กอยู่   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัว  กรรมกำร 

2.22 นำยสมศักดิ์  คงอ่ิม             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดกกแรต    กรรมกำร 
2.23 นำยสมคิด   พรหมฉิม      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดป่ำสัก    กรรมกำร 
2.24 นำยฉลอม   ชูยิ้ม               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเต่ำทอง   กรรมกำร 
2.25 นำยสิริเวศน์  เกตุทอง          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองตูม    กรรมกำร 
2.26 นำยพรชัย  ใบไม้    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนประดู่เฒ่ำ  กรรมกำร 
2.27 นำงสมปอง  กรุณำมิตร   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสงฆำรำม           กรรมกำร 
2.28 นำยวิลำศ  ส่งให้                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดดงยำง   กรรมกำร 
2.29 นำงสำยสุนีย์ คชสิทธิ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดใหม่ไทยบ ำรุง  กรรมกำร 
2.30 นำยอนุวัฒน์ สุวรรณมำตย์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดท่ำฉนวน             กรรมกำร 

           ๒.๓๑ นำยพิเชษฐ์  หมอนทอง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนใหม่สุขเกษม            กรรมกำร 
           ๒.๓๒ นำยวลัลภ  เพ็งม่วง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง           กรรมกำร     
           ๒.๓๓ นำยอนันต์  ประพรม          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนข่อยสองนำง            กรรมกำร  

 ๒.๓๔ นำยประนอม  อินทรโชติ     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองมะเกลือ           กรรมกำร 
      2.35 นำงปัญจพร  แสงเมือง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำมะม่วง  กรรมกำร 
 2.36 นำงสำวปิยนุช   อำณำเขต   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดศรีเมือง   กรรมกำร 
 2.37 นำยสิริเวศน์  เกตุทอง         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองตูม                   กรรมกำร 

2.38 นำยประจวบ รำษฎร์บุญมี      ครูโรงเรียนวัดเต่ำทอง    กรรมกำร 



2.39 นำยไพโรจน์  ส ำรี          ครูโรงเรียนบ้ำนหนองมะเกลือ                         กรรมกำร 
2.40 นำงเฟ่ืองฟ้ำ โคตรภักดี  ครูโรงเรียนวัดกกแรต                                    กรรมกำร 
2.41 นำยสมพงษ์   มำดหมำย       ครูโรงเรียนวัดคุ้งยำง                                กรรมกำร 
2.42 นำยวิชำญ เพ่ิมพล             ครูโรงเรียนบ้ำนเกำะนอก(ประชำนุเครำะห์)         กรรมกำร 

          2.43 นำยทวีศักดิ์  แสนโกศิก   ครูโรงเรียนวัดท่ำฉนวน    กรรมกำร 
2.44 นำยประกิจ   สีนวล           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนส ำโรง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         2.45 นำงสำวสุจินดำ รินทะไชย   ครูโรงเรียนบ้ำนโพธิ์หอม              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ 
มีหน้าที ่วำงแผนและด ำเนินกำรให้กำรจัดงำนวนัเกษียนข้ำรำชกำรครู ประจ ำปี พ.ศ. 2559 เป็นไป ด้วยควำม

เรียบร้อย  
3. คณะกรรมการฝา่ยสถานที่  
 1. นำยสมศักดิ์     คงอ่ิม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดกกแรต    ประธำน 

2. นำงสำวสุจินดำ รินทะไชย  ครูโรงเรียนบ้ำนโพธิ์หอม                กรรมกำร 
3. นำงเฟ่ืองฟ้ำ     โคตรภักดี  ครูโรงเรียนวัดกกแรต                                  กรรมกำร 
4. นำยสุระพล       เจ็กอยู่  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัว   กรรมกำร 
5. นำยวิลำศ  ส่งให้                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดดงยำง        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่จัดสถำนที่ จัดเก้ำอ้ี ตกแต่งเวที ฉำก แสง เสียง ส ำหรับประกอบพิธีกำร ในวันเกษียณ 

ข้ำรำชกำรครู ประจ ำปี พ.ศ. 2559   ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
 1. นำงปัญจพร  แสงเมือง    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำมะม่วง  ประธำน 

2. นำงสำวชรินยำ  สุขย้อย    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพธิ์หอม                  กรรมกำร 
3. นำงสำวปิยนุช   อำณำเขต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดศรีเมือง   กรรมกำร 
4. นำงสมปอง  กรุณำมิตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสงฆำรำม            กรรมกำร 
5. นำยสมพงษ์   มำดหมำย         ครูโรงเรียนวัดคุ้งยำง                                กรรมกำร 
6. นำยวิชำญ เพ่ิมพล            ครูโรงเรียนบ้ำนเกำะนอก(ประชำนุเครำะห์)         กรรมกำร 

          7.  นำยทวีศักดิ์  แสนโกศิก  ครูโรงเรียนวัดท่ำฉนวน    กรรมกำร  
8. นำงสำวจินตนำ  ทองแจ่ม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำงแดน   กรรมกำร 
9. นำงสำยสุนีย์ คชสิทธิ ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดใหม่ไทยบ ำรุง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ ให้กำรต้อนรับประธำนในพิธี แขกผู้มีเกียรติ ผู้เขำ้ร่วมพิธี จัดหำและให้บริกำร น้ ำดื่ม  
5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
 1. นำยณรงค ์  ภำคภูมิ          ประธำนกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนสองฝั่งยม        ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสำวปรมำ  คงอ่ิม             ครูโรงเรียนบ้ำนดงเดือย                       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่ด ำเนินกำรจดังำนวันเกษียนข้ำรำชกำรครู ประจ ำปี พ.ศ. 2559 ให้เปน็ตำมก ำหนดกำร และ

