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๖๐ ปี  มีคุณค่า  ศิษยน์อ้มวนัทา  มุทิตาคุณครู 

มุทิตาจิตนุสรณ์     (ในโอกาสเกษียณอายุราชการ) 
คุณครูปราณี  เหล็มหมาด   คุณครูสำเริง  ตาแก้ว 

คุณปิติ  ด้วงชาย 
๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ 

 
ปีท่ีพิมพ์ : กันยายน ๒๕๖๔ 

บรรณาธิการ  :  เสน่ห์  พรหมแก้ว 
กองบรรณาธิการ : ศักดิ์เจริญ  ประคำศรี  ฐิติรัตน์  เจริญตา 

จัดพิมพ์ต้นฉบับ : ฐิติรัตน์  เจริญตา 
ศิลปกรรมภาพปก : ศักดิ์เจริญ  ประคำศรี 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
“ ถา้ครูไม่ห่วงประโยชน์ท่ีควรจะห่วง หนัไปห่วงอ านาจ ห่วงต าแหน่ง 

ห่วงสิทธิ์ และ  ห่วงรายไดก้นัมากเขา้ ๆ แลว้ จะเอาจิตเอาใจท่ีไหน มา

ห่วงความรู ้ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในส่ิงเหล่านัน้ ก็จะ

ค่อย ๆ บัน่ทอนท าลายความเป็นครูไปจนหมดส้ิน จะไม่มีอะไรเหลือไว ้

พอท่ีตวัเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไวไ้ด ้ความเป็นครูก็จะไม่มีค่า

เหลืออยูใ่หเ้ป็นท่ีเคารพบูชาอกีตอ่ไป ” 

 
             พระราชด ารสัแก่ครอูาวุโส ในโอกาสเขา้เฝ้าฯ  

วนัเสาร ์ท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๑ 



 

 
  

สารบัญ 
 
บันทึกของครู ๑ 

 คุณครูปราณี  เหล็มหมาด ๒ 
 คุณครสูำเริง  ตาแก้ว ๘ 
 คุณปิติ  ด้วงชาย ๑๒ 

ผู้บริหารเล่าเรื่องครู ๑๖ 
เพ่ือนครูเขียนถึงครู ๒๖ 
จากศิษย์ถึงคุณครู ๔๔ 
ภาพเก่าในความทรงจำ ๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
  

 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
  

 
 
 
 
 
 
  

 

บันทึกของครู 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 

 

  



 

 
  

 

➢ เกิดเม่ือวันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๐๓ 
➢ ภูมิลำเนาเดิม  บ้านโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 
➢ บิดาชื่อ  นายหมาด  สะหาก 
➢ มารดาชื่อ  นางตีหม๊ะ  สะหาก 
➢ สมรสกับนายจรัญ  เหล็มหมาด  มีบุตร  ๒  คน 
❖ นายชนาวีร์  เหล็มหมาด  การศึกษา  ปริญญาตรี  คณะ

บร ิ ห า ร ธ ุ ร ก ิ จ   ( ก า รบ ร ิ ห า รทร ั พย าก รมน ุ ษย์ )  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

❖ นายรอมฎอน  เหล็มหมาด  กำลังศึกษาชั้นปีที่  ๔  คณะ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต 

 
 

➢ พ.ศ. ๒๕๑๔  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  จาก
โรงเรียนบ้านโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 

➢ พ.ศ. ๒๕๑๗  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗ จาก
โรงเรียนบางแก้ว (เพียรคุณูปถัมภ์)  อำเภอบางแก้ว  จังหวัด
พัทลุง 

➢ พ.ศ. ๒๕๑๙  สำเร็จการศึกษาชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่  ๓  จาก
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

➢ พ.ศ. ๒๕๒๑  สำเร็จการศึกษาชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่  ๕  จาก
โรงเรียนวิเชียรมาตุ  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 



 

 
  

➢ พ.ศ. ๒๕๒๕  สำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ี   จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 

➢ พ.ศ. ๒๕๕๕  สำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาโท  จาก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 

➢ พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๒๙  โรงเรยีนนาขยาดวิทยาคาร  อำเภอ
ควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

➢ พ.ศ. ๒๕๒๙ - ปัจจุบัน  โรงเรยีนตะโหมด  อำเภอตะโหมด  
จังหวัดพัทลุง 

 

 

          ตลอดเวลา  ๓๘  ปี  ที่อยู่ในอาชีพครู  มีสิ่งที่น่าภาคภมูิใจ
อยู่หลายเรื่อง  เรื่องแรก  คือ  การเป็นครูทำให้เราได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มี
ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ  เทคนิควิธีการสอน  และด้านเทคโนโลยีที่พัฒนา
ไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นคนทันสมัยอยู่เสมอ  ต่อมาที่ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจ  
คือ  การเป็นครูทำให้เราสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน  ที่จะนำ
ความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและนำแบบอย่างที่เขาประทับใจในตัวเราไป
เป็นแรงกระตุ้นให้เขาก้าวไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้  นอกจากนั้นอาชีพครู  ยัง
ทำให้เราได้ใช้ชีวิตอยู ่ท่ามกลางเพื่อนร่วมงานที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  
ตลอดชีวิตความเป็นครู  จึงทำงานด้วยความสุข  ความสบายใจ  และความ
อบอุ่น  ทำให้เราได้แบ่งปันคุณงามความดีออกไปสู่สังคมภายนอกได้โดย
อัตโนมัติ 
  การที ่โรงเรียนได้จัดการอบรมด้านความรู ้และเทคนิค
วิธีการสอนอยู่เสมอ  ดิฉันได้นำความรู้นั้นมาถ่ายทอดสู่นักเรียนอย่างเต็ม



 

 
  

