
 

ที่ สคก. 00๖/2559          สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 อ าเภอกงไกรลาศ  64170 

 

              ๒๒    กันยายน  2559 

เรื่อง  เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 

เรียน  ประธานชมรมข้าราชการบ านาญอ าเภอกงไกรลาศ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ก าหนดการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ      จ านวน  ๑  ฉบบั 
 

 ด้วยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  ศูนย์ประถมศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  
และชมรมข้าราชการบ านาญ ได้ก าหนดจัดงานเกษียณอายุราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 
๒๕๕๙ เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่ได้กระท าตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณอายุ
ราชการ ในวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๙   เริ่มเวลา  ๑๓.๐๐  น. ณ พรเจริญรีสอร์ทกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 ดังนั้น สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  จึงขอเรียนเชิญท่าน และข้าราชการ
บ านาญ    ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแด่ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกษียณอายุราชการโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

                                                      ด้วยความเคารพอย่างสูง 

               
   (  นายทองหล่อ   คล้ายแท้ ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเดือย 
                                       นายกสมาคมครแูละบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ 
         สมาคมครูฯ 
โทร. ๐๘๙-๕๖๒๙๗๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
 “จากวันวานที่พากเพียร    สู่วันเกษียณที่ภาคภมูิ” 

วันจันทร์ท่ี  26  กันยายน  2559    
ณ พรเจริญรีสอร์ทกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย   

...................................................................... 
พิธีการ 
เวลา  13.00  น  .  -     ลงทะเบียน 
เวลา  13.00 - 13.30 น.  -     คณะครู ตัวแทนชุมชน  ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 
         13.30 - 14.00 น. -    พิธีกรน าเข้าสู่งานแสดงมุทิตาจิต 

-     พิธี แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
-      ชม VTR  ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 
-      ข้าราชการบ านาญรับขวัญข้าราชการเกษียณ 

        14.00 เป็นต้นไป  -     รับประทานอาหาร 
-     พิธีกรเกริ่นน า  เพ่ือน าชม VTR  ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 

    -     พิธีกร เชิญผู้เกษียณบนเวทีเพ่ือเข้าสู่พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ 
-     พิธีกร เชิญประธานในพิธีกล่าวความรู้สึกและความประทับใจที่มีต่อผู้     
      เกษียณ 

   -     ผู้เกษียณบนเวทีกล่าวความรู้สึก  ความประทับใจ  และค าอ าลา 
-     การแสดง  จากโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 

                -     พิธีกร กล่าวขอบคุณ และเชิญทุกท่านสนุกสนานกับวงดนตรี 
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- 

หมายเหตุ :  ก าหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



 

ที่ สคก. 00๖/2559          สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 อ าเภอกงไกรลาศ  64170 

 

              ๒๒    กันยายน  2559 

เรื่อง  เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีอ าเภอกงกงไกรลาศ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ก าหนดการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ      จ านวน  ๑  ฉบบั 
 

 ด้วยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  ศูนย์ประถมศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  
และชมรมข้าราชการบ านาญ ได้ก าหนดจัดงานเกษียณอายุราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 
๒๕๕๙ เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่ได้กระท าตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณอายุ
ราชการ ในวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๙   เริ่มเวลา  ๑๓.๐๐  น. ณ พรเจริญรีสอร์ทกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 ดังนั้น สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  จึงขอเรียนเชิญท่านนายกฯ    ได้ให้
เกียรติเข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแด่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาที่
เกษียณอายุราชการ  ในครั้งนี้ 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

                                                      ด้วยความเคารพอย่างสูง 

               
   (  นายทองหล่อ   คล้ายแท้ ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเดือย 
                                       นายกสมาคมครแูละบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ 
         สมาคมครูฯ 
โทร. ๐๘๙-๕๖๒๙๗๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
 “จากวันวานที่พากเพียร    สู่วันเกษียณที่ภาคภมูิ” 

วันจันทร์ท่ี  26  กันยายน  2559    
ณ พรเจริญรีสอร์ทกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย   

...................................................................... 
พิธีการ 
เวลา  13.00  น  .  -     ลงทะเบียน 
เวลา  13.00 - 13.30 น.  -     คณะครู ตัวแทนชุมชน  ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 
         13.30 - 14.00 น. -    พิธีกรน าเข้าสู่งานแสดงมุทิตาจิต 