พิธีกรบนเวที ให้เป็นไปด้วยควำม เรียบร้อย  
  6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน-บัญชี และจัดหาของช าร่วยแก่ข้าราชการครู บุคลากรเกษียน  

1. นำยสมศักดิ์     คงอ่ิม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดกกแรต    ประธำน 
2. นำยสุระพล       เจ็กอยู่  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัว   กรรมกำร 



3. นำยพรชัย       ใบไม ้  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนประดู่เฒ่ำ  กรรมกำร 
4. นำยสมคิด       พรหมฉิม     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดป่ำสัก    กรรมกำร 
5. นำงสำวสมปอง ช่วยพรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเกำะนอก(ประชำนุเครำะห์)กรรมกำร 
6. นำงสำวสุจินดำ รินทะไชย  ครูโรงเรียนบ้ำนโพธิ์หอม                      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่จัดท ำบัญชีรบั - จ่ำยเงินงำนวันเกษียนข้ำรำชกำรครู และจดัหำของช ำรว่ยแก ่

ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรเกษียน ประจ ำปี พ.ศ. 2559  
7. คณะกรรมการจัดท าวีดีทัศน์  
 1. นำยประจักษ์  สระชุ่ม          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดทุ่ง                 ประธำน 

2. นำยไพโรจน์  ส ำรี               ครูโรงเรียนบ้ำนหนองมะเกลือ                  กรรมกำร 
3. นำยประจวบ รำษฎร์บุญมี     ครูโรงเรียนวัดเต่ำทอง   กรรมกำร 
4. นำยวินัย      เรือนก้อน        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัว(จิตพินิจประชำสรรค์) กรรมกำร 
5. นำยธวชัชัย   อินต๊ะเสำ        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโป่งแค  กรรมกำร 
6. นำยพิเชษฐ์  หมอนทอง        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนใหม่สุขเกษม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ ในกำรจัดท ำวีดีทัศน์ประวัติข้ำรำชกำรเกษียน เพ่ือน ำเสนอในวันที่ 26 กันยำยน พ.ศ. 2559  

  8. คณะกรรมการจัดหาดนตรี  
มีหน้าที ่ด ำเนินกำรจดัหำดนตรี เครื่องเสยีง งำนวันเกษียนข้ำรำชกำรครู ประจ ำปี พ.ศ. 2559 

 1. นำยทองหล่อ  คล้ำยแท้        นำยกสมำคมครูฯ     ประธำนกรรมกำร 
2. นำยนิคม    มั่นถึง             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดดอนสักมิตรภำพที่ 231   กรรมกำร 
3. นำยอนุวัฒน์ สุวรรณมำตย์    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดท่ำฉนวน   กรรมกำร 
4. นำยสิริเวศน์  เกตุทอง          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองตูม                       กรรมกำร 
5. นำยทนง  มั่นนุช               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนใหม่โพธิ์ทอง       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ด ำเนินกำรจัดหำดนตรี เครื่องเสยีง งำนวันเกษียนข้ำรำชกำรครู ประจ ำปี พ.ศ. 2559 
  9. คณะกรรมการจดัหาอาหาร โต๊ะกินเลี้ยง  

1. นำยสมศักดิ์     คงอ่ิม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดกกแรต    ประธำน 
2. นำยสุระพล       เจ็กอยู่  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัว   กรรมกำร 
3. นำยพรชัย       ใบไม้  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนประดู่เฒ่ำ  กรรมกำร 
4. นำยสมคิด       พรหมฉิม     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดป่ำสัก    กรรมกำร 
5. นำงสำวสมปอง ช่วยพรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเกำะนอก(ประชำนุเครำะห์)กรรมกำร 
6. นำงสำวสุจินดำ รินทะไชย  ครูโรงเรียนบ้ำนโพธิ์หอม                      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่ด ำเนินกำรจดัหำอำหำร โต๊ะกินเลี้ยง งำนวันเกษียนข้ำรำชกำรครู ประจ ำปี พ.ศ. 2559  

10. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานบุคคลและหน่วยงาน 
 1. นำยวิลำศ       สง่ให้       ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนวัดดงยำง          
 ประธำน 
 2. นำยประกิจ    สีนวล      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนส ำโรง   กรรมกำร 
 3. นำยกฤษณะ  วุ่นอ่อน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลกงไกรลำศ(บ้ำนกร่ำง2496)    กรรมกำร 
 4. นำยธิติภูมิ   แก้วเนย          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหำงตลำด   กรรมกำร 



 5. นำยบุญยัง   เอี่ยมซิ้ว     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำเรื่อง       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าท ี  ติดต่อ  และจัดท ำหนังสือเชิญหน่วยงำนต้นสังกัด  หน่วยงำนและผู้มีเกียรติในอ ำเภอ        
กงไกรลำศ  เพ่ือเข้ำร่วมกิจกรรมวันเกษียนรำชกำรประจ ำปี 2559 

 
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และบังเกิดผลดี ตำม 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน หำกมีปัญหำในกำรปฏิบัติงำนให้รำยงำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนทรำบ เพ่ือแก้ไขปัญหำ
ต่อไป  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
สั่ง ณ วันที่    กันยำยน พ.ศ. 2559 
 

ลงชื่อ  

    ( นำยทองหล่อ  คล้ำยแท้ )  
           นำยกสมำคมครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ ำเภอกงไกรลำศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