ความสามารถ  เมื่อ  สพฐ.จัดสอบวัดความรู้ครูภาษาอังกฤษทั่วประเทศ  
ดิฉันเป็นครูภาษาอังกฤษคนหนึ่งที่ได้คะแนนอยู่ในกลุ่ม  Master Teacher 
และเป็น  ๑  ใน  ๕  คน  ของครูภาษาอังกฤษในจังหวัดพัทลุงที ่ได้รับ
ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  ตามโครงการยกระดับครูทั ้งระบบ  ในปี  
๒๕๕๓ – ๒๕๕๕  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  ตลอดชีวิตความเป็นครู  รู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพของตัวเอง
เสมอ  ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการใต้เบื้องพระยุคลบาท  ตอบแทนคุณ
แผ่นดิน  ถึงแม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้ว  ก็ยังพร้อมที่จะเป็นครูให้
ความรู้ที่มีอยู่แก่ทุกคนตลอดไป 
 

              ตั ้งแต่ย้ายมาสอนที ่โรงเรียนตะโหมด  เมื ่อปี  ๒๕๒๙  
จนถึง  ปัจจุบัน  ๓๕  ปีแล้ว  ความรู้สึกของดิฉันเหมือนกับมาอยู่บ้านหลังที่  
๒  ไม่เหมือนเป็นที่ทำงานสักเท่าไหร่  เพราะบ้านอยู่ใกล้โรงเรียน  จะไปจะ
มาตอนไหนก็สะดวกตลอดเวลา  กลับบ้านตอนเลิกเรียนแล้ว  เข้ามาทำงาน
ต่อตอนค่ำ ๆ อีกก็ได้  คุ้นเคยแทบจะทุกบริเวณของรั้วเทาเหลืองแห่งนี้  อีก
ประการหนึ่งที่ทำให้รู้สึกเหมือนโรงเรียนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของตัวเอง  คือ  
ที่นี ่มีแต่ความรักความอบอุ่น  เป็นพี่เป็นน้อง  เป็นลูกหลาน  มีความรัก
สามัคคี  ใกล้ช ิดสนิทสนมเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน  ทุกคนที่
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีน้ำใจต่อดิฉันมาก  รวมถึงน้อง ๆ นักการภารโรง  รปภ.  
แม่ค้าโรงอาหาร  และบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียน  เราทำงานและใช้ชีวิต
ร่วมกันมานาน  จนผูกพันเสมือนญาติ  จากลูกศิษย์ที่เคยสั่งสอนเมื่อหลายปี
ก่อน  ก็จบการศึกษากลับมาเป็นครูที่นี่  กลายมาเป็นเพ่ือนร่วมงาน  จึงเป็น



 

 
  

ความสัมพันธ์ยาวนาน  หลากหลายเรื่องราว  ประทับใจจนไม่อาจลืมเลือน
ได ้
  จะเฝ้าดูการเติบโตของโรงเรียนตะโหมด  ภายใต้การ
บริหารงานของ  ผอ.คนปัจจุบัน  และ  ผอ.ท่านต่อ ๆ ไป  และด้วยความ
ร่วมแรงร่วมใจของน้อง ๆ ลูก ๆ หลาน ๆ และบุคลากรทุกคน  ด้วยความรัก
และผูกพันไม่มีวันเปลี่ยนแปลง 
   

  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่ ๒  
ทวีติยาภรณ์ 

 

            “ทำความดี  เพ่ือความดี  ไม่หวังผลตอบแทน  คำยกย่อง
สรรเสริญ  หรือเหรียญรางวัลใด ๆ” 
 

          อ่านหนังสือ  ร้องเพลง  ฟังเพลง  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  
ทำธุรกิจออนไลน์ 
 
 



 

 
  

  อ่านหนังสือ  ฟังเพลง  ร้องเพลง  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  
ทำธุรกิจออนไลน์  และช่วยเหลือสังคม 
 
 

ด้วยรักและผูกพัน 
ครูปราณี  เหล็มหมาด 

 
  



 

 
  

 

  

  



 

 
  

➢ เกิดเม่ือวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๐๓ 
➢ ภูมิลำเนาเดิม  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
➢ บิดาชื่อ  นายเมียด  ตาแก้ว 
➢ มารดาชื่อ  นางริ่น  ตาแก้ว 
➢ สมรสกับนางนงคราญ  ตาแก้ว  มีบุตร  ๑  คน  คือ 
❖ นายธีรดนย์  ตาแก้ว  การศึกษาปริญญาตรี  คณะรัฐ-

ประศาสนศาสตร์  มหาว ิทยาลัยหาดใหญ่  ป ัจจุบัน
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
 

➢ พ.ศ. ๒๕๑๔  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  จาก
โรงเรียนวัดควนมะพร้าว  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

➢ พ.ศ. ๒๕๑๗  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗  จาก
โรงเรียนวัดควนมะพร้าว  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

➢ พ.ศ. ๒๕๒๐  สำเร็จการศึกษาชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่  ๓  จาก
โรงเรียนพัทลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 

➢ พ.ศ. ๒๕๒๓  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ช่างยนต์  จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

➢ พ.ศ. ๒๕๒๕  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาวิชาชีพชั้นสูง  (ป.กศ.สูง)  วิชาเอก  อุตสาหกรรม
ศิลป์  จากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

➢ พ.ศ. ๒๕๒๘  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ว ิชาเอกสังคมศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



 

 
  

➢ พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๕๑  โรงเรียนกงหราพิชากร  อำเภอกงหรา  
จังหวัดพัทลุง 

➢ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน  โรงเรียนตะโหมด  อำเภอตะโหมด  
จังหวัดพัทลุง 
 