-     พิธี แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
-      ชม VTR  ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 
-      ข้าราชการบ านาญรับขวัญข้าราชการเกษียณ 

        14.00 เป็นต้นไป  -     รับประทานอาหาร 
-     พิธีกรเกริ่นน า  เพ่ือน าชม VTR  ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 

    -     พิธีกร เชิญผู้เกษียณบนเวทีเพ่ือเข้าสู่พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ 
-     พิธีกร เชิญประธานในพิธีกล่าวความรู้สึกและความประทับใจที่มีต่อผู้     
      เกษียณ 

   -     ผู้เกษียณบนเวทีกล่าวความรู้สึก  ความประทับใจ  และค าอ าลา 
-     การแสดง  จากโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 

                -     พิธีกร กล่าวขอบคุณ และเชิญทุกท่านสนุกสนานกับวงดนตรี 
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- 

หมายเหตุ :  ก าหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



ที่ สคก. 00๗/2559          สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 อ าเภอกงไกรลาศ  64170 

 

              ๒๒    กันยายน  2559 

เรื่อง  เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ก าหนดการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ      จ านวน  ๑  ฉบบั 
 

 ด้วยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  ศูนย์ประถมศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  
และชมรมข้าราชการบ านาญ ได้ก าหนดจัดงานเกษียณอายุราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 
๒๕๕๙ เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่ได้กระท าตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณอายุ
ราชการ ในวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๙   เริ่มเวลา  ๑๓.๐๐  น. ณ พรเจริญรีสอร์ทกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 ดังนั้น สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  จึงขอเรียนเชิญท่านนายกฯ    ได้ให้
เกียรติเข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแด่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาที่
เกษียณอายุราชการ  ในครั้งนี้ 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

                                                      ด้วยความเคารพอย่างสูง 

               
   (  นายทองหล่อ   คล้ายแท้ ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเดือย 
                                       นายกสมาคมครแูละบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ 
         สมาคมครูฯ 
โทร. ๐๘๙-๕๖๒๙๗๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
 “จากวันวานที่พากเพียร    สู่วันเกษียณที่ภาคภมูิ” 

วันจันทร์ท่ี  26  กันยายน  2559    
ณ พรเจริญรีสอร์ทกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย   

...................................................................... 
พิธีการ 
เวลา  13.00  น  .  -     ลงทะเบียน 
เวลา  13.00 - 13.30 น.  -     คณะครู ตัวแทนชุมชน  ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 
         13.30 - 14.00 น. -    พิธีกรน าเข้าสู่งานแสดงมุทิตาจิต 

-     พิธี แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
-      ชม VTR  ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 
-      ข้าราชการบ านาญรับขวัญข้าราชการเกษียณ 

        14.00 เป็นต้นไป  -     รับประทานอาหาร 
-     พิธีกรเกริ่นน า  เพ่ือน าชม VTR  ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 

    -     พิธีกร เชิญผู้เกษียณบนเวทีเพ่ือเข้าสู่พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ 
-     พิธีกร เชิญประธานในพิธีกล่าวความรู้สึกและความประทับใจที่มีต่อผู้     
      เกษียณ 

   -     ผู้เกษียณบนเวทีกล่าวความรู้สึก  ความประทับใจ  และค าอ าลา 
-     การแสดง  จากโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 

                -     พิธีกร กล่าวขอบคุณ และเชิญทุกท่านสนุกสนานกับวงดนตรี 
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- 

หมายเหตุ :  ก าหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



ที่ สคก. 00๘/2559          สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 อ าเภอกงไกรลาศ  64170 

 

              ๒๒    กันยายน  2559 

เรื่อง  เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไกรใน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ก าหนดการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ      จ านวน  ๑  ฉบบั 
 

 ด้วยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  ศูนย์ประถมศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  
และชมรมข้าราชการบ านาญ ได้ก าหนดจัดงานเกษียณอายุราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 
๒๕๕๙ เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่ได้กระท าตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณอายุ
ราชการ ในวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๙   เริ่มเวลา  ๑๓.๐๐  น. ณ พรเจริญรีสอร์ทกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 ดังนั้น สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  จึงขอเรียนเชิญท่านนายกฯ    ได้ให้
เกียรติเข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแด่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาที่
เกษียณอายุราชการ  ในครั้งนี้ 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