  เริ่มรับราชการในตำแหน่งครู  ๒  ระดับ  ๒  เมื่อวันที่  ๑๖  
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖  ณ  โรงเรียนกงหราพิชากร  อำเภอกงหรา  
จังหวัดพัทลุง  ต่อมาได้ย้ายมาสอนที่โรงเรียนตะโหมด  อำเภอตะโหมด  
จังหวัดพัทลุง  จนถึงปัจจุบัน  ในตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
รวมอายุราชการ  ๓๘  ปี  ๑๐  เดือน 
 

  ดีใจที่ได้มีอาชีพเป็นครู  ชีวิตของความเป็นครู  สิ่งหนึ่งที่
ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ  คงเป็นเรื่องการประสบความสำเร็จในชีวิตการ
งานของลูกศิษย์  มีความสุขและภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอด  ความรู้  ความคิด  
และปลูกฝังเด็กให้เขาเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  ทำให้เขาเติบโต
อย่างมีคุณภาพ  มีคุณธรรม  มีความเป็นอยู่ที่พอเพียง 
 

  ตลอดเวลาที่ได้ทำงานสอนอยู่ที่โรงเรียนตะโหมด  ได้เห็น
การพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  ดีใจและมีความสุขที่มีส่วนร่วมในการ
ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของ



 

 
  

สังคม  ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน  เพื่อนร่วมงานที่ร่วมมือ  ร่วมใจในการ
ทำงานจนมาถึงเวลาที่ต้องเกษียณอายุราชการ  ขอให้น้อง ๆ เพื่อนร่วมงาน
ทุกคนตั้งใจทำงาน  ทุ่มเทแรงใจแรงกาย  รักโรงเรียนของเรา  และขอให้ทุก
คนมีความสุข  ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป  ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเป็น
เพ่ือนร่วมงานที่ด ี
 

  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์
มงกุฎไทย 
 

“ไม่มีอะไรเกินความพยายาม  ถ้าเราตั้งใจจริง” 
 

ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ 
 

  ทำงานเกษตรกรรม 
 

ด้วยรักและผูกพัน 
ครูส าเริง  ตาแก้ว 

 
  



 

 
  

 

 
 



 

 
  

➢ เกิดเม่ือวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๐๓ 
➢ บิดาชื่อนายเปลื้อง  ด้วงชาย 
➢ มารดาชื่อนางช้อย  ด้วงชาย 
➢ สมรสกับนางจุรี  สงเดช  มีบุตร – ธิดา  ๓  คน  ดังนี้ 
❖ นายเอกชาติ  ด้วงชาย  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ปัจจุบันเป็นผู้จัดการบริษัทอาคเนย์ 
❖ นายเอกชัย  ด้วงชาย  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

(เสียชีวิต) 
❖ น.ส.พัชราพรรณ  ด้วงชาย  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรี  ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
 

➢ พ.ศ.๒๕๒๑  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
จากโรงเรียนตะโหมด  (รุ่นที่  ๑) 

 

➢ พ.ศ. ๒๕๓๖  รับราชการในตำแหน่งนักการภารโรง  โรงเรยีน
ตะโหมด  อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง 

➢ พ.ศ. ๒๕๔๙  เปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานขับรถ 

 



 

 
  

  ได้กลับมาดูแลสถานศึกษาที่จบ  และได้ทำงานที่จบด้วย  
จากพี่รุ ่นที ่  ๑   สร้างโรงเรียนมากับมือ  ให้น้อง ๆ ลูก ๆ ได้มีที ่เรียน  
ในขณะนั้นมีนักเรียน  ๑๐๕  คน  มีครูใหญ่ชื ่อ นายสวัสดิ ์  วัตรุจีกฤต  
ในขณะนั้น  มีครู  ๕  คน 
 

  มีความรักและห่วงใยสถาบันการศึกษาของโรงเร ียน       
ตะโหมด  และอยากให้โรงเรียนตะโหมดเป็นโรงเรียนที่ดีเด่นตลอดไป 
 

  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์
ช้างเผือก 
 

“คนสำราญ  งานสำเร็จ  อยากให้บุคลากรทุกคนรักและ
สามัคคีกัน” 
 

  ซ่อมแซมบำรุงรถและบริเวณท่ัวไปที่รับมอบหมาย 
  
  



 

 
  

  อยู่กับลูก ๆ หลาน ๆ ทำสวน ทำไร่  และอยู่กับครอบครัว  
ถ้ามีโอกาสให้ผมรับใช้ได้ตลอดเวลา 
 
 

ด้วยรักและผูกพัน 
                   ปิต ิ ดว้งชาย 

 
 
 
 
 

  



 

 
  

 
 

ผู้บริหารเล่าเร่ืองครู 
  



 

 
  

 
สารจากผูอ้  านวยการ 
 

เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน  กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย  
ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย  แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง  
คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน  ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง  
พัฒนาชาติไทยให้ยืนยง เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย 

 
การทำงานจนครบเกษียณอายุราชการนั้น นับเป็นเกียรติประวัติ

ของบุคคลที่รับราชการ  การสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติราชการถือว่าท่านได้
บรรลุภารกิจการปฏิบัติราชการของท่านแล้ว   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
คุณครูสำเริงตาแก้ว คุณครูปราณี เหล็มหมาด และคุณปิติ ด้วงชาย ท่านได้
ปฏิบัติราชการ และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่ โรงเรียนเป็นอย่าง
มาก   ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน นั่นคือ การปฏิบัติภารกิจความ
เป็น “ครู”  ภารกิจที ่ย ิ ่งใหญ่ใด ๆ นั ้นทำได้ไม่ยาก  แต่ภารกิจที ่ต ้อง
ตรากตรำ เนิ่นนานและทำต่อเนื่องจนครบวาระสมบูรณ์นั้นแสนยากยิ่งกว่า
คนเป็น ครู คือ ผู้แบกรับภาระท่ีหนักและยิ่งใหญ่เพราะต้องเป็นผู้สร้างคนรุ่น
ใหม่ ๆให้แก่สังคม กว่าจะเห็นดอกผลที่ตนสร้างก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปี รุ่น
แล้วรุ่นเล่าที่ผลิดอกออกผลไป ถ้าสร้างออกมาได้ไม่ดี สังคม ประเทศชาติ ก็
ตกต่ำ ย่ำแย่   ดังนั้น  “ครู” จึงต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตนสร้างไว้ไปจนกว่าชีพ                      
จะหาไม่ ไม่มีอะไรจะดีใจเท่าเมื่อเห็นศิษย์ได้ดี คนเป็นครูจึงเป็นผู้สมควร
ได้รับการยกย่องที่สุด 



 

 
  

ดิฉันในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนขอแสดงความขอบคุณอย่างใจ
จริงที่ท่านได้สร้างผลงานที่มีคุณค่า และประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ม ีจร ิยธรรมและค ุณธรรม ถ ือเป ็นแบบอย ่างท ี ่ด ี  ต ่อบ ุคคลท ั ่ ว ไป                     
และลูกศิษย์ของท่าน ขอให้โปรดระลึกเสมอว่าคุณค่าแห่งความดีและคุณค่า
ในตนเองของท่านนั้น จะยังคงอยู่ ตลอดไป นับจากนี้ท่านจะได้เป็นผู้เลือก
เส้นทางเดินชีวิตท่านเอง และเมื่อมีโอกาสก็ขอให้ ท่านได้มีส่วนช่วยเหลือ
ราชการและประเทศชาติ สืบต่อไป 

โอกาสนี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพนับถือโปรดประทาน
พร ให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีส ุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และมีจิตใจที่แจ่มใสตลอดไป 
  

 

(นางพรเพญ็ แปวประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนตะโหมด 

 
 
 



 

 
  

 
สารจากรองผูอ้  านวยการ 

 

ดิฉัน  นางดวงแข กาวชู รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  กลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร  โรงเรียนตะโหมด ตำบลแม่ขรี อำเภอ
ตะโหมด  จังหวัดพัทลุง 

เม ื ่อด ิฉ ันมาโรงเร ียนตะโหมดครั ้งแรกได ้ร ู ้จ ักค ุณคร ูปราณี       
เหล็มหมาด หรือในนาม “โค้ชครูหนับ”  ได้ยินคำบอกเล่าเรื ่องการสอน
ภาษาต่างประเทศของคุณครูมานานซึ่งเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะ คุณครูเป็น
คนที่สอนเก่งมากจากการรับฟังจากคนรอบข้างทั้งลูกศิษย์และเพื่อนๆ และ
คุณครูเป็นคุณครูที่มีบุคลิกภาพดีมาก  มีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเสมอ  พูดจา
ไพเราะน้ำเสียงอันสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนน่าฟังเป็นจังหวะจะโคน  ทำให้
อยู่ใกล้แล้วมีความสุข และนักเรียนคงมีความสุขมากเมื่อได้เรียนกับคุณครู  
ทำให้นักเรียนชอบที่จะเรียนและเก่งภาษาอังกฤษแน่แท้  จากการพูดคุยและ
ได้มีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน  คุณครูปราณี  เหล็มหมาด นับว่าเป็นคุณครูที่มี
คุณภาพมากเป็นที่น่าเสียดายแทนนักเรียนโรงเรียนตะโหมดเป็นอย่างยิ่ง 

คุณครูสำเริง ตาแก้ว ตั้งแต่ยังเป็นคุณครูผู้สอนที่โรงเรียนพัทลุงค่ะ  
คุณครูสำเริง ที่ดิฉันเคยรู้จักต่างกันลิบลับกับพี่เริงที่ดิฉันรู้จักที่โรงเรียนตะ
โหมดค่ะ  พี่เริงมีความจริงใจ รักน้อง ๆ ดูแลเอาใจใสเสมอต้นเสมอปลาย  
ใครมีความทุกข์เมื่อได้พูดคุยกับพี่เริงความทุกข์มลายหายไปสิ้นค่ะ  “พี่เริง
ทำให้ดิฉันมีความรู้สึกว่าคนที่คิดบวกและมีความจริงใจน่าอยู่ใกล้คืออยู่แล้ว
สบายใจค่ะ”  พี่เกษียณอายุราชการแล้วพ่ีก็ไม่ได้ไปไหนพี่ไปประกอบอาชีพ
อิสระและคงมีความสุขมาก ๆกับครอบครัว น้อง ๆ ที่นีค่งคิดถึงพ่ีมากเลยค่ะ  



 

 
  

พ่ีติ ดิฉันทราบชื่อทีหลังว่าพ่ีติชื่อ นายปิติ  ด้วงชาย ศิษย์เก่ารุ่นแรก 
ๆ ของโรงเรียนตะโหมดได้คุยกันบ่อย ๆ และได้นั่งรถที่ท่านขับ  ซึ่งทำให้
ดิฉันได้ทราบว่าพ่ีติเก่งกาจมีความสามารถในการขับรถขั้นเทพทีเดียวค่ะ พ่ีติ
บริการขับรถทุกงานได้ทุกระดับประทับใจค่ะ  ดิฉันแทบไม่ต้องเดินแม้แต่
ก้าวเดียวเวลาไปราชการ  พี่ติคงมีความสุขมากหลังจากเกษียณอายุราชการ
เพราะมีลูกสาวซึ่งรับราชการและครอบครัวคอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ 