                                                      ด้วยความเคารพอย่างสูง 

               
   (  นายทองหล่อ   คล้ายแท้ ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเดือย 
                                       นายกสมาคมครแูละบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ 
         สมาคมครูฯ 
โทร. ๐๘๙-๕๖๒๙๗๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
 “จากวันวานที่พากเพียร    สู่วันเกษียณที่ภาคภมูิ” 

วันจันทร์ท่ี  26  กันยายน  2559    
ณ พรเจริญรีสอร์ทกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย   

...................................................................... 
พิธีการ 
เวลา  13.00  น  .  -     ลงทะเบียน 
เวลา  13.00 - 13.30 น.  -     คณะครู ตัวแทนชุมชน  ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 
         13.30 - 14.00 น. -    พิธีกรน าเข้าสู่งานแสดงมุทิตาจิต 

-     พิธี แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
-      ชม VTR  ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 
-      ข้าราชการบ านาญรับขวัญข้าราชการเกษียณ 

        14.00 เป็นต้นไป  -     รับประทานอาหาร 
-     พิธีกรเกริ่นน า  เพ่ือน าชม VTR  ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 

    -     พิธีกร เชิญผู้เกษียณบนเวทีเพ่ือเข้าสู่พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ 
-     พิธีกร เชิญประธานในพิธีกล่าวความรู้สึกและความประทับใจที่มีต่อผู้     
      เกษียณ 

   -     ผู้เกษียณบนเวทีกล่าวความรู้สึก  ความประทับใจ  และค าอ าลา 
-     การแสดง  จากโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 

                -     พิธีกร กล่าวขอบคุณ และเชิญทุกท่านสนุกสนานกับวงดนตรี 
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- 

หมายเหตุ :  ก าหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



ที่ สคก. 00๙/2559          สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 อ าเภอกงไกรลาศ  64170 

 

              ๒๒    กันยายน  2559 

เรื่อง  เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกกแรต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ก าหนดการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ      จ านวน  ๑  ฉบบั 
 

 ด้วยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  ศูนย์ประถมศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  
และชมรมข้าราชการบ านาญ ได้ก าหนดจัดงานเกษียณอายุราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 
๒๕๕๙ เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่ได้กระท าตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณอายุ
ราชการ ในวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๙   เริ่มเวลา  ๑๓.๐๐  น. ณ พรเจริญรีสอร์ทกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 ดังนั้น สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  จึงขอเรียนเชิญท่านนายกฯ    ได้ให้
เกียรติเข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแด่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาที่
เกษียณอายุราชการ  ในครั้งนี้ 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

                                                      ด้วยความเคารพอย่างสูง 

               
   (  นายทองหล่อ   คล้ายแท้ ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเดือย 
                                       นายกสมาคมครแูละบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ 
         สมาคมครูฯ 
โทร. ๐๘๙-๕๖๒๙๗๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
 “จากวันวานที่พากเพียร    สู่วันเกษียณที่ภาคภมูิ” 

วันจันทร์ท่ี  26  กันยายน  2559    
ณ พรเจริญรีสอร์ทกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย   

...................................................................... 
พิธีการ 
เวลา  13.00  น  .  -     ลงทะเบียน 
เวลา  13.00 - 13.30 น.  -     คณะครู ตัวแทนชุมชน  ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 
         13.30 - 14.00 น. -    พิธีกรน าเข้าสู่งานแสดงมุทิตาจิต 

-     พิธี แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
-      ชม VTR  ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 
-      ข้าราชการบ านาญรับขวัญข้าราชการเกษียณ 

        14.00 เป็นต้นไป  -     รับประทานอาหาร 
-     พิธีกรเกริ่นน า  เพ่ือน าชม VTR  ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 

    -     พิธีกร เชิญผู้เกษียณบนเวทีเพ่ือเข้าสู่พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ 
-     พิธีกร เชิญประธานในพิธีกล่าวความรู้สึกและความประทับใจที่มีต่อผู้     
      เกษียณ 

   -     ผู้เกษียณบนเวทีกล่าวความรู้สึก  ความประทับใจ  และค าอ าลา 
-     การแสดง  จากโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 

                -     พิธีกร กล่าวขอบคุณ และเชิญทุกท่านสนุกสนานกับวงดนตรี 
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- 