อนึ่งในการเกษียณราชการของพี่ทั้งสามท่าน  พี่ ๆ ไม่ได้ไปไหนค่ะ  
แต่พ่ี ๆ ยังอยู่ในใจพวกเราชาวโรงเรียนตะโหมดทุกคนค่ะ  ถ้าพวกเรามีอะไร
จะไปขอคำแนะนำและขอความช่วยเหลือจากพี่ ๆ ค่ะ  และถ้าหากพี่ ๆ มี
อะไรแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็อย่าลืมน้อง ๆ ที่โรงเรียนตะโหมดนะคะ
ให้พวกเราชาวโรงเรียนตะโหมดได้ดูแลพ่ี ๆ บ้างโปรดอย่าได้เกรงใจค่ะ 

สุดท้ายการเกษียณราชการในปี ๒๕๖๔ ในปีนี้เป็นการจากลาไม่ใช่
ลาจากค่ะขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่ทั้งสามท่านเคารพนับถือจงดลบันดาล
ประทานพรให้ท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจ ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้ง
ปวง มีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพกายใจสมบูรณ์พูนสุขตลอดไปค่ะ 
 

ดว้ยรกัและเคารพยิ่ง 
นอ้งแข 

วนัศกุร ์ที่ ๒๔ เดือน กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๔เวลา ๑๙.๑๙ น 

 
 



 

 
  

 
สารจากรองผูอ้  านวยการ 

 

วันสิ้นสุดงานหน้าที่ราชการ  แต่ผลงานเชิงประจักษ์สลักอยู่  
ศิษย์ที่สอนยังชื่นชมและเชิดชู   ท่านเป็นครูปูชนียบุคคล 

เป็นแบบอย่างที่ดีสมบทบาท  เป็นเพชรหยาดล้ำค่าท่ีผ่องใส 

ในวันนี้ส่งลูกศิษย์ถึงฝั่งใจ   เป็นสายใยที่ผูกพันและมั่นคง 

มีความดีเชิงประจักษ์เป็นหลักฐาน  แม้นการงานหนักเบาท่านยังอยู่ 
ยังยึดมั่นทำหน้าที่ความเป็นคุณครู  ศิษย์ได้รู้ครูตั้งใจให้บทเรียน 
 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองให้ คุณครูสำเริง ตาแก้ว มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นที่รักของลูกศิษย์ ลูกหลานและมิตรสหาย
ตลอดไป 
 
 

กาลเกษียณเวียนผ่านพาลใจหาย ได้ผันกายและใจให้หยุดสอน 
วันและคืนที่ผ่านไปให้อาวรณ์  รอ้ยเป็นกลอนบอกความดีที่สร้างมา 
สอนภาษาท่ีสองอย่างสร้างสรรค์  เน้นสื่อสารให้เก่งกาจเป็นหนักหนา 
ปลุกให้ศิษย์มีแรงใจบันดาลมา  เกิดแสงสว่างนำพาความรู้ตน 
ครูผู้สร้างหนทางกระจ่างจิต  ครูผู้แนะแนวศิษย์ให้เห็นผล 
ครูผู้คอยหวังดีกับทุกคน   คอยทำตนเป็นแบบอย่างสร้างความดี 
 



 

 
  

ขออำนวยอวยพรให้ ครูปราณี  เหล็มหมาด มีความสุขเกษมสำราญในวาระ
เกษียณอายุราชการ และมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงและเบิกบาน เป็นที่
รักของมิตรสหายและครอบครัวตลอดไป 
 

ถึงเวลาฟ้าเปลี่ยนเกษียณผ่าน นานแสนนานสร้างความดีมิใหลหลง 

ตั้งใจทำตามหน้าที่อยู่ดำรง  แสนซื่อตรงต่อเวลาไม่พาเชือน 

คอยดูแลความปลอดภัยมาที่หนึ่ง  คอยคำนึงถึงจุดหมายที่ปลายศร 

คอยแนะนำสิ่งที่ดีทุกบทตอน  คอยเตือนสอนผ่านร้อนหนาวคราวจำเป็น 

มาวันนี้มีความดีเป็นประจักษ์   เป็นสัญลักษณ์ให้จากไปเป็นอักษร 

ได้คิดถึงคุณค่าเป็นอาภรณ์   แม้นท่านจรบรรจบพักยังตราตรึง 
 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองให้ คุณปิติ ด้วงชาย มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขเกษมเปรมจิต มีมิตรรอบกาย เป็นที่รัก
และรวมใจของลูกหลานและมิตรสหายตลอดไป 
 

 นางวิไลลักษณ ์ เมอืงสง 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนตะโหมด 

 
 
 



 

 
  

 
สารจากรองผูอ้  านวยการ 

 
   ดิฉันเข้ามาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด ได้ร่วม
ปฏิบัติงานกับ คุณครูสำเริง ตาแก้ว คุณครูปราณี เหล็มหมาด และคุณปิติ 
ด้วงชาย 

จากการที่ได้พบปะ พูดคุย ได้เห็นทุกท่านที่กล่าวมา ต่างก็มีความ
มุ่งม่ัน ตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตน ตาม
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบพร้อมทั้งอุทิศตนปฏิบัติงานให้
เกิดผลดีที่สุดกับนักเรียน โรงเรียน เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการทั่วไปและ
ชุมชน 

ขอขอบคุณทั้ง ๓ ท่านในผลงานของแต่ละท่านที่ได้ตรากตรำทำมา
จนเกษียณอายุราชการด้วยความจริงใจและขอบคุณแทนลูกศิษย์ ต.ม. ทุก ๆ 
รุ่น ทุกคนไว้ ณ โอกาสนี้ 
     โอกาสนี้ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดอำนวย
อวยพรให้ทั้ง ๓ ท่าน มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพจิตที่ดี มี
ความสุขความเจริญตลอดไป 
 

นางสกุลตา  ณ พัทลุง 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 



 

 
  

 
สารจากรองผูอ้  านวยการ 

 

เริ่มรับราชการ  ใหม่ใหม่   ใจแสนสุข 
ช่างสนุก  กับงาน  ด้านการศึกษา 

วิญญาณข้าราชการ  น้ำใจงาม  เอื้ออาทร 
ภาพสะท้อน  ภูมิใจ  ในราชการ 

เมื่อถึงวัน  เกษียณ  เปลี่ยนบทบาท 
จากข้าราช  ชะการ  อันโก้หรู 

ความทรงจำ  งดงาม  คำว่าครู 
ยังตรึงอยู่  ในใจ  ไปนิรันดร 

ภาคภูมิใจ ในผู้ทำงาน  ตราบจนเกษียณ 
 

นายสุรศักดิ ์  สุขทอง 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนตะโหมด 

 
 



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

เพือ่นครูเขียนถงึครู 
  



 

 
  

 
 

เป็นอีกหนึ่งปีที่คุณครู และ บุคลากร โรงเรียนตะโหมดเกษียณอายุ
ราชการ  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  นึกแล้วใจหาย เสียดาย สำหรับปีนี้ถ้าจะ
พูดถึง คุณครูสำเริง  ตาแก้ว  คุณครูปราณี  เหล็มหมาด และ คุณปิติ  ด้วง
ชาย   จากการที่ได้สัมผัส  ได้ร่วมงานกับทุกท่านที ่กล่าวมา ต่างก็ตั ้งใจ 
มุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ ในการทำงาน  มีความจริงใจ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ  ทั้งสาม
ท่านเป็นคนสนุกสนาน และเป็นที่รักของเพ่ือน ๆ  น้อง ๆ ผู้ร่วมงาน   เป็นที่
ปรึกษาของน้อง ๆ  มาตลอด 

บัดนี้ทั้ง สาม ท่านที่ ได้เวลาเกษียณอายุราชการแล้ว จะต้องอำลา 
สละตำแหน่ง หน้าที่การงาน เหลือไว้แต่ความทรงจำ  คำชื่นชมยินดี และ คำ
ขอบคุณกับผลงานอันทรงคุณค่าที่แต่ละท่านได้สร้างสมมาจนเกษียณอายุ
ราชการด้วยความจริงใจ และขอขอบคุณแทนลูกศิษย์ทุกรุ่น ไว้ ณ โอกาสนี้  
ต่อแต่นี้ขอให้พ่ีๆทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง  ประสพแต่ความสุขและสมหวัง
ในสิ่งทีป่รารถนาทุกประการ 
      
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

 
  



 

 
  

 
 

แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
คุณครูปราณี  เหล็มหมาด / คุณครูสำเริง  ตาแก้ว / คุณปิติ  ด้วงชาย 

 
                          กราบครู 

เพราะไม่อาจเขียนอ่านได้ลำพัง 
  หากไม่มีครูสอนสั่งให้อ่านได้ 
                     ไม่มีครูเราจะเรียนกับคนใด 
                     ครูจึงเป็นผู้ให้เสมอมา 
                               เพราะมีครูวันนี้จึงมีเรา 
                               เปรยีบเรือจ้างลำเก่าให้ข้ามฝ่า 
                               จากมืดบอดรอบทิศอวิชชา 
                               เปน็เจิดแจ้งปัญญาทุกผู้คน 
                      ครูไมเ่ลือกที่รักมักท่ีชัง 
                      จะยากดีมีม่ังหรือขัดสน 
                      จาก กอ ขอ กอ กา มา เกย กน 
                      ใครคอยร่ำพร่ำบ่นทุกวี่วัน 
 
 



 

 
  

                               เราได้ดิบได้ดีเพราะมีครู 
                               ทั้ง อ่านเขียนเรียนรู้คิดสร้างสรรค์ 
                               เปน็แสงเทียนส่องทางทุกท่ีอัน 
                               เปน็กองไฟแบ่งปันให้อุ่นอวล 
                      เมื่อเกษียณสมัยได้หยุดพัก 
                      จึงเรียงร้อยมาลัยรักอยู่ทุกส่วน 
                      เอากตัญญุตามาประมวล 

กตเวทิคุณล้วนประมวลมา 
                              “ลำดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแล้ว” 
                               โอ้ดึกคล้อยเดือนแคล้วจะแว่วหา 
                               ประจงวางมาลัยไหว้วันทา 
                               ก้มกราบครูบูชาด้วยอาลัย 
  ขอให้ครูมีสุขปลอดทุกข์โศก 
  ไม่มีโรคใดๆภัยอย่ามี 
  ขอให้ครูมีสุขภาพที่ดี 
  ชั่วชีวีศิษย์นี้ขอบูชา 
 
                                 ไพฑูรย ์ธัญญา/เสน่ห ์ พรหมแก้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  



 

 
  

 
 
ในเดือนกันยายนของทุกปี  เป็นวาระเกษียณอายุราชการของคุณครู

ผู้ที่ได้สละแรงกายแรงใจสร้างคุณประโยชน์นานับประการให้กับโรงเรียน   
ซึ่งในปีนี้มีคุณครูเกษียณ  ๒  ท่าน  และมีลูกจ้างประจำ  ๑  ท่าน  กลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ขอน้อมนำคำสดุดีแก่พ่ี ๆ  ทั้ง  ๓  คนไว้  ณ  ที่นี้ 

คุณครูปราณี  เหล็มหมาด  เป็นคุณครูผู้หนึ่งที่ถือว่า”ครบเครื่อง”  
ไม่ว่าด้านการครองตน  การครองงาน  เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี  พูดจาสุภาพ
เรียบร้อยอ่อนหวาน  ใบหน้ามีรอยยิ้มตลอดเวลาที ่พบเจอ  ในด้านการ
ทำงาน ผลงานที่คุณครูรับผิดชอบจะมีคุณภาพ  บรรลุจุดประสงค์ของงาน
และทันต่อเวลา   เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง 