หมายเหตุ :  ก าหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



ที่ สคก. 00๙/2559          สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 อ าเภอกงไกรลาศ  64170 

 

              ๒๒    กันยายน  2559 

เรื่อง  เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ก าหนดการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ      จ านวน  ๑  ฉบบั 
 

 ด้วยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  ศูนย์ประถมศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  
และชมรมข้าราชการบ านาญ ได้ก าหนดจัดงานเกษียณอายุราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 
๒๕๕๙ เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่ได้กระท าตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณอายุ
ราชการ ในวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๙   เริ่มเวลา  ๑๓.๐๐  น. ณ พรเจริญรีสอร์ทกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 ดังนั้น สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  จึงขอเรียนเชิญท่านนายกฯ    ได้ให้
เกียรติเข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแด่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาที่
เกษียณอายุราชการ  ในครั้งนี้ 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

                                                      ด้วยความเคารพอย่างสูง 

               
   (  นายทองหล่อ   คล้ายแท้ ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเดือย 
                                       นายกสมาคมครแูละบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ 
         สมาคมครูฯ 
โทร. ๐๘๙-๕๖๒๙๗๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
 “จากวันวานที่พากเพียร    สู่วันเกษียณที่ภาคภมูิ” 

วันจันทร์ท่ี  26  กันยายน  2559    
ณ พรเจริญรีสอร์ทกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย   

...................................................................... 
พิธีการ 
เวลา  13.00  น  .  -     ลงทะเบียน 
เวลา  13.00 - 13.30 น.  -     คณะครู ตัวแทนชุมชน  ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 
         13.30 - 14.00 น. -    พิธีกรน าเข้าสู่งานแสดงมุทิตาจิต 

-     พิธี แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
-      ชม VTR  ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 
-      ข้าราชการบ านาญรับขวัญข้าราชการเกษียณ 

        14.00 เป็นต้นไป  -     รับประทานอาหาร 
-     พิธีกรเกริ่นน า  เพ่ือน าชม VTR  ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 

    -     พิธีกร เชิญผู้เกษียณบนเวทีเพ่ือเข้าสู่พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ 
-     พิธีกร เชิญประธานในพิธีกล่าวความรู้สึกและความประทับใจที่มีต่อผู้     
      เกษียณ 

   -     ผู้เกษียณบนเวทีกล่าวความรู้สึก  ความประทับใจ  และค าอ าลา 
-     การแสดง  จากโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 

                -     พิธีกร กล่าวขอบคุณ และเชิญทุกท่านสนุกสนานกับวงดนตรี 
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- 

หมายเหตุ :  ก าหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



ที่ สคก. 0๑๐/2559          สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 อ าเภอกงไกรลาศ  64170 

 

              ๒๒    กันยายน  2559 

เรื่อง  เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตูม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ก าหนดการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ      จ านวน  ๑  ฉบบั 
 

 ด้วยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  ศูนย์ประถมศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  
และชมรมข้าราชการบ านาญ ได้ก าหนดจัดงานเกษียณอายุราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 
๒๕๕๙ เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่ได้กระท าตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณอายุ
ราชการ ในวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๙   เริ่มเวลา  ๑๓.๐๐  น. ณ พรเจริญรีสอร์ทกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 ดังนั้น สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  จึงขอเรียนเชิญท่านนายกฯ    ได้ให้
เกียรติเข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแด่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาที่
เกษียณอายุราชการ  ในครั้งนี้ 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

                                                      ด้วยความเคารพอย่างสูง 

               
   (  นายทองหล่อ   คล้ายแท้ ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเดือย 
                                       นายกสมาคมครแูละบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ 
         สมาคมครูฯ 
โทร. ๐๘๙-๕๖๒๙๗๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
 “จากวันวานที่พากเพียร    สู่วันเกษียณที่ภาคภมูิ” 

วันจันทร์ท่ี  26  กันยายน  2559    
ณ พรเจริญรีสอร์ทกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย   

...................................................................... 
พิธีการ 
เวลา  13.00  น  .  -     ลงทะเบียน 
เวลา  13.00 - 13.30 น.  -     คณะครู ตัวแทนชุมชน  ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 
         13.30 - 14.00 น. -    พิธีกรน าเข้าสู่งานแสดงมุทิตาจิต 