คุณครูสำเริง  ตาแก้ว  เป็นคุณครูที่ดูแบบผิวเผินแล้วเป็นคนที่ง่าย 
ๆ สบาย ๆ ไม่มีอะไร  แต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งคุณครูเป็นผู้ที่เป็นบุคคลที่เยี่ยมยอด
คนหนึ่ง ไม่ว่าการครองตนในการอยู่ร่วมกันในองค์กรหรือด้านการทำงานจะ
มีทักษะกระบวนการมากมายในการทำงานเน้นการทำงานเป็นทีมใช้
หลักการร่วมมือร่วมใจในการทำงาน  ทำให้ผลงานที่ทำเป็นที่ภาคภูมิใจของ
ทุกคนในทีม  ในด้านการครองตนคุณครูมีจุดเด่นในด้านการมองโลกในแง่
บวกพร้อมที่จะเข้าใจผู้อื่นเสมอ  เอื้ออาทรและหวังดีต่อคนรอบข้าง  คุณครู
จึงได้รับฉายา  “คุณครูสำเริง  คนสำราญ  งานสำเร็จ”   จากน้อง ๆ ผู้
ใกล้ชิด 
  พี่ปิติ ด้วงชาย พี่ปิติ น้าปิติ หรือลุงปิติของน้อง ๆ เป็นบุคคลที่
อารมณ์ดีอยู่ใกล้แล้วมีความสุข  เพราะเป็นคนร่าเริง  มักมีเรื่องเล่ามากมาย
มาเล่าสู่กันฟัง  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากมายคนหนึ่งเนื่องจากหน้าที่การ



 

 
  

งานของพี่ปิติจะต้องไปโน่นไปนี่ตลอดเวลาทำให้เป็นผู้ที่ถือว่ากว้างขวางคน
หนึ่ง  มีเพื่อนฝูงมากมาย 
  บุคคลทั้ง ๓ เป็นบุคคลที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้อง ๆ นำส่วนที่ดี
ไปเป็นแบบอย่างในการครองตนครองงานสืบต่อไป   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ขอให้พ่ีทั้ง ๓ สุขภาพกายที่ดี สุขภาพจิตดีที่แจ่มใส ตลอดไป  
         
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์    

  



 

 
  

 
 

แด่ครูผู้เกษียณ ทัง้ ๓ ท่าน 
 

มุทิตาจิตศิษย์...แด่ครูฉัน           ผู้รังสรรค์สอนสั่งหวังเกิดผล 
ยกวิญญาณด้านจิตใจหัวใจคน      จากวังวนหลุดพ้นอวิชา 
 ศิษย์สำนึกตรึกตรองไตรในคำสอน     ศิษย์สังวรคำสอนครูคู่ใจหนา 
สอนเรียนรู้สู้ชีวิตวิทยา        ใช้ปัญญาเบิกทางอย่างพอดี 
ฉันจดจำถ้อยคำครูผู้ศักดิ์สิทธิ์      สั่งสอนศิษย์ให้รู้จักรักศักดิ์ศรี 
รู้จักงานการเอ้ือนเอ่ยเผยวาจี       ถ้อยวาทีพริ้งไพเพราะเสนาะกรรณ 
จักจดจำคำสอนดีมีความหมาย       จนชีพวายมิคลายไปให้แปรผัน 
พระคุณครูผู้หวังดีมีอนันต์          ชั่วชีวันไม่ลืมครูผู้สอนใจ 
ศิษย์...ร้อยรสบทกลอนสุนทรหวาน       เนื่องในงานการเกษียณเปลี่ยนสมัย 
มุทิตา...ครูอาจารย์กาลตามวัย        ครูจักได้พักหย่อนกายา 
ขออัญเชิญคุณพระศรีที่เรืองฤทธิ์      เนรมิตพรชัยให้รักษา 
อัญเชิญองค์เผ่าพงศ์วงศ์อินทรา      น้อมพรมาแด่ครูผู้...เกษียณเทอญ 
 

 

ด้วยรักและผูกพัน……. งานแนะแนว  โรงเรียนตะโหมด 
  



 

 
  

 
จากใจครูศิลป์ ต.ม. 
 
คุณครูเกษียณแล้ว      สามท่าน 
เคยคร่ำหวอดกับงาน      มากล้น 
ถึงคราต้องจากสถานศึกษา   ตอมอ 
จำใจจากพรากพ้น                    จากแล้ว  โรงเรียน 
 
   คุณครู  ผู้เก่งด้าน         ภาษา 
   ปราณี  เปล่งวาจา        เรียบร้อย 
   เหล็ม  หลากสารา        สามารถ แม่เอย  
   หมาด หมายชดช้อย      ร่วมสร้าง ตอมอ 
   คุณครู ผู้สรรค์สร้าง       ผลงาน 
   สำเริง สุขสำราญ          มากล้น 
   ตา เด่นด้านประสาน      มวลมิตร  พ่อนา 
   แก้ว ดวงนี้ค่าท้น           เลศิล้ำ  ยาวนาน 
   โชว์เฟอร์ ผู้สร้าง           บันเทิง 
   ปิติ ดูรื่นเริง                 สุขแท้ 
   ด้วง ดาวเด่นเกิง            ผูกมิตร  มากมาย 
   ชาย หญิงมีมากแล้         แต่ล้วน ชื่นชม 
 
สุภาพร  ศรีสุวรรณ ์   กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
 



 

 
  

 

 
 