-     พิธี แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
-      ชม VTR  ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 
-      ข้าราชการบ านาญรับขวัญข้าราชการเกษียณ 

        14.00 เป็นต้นไป  -     รับประทานอาหาร 
-     พิธีกรเกริ่นน า  เพ่ือน าชม VTR  ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 

    -     พิธีกร เชิญผู้เกษียณบนเวทีเพ่ือเข้าสู่พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ 
-     พิธีกร เชิญประธานในพิธีกล่าวความรู้สึกและความประทับใจที่มีต่อผู้     
      เกษียณ 

   -     ผู้เกษียณบนเวทีกล่าวความรู้สึก  ความประทับใจ  และค าอ าลา 
-     การแสดง  จากโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 

                -     พิธีกร กล่าวขอบคุณ และเชิญทุกท่านสนุกสนานกับวงดนตรี 
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- 

หมายเหตุ :  ก าหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



ที่ สคก. 0๑๐/2559          สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 อ าเภอกงไกรลาศ  64170 

 

              ๒๒    กันยายน  2559 

เรื่อง  เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ก าหนดการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ      จ านวน  ๑  ฉบบั 
 

 ด้วยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  ศูนย์ประถมศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  
และชมรมข้าราชการบ านาญ ได้ก าหนดจัดงานเกษียณอายุราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 
๒๕๕๙ เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่ได้กระท าตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณอายุ
ราชการ ในวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๙   เริ่มเวลา  ๑๓.๐๐  น. ณ พรเจริญรีสอร์ทกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 ดังนั้น สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  จึงขอเรียนเชิญท่านนายกฯ    ได้ให้
เกียรติเข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแด่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาที่
เกษียณอายุราชการ  ในครั้งนี้ 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

                                                      ด้วยความเคารพอย่างสูง 

               
   (  นายทองหล่อ   คล้ายแท้ ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเดือย 
                                       นายกสมาคมครแูละบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ 
         สมาคมครูฯ 
โทร. ๐๘๙-๕๖๒๙๗๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
 “จากวันวานที่พากเพียร    สู่วันเกษียณที่ภาคภมูิ” 

วันจันทร์ท่ี  26  กันยายน  2559    
ณ พรเจริญรีสอร์ทกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย   

...................................................................... 
พิธีการ 
เวลา  13.00  น  .  -     ลงทะเบียน 
เวลา  13.00 - 13.30 น.  -     คณะครู ตัวแทนชุมชน  ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 
         13.30 - 14.00 น. -    พิธีกรน าเข้าสู่งานแสดงมุทิตาจิต 

-     พิธี แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
-      ชม VTR  ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 
-      ข้าราชการบ านาญรับขวัญข้าราชการเกษียณ 

        14.00 เป็นต้นไป  -     รับประทานอาหาร 
-     พิธีกรเกริ่นน า  เพ่ือน าชม VTR  ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 

    -     พิธีกร เชิญผู้เกษียณบนเวทีเพ่ือเข้าสู่พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ 
-     พิธีกร เชิญประธานในพิธีกล่าวความรู้สึกและความประทับใจที่มีต่อผู้     
      เกษียณ 

   -     ผู้เกษียณบนเวทีกล่าวความรู้สึก  ความประทับใจ  และค าอ าลา 
-     การแสดง  จากโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 

                -     พิธีกร กล่าวขอบคุณ และเชิญทุกท่านสนุกสนานกับวงดนตรี 
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- 

หมายเหตุ :  ก าหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



ที่ สคก. 0๑๑/2559          สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 อ าเภอกงไกรลาศ  64170 

 

              ๒๒    กันยายน  2559 

เรื่อง  เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ก าหนดการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ      จ านวน  ๑  ฉบบั 
 

 ด้วยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  ศูนย์ประถมศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  
และชมรมข้าราชการบ านาญ ได้ก าหนดจัดงานเกษียณอายุราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 
๒๕๕๙ เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่ได้กระท าตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณอายุ
ราชการ ในวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๙   เริ่มเวลา  ๑๓.๐๐  น. ณ พรเจริญรีสอร์ทกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 ดังนั้น สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  จึงขอเรียนเชิญท่านนายกฯ    ได้ให้
เกียรติเข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแด่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาที่
เกษียณอายุราชการ  ในครั้งนี้ 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

                                                      ด้วยความเคารพอย่างสูง 

               
   (  นายทองหล่อ   คล้ายแท้ ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเดือย 
                                       นายกสมาคมครแูละบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ 
         สมาคมครูฯ 
โทร. ๐๘๙-๕๖๒๙๗๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
 “จากวันวานที่พากเพียร    สู่วันเกษียณที่ภาคภมูิ” 

วันจันทร์ท่ี  26  กันยายน  2559    
ณ พรเจริญรีสอร์ทกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย   

...................................................................... 
พิธีการ 
เวลา  13.00  น  .  -     ลงทะเบียน 
เวลา  13.00 - 13.30 น.  -     คณะครู ตัวแทนชุมชน  ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 
         13.30 - 14.00 น. -    พิธีกรน าเข้าสู่งานแสดงมุทิตาจิต 

-     พิธี แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
-      ชม VTR  ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 
-      ข้าราชการบ านาญรับขวัญข้าราชการเกษียณ 

        14.00 เป็นต้นไป  -     รับประทานอาหาร 
-     พิธีกรเกริ่นน า  เพ่ือน าชม VTR  ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 

    -     พิธีกร เชิญผู้เกษียณบนเวทีเพ่ือเข้าสู่พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ 
-     พิธีกร เชิญประธานในพิธีกล่าวความรู้สึกและความประทับใจที่มีต่อผู้     
      เกษียณ 

   -     ผู้เกษียณบนเวทีกล่าวความรู้สึก  ความประทับใจ  และค าอ าลา 
-     การแสดง  จากโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 

                -     พิธีกร กล่าวขอบคุณ และเชิญทุกท่านสนุกสนานกับวงดนตรี 
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- 

หมายเหตุ :  ก าหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



ที่ สคก. 0๑๒/2559          สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 อ าเภอกงไกรลาศ  64170 

 

              ๒๒    กันยายน  2559 

เรื่อง  เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่สุขเกษม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ก าหนดการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ      จ านวน  ๑  ฉบบั 
 

 ด้วยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  ศูนย์ประถมศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  
และชมรมข้าราชการบ านาญ ได้ก าหนดจัดงานเกษียณอายุราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 
๒๕๕๙ เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่ได้กระท าตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณอายุ
ราชการ ในวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๙   เริ่มเวลา  ๑๓.๐๐  น. ณ พรเจริญรีสอร์ทกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 ดังนั้น สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  จึงขอเรียนเชิญท่านนายกฯ    ได้ให้
เกียรติเข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแด่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาที่
เกษียณอายุราชการ  ในครั้งนี้ 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

                                                      ด้วยความเคารพอย่างสูง 

               
   (  นายทองหล่อ   คล้ายแท้ ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเดือย 
                                       นายกสมาคมครแูละบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ 
         สมาคมครูฯ 
โทร. ๐๘๙-๕๖๒๙๗๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
 “จากวันวานที่พากเพียร    สู่วันเกษียณที่ภาคภมูิ” 

วันจันทร์ท่ี  26  กันยายน  2559    
ณ พรเจริญรีสอร์ทกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย   

...................................................................... 
พิธีการ 
เวลา  13.00  น  .  -     ลงทะเบียน 
เวลา  13.00 - 13.30 น.  -     คณะครู ตัวแทนชุมชน  ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 
         13.30 - 14.00 น. -    พิธีกรน าเข้าสู่งานแสดงมุทิตาจิต 

-     พิธี แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
-      ชม VTR  ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 
-      ข้าราชการบ านาญรับขวัญข้าราชการเกษียณ 

        14.00 เป็นต้นไป  -     รับประทานอาหาร 
-     พิธีกรเกริ่นน า  เพ่ือน าชม VTR  ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 

    -     พิธีกร เชิญผู้เกษียณบนเวทีเพ่ือเข้าสู่พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ 
-     พิธีกร เชิญประธานในพิธีกล่าวความรู้สึกและความประทับใจที่มีต่อผู้     
      เกษียณ 

   -     ผู้เกษียณบนเวทีกล่าวความรู้สึก  ความประทับใจ  และค าอ าลา 
-     การแสดง  จากโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 

                -     พิธีกร กล่าวขอบคุณ และเชิญทุกท่านสนุกสนานกับวงดนตรี 
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- 

หมายเหตุ :  ก าหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 

 