 
คุณครูปราณี   เหล็มหมาด 
 
ปรา  กฏเกียรติเฟื่องฟุ้ง  ขจรไกล 
ณี      เด่นเดือนวิไล  เพริศแพร้ว 
เหล็ม   สอนศิษย์ชูใจ  เทียนส่อง 
หมด    จดเพียงเพชรแก้ว  สุขล้ำเกษียณ 

 
 
 
คุณครูส าเริง   ตาแก้ว 

  
สำ  เร็จพร้อมเพียบด้วย  พลังบุญ 
เริง   เกียรติก้องการุณย์  ผ่องแผ้ว 
ตา     ทิพย์ส่องอเนกคุณ          ค่ายิ่ง 
แก้ว   ก่องดวงจิตแพร้ว            เปี่ยมล้นสุขเกษียณ 
 

 
 

  



 

 
  

คุณปิติ    ด้วงชาย 
 

ปิ   ยสวัสดิ์มากด้วย น้ำใจ 

ติ   รัชต์ครองผ่องใส       เลิศหล้า 

ด้วง  พรรับโชคชัย  ทวีทรัพย์ 
ชาย  ชื่นกมลแจ่มจ้า       ยิ่งล้ำเกษียณเกษม 
 
 

ด้วยรัก และผูกพัน 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  โรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง    

(บุหงามลาซอ : ร้อยกรอง) 
 ๒๕.๙.๒๕๖๔ 

 



 

 
  

 
 
   Good day to one and all present here. Today we all have 
gathered to bid farewell to some of our favorite colleagues 
:Teacher Pranee Lemmard, Teacher Samrueng  takaew and Mr.Piti  
Duangchai .They have done so much for the school and because 
of that, it is very difficult to let them go. For years they have 
worked for the school and throughout all those years they have 
given their best for the school and students.  
 
It does not matter what the task was, they did it effortlessly. They 
were always creative when it comes to teaching and working.  
 
They’re good colleagues to everyone in the office and around 
school as every morning they would greet everyone with a smile 
and always try to make the working environment as positive as 
possible. They are patient enough to handle the mistakes done 
by students around the workplace and guide them to correct 
those mistakes.  
 
They are all known for their ability to maintain both professional 
and personal life. They are all great people. They have never 
allowed their personal lives to interfere with their professional 
work. And that quality is very rare to find.  



 

 
  

 
It is very sad to see that you are leaving this school but the 
moments we shared and the memories we made will always be 
remembered and cherished. On behalf of everyone I wish you 
the best of luck with your retirement and I am sure you are going 
to have an amazing retirement please be sure to pop in every 
now and then to say hello. Thank you for your service to the 
students and Tamode School. 
      
Mr.Moohummad  Heemkeaw 
Head of Foreign Language Department 

  



 

 
  

 

เคารพ  รักและอาลัย ห่วงใยไม่รู้ลืม   

จาก  กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

“   วันเวลาผ่านไป วัยก็เปลี่ยน 
งานเกษียณ เวียนมา น่าใจหาย 
เมื่ออำลา จากกัน  นั้นเสียดาย 
น้องขอให้ พ่ีสุขสม อารมณ์ปอง ” 

              ( พรอนงค์  จันทร์เมือง) 
 
 ในวาระศุภดิถีปี ๒๕๖๔ นี ้ โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง มีบุคลากรเกษียณอายุ ๓ คน ได้แก่ พี่สำเริง ตาแก้ว พี่ปราณี    
เหล็มหมาด และพี่ปิติ  ด้วงชาย  น้องๆกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เคารพรัก และอาลัย พ่ีๆทั้ง ๓ คนยิ่งนัก ต่างก็ค้นคว้า
หาความคิดไว้สะกิดเตือน พี่ๆ จากเฟสบุ๊ค จากไลน์ ที่น้องๆ หวังว่าเป็น
ประโยชน์ต่อพ่ีๆ ทั้ง ๓ ตามสมควร น้องๆยังไม่เกษียณอายุอาจไม่รู้จริง 
 ๘ ประการ ที่ผู้เกษียณราชการแล้วไม่ควรทำ 

๑.  ไม่ดื้อ ตอนแก่ คนแก่ดื้อไม่น่ารัก 
๒. ไม่เป็นคนแก่หงำเหงอะ ดูแลตัวเอง เสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า แว่นตา  

ฯลฯ ให้ดูดีเหมาะสม ใครเห็นใครรัก ใครเห็นใครชม 



 

 
  

๓. ไม่เป็นคนแก่ จับเจ่าเหงาหงอย ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาเสียบ้าง  ถ้ามัว
อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน ทำให้แก่เร็วเพิ่มข้ึนอีก 

๔. ไม่เป็นคนแก่ขี้เหนียว อย่าเป็นคนชักช้า (ชักเงินออกจากกระเป๋า)  
การไม่ข้ีเหนียวทำให้มีคนมาคุยด้วยมาก เพ่ือนเยอะ 

๕. ไม่ทำตัวเป็นคนสาบสูญ ไม่หายไปไหน ไปงานเลี้ยงรุ่น งานศพ งาน
เชิญแขกต่างๆ ทำให้ไม่ขาดเพ่ือน 

๖. ไม่รบกวนใครให้เป็นคนน่าเบื่อหน่าย จะไปหาใครดูว่าเขายินดีให้ไป
หาหรือไม่ ไม่เล่าเรื่องทุกข์ร้อนให้เขาฟัง เพราะเขาอาจมีทุกข์ล้นตัว
อยู่แล้วก็ได้ ไม่ออกบัตรเชิญพรำเพรื่อ เพ่ือให้เพ่ือนๆจ่ายเงิน 

๗. ไม่เอาเปรียบผู้อื่น กินด้วยกันจ่ายร่วมกัน มีความพร้อมมากกว่าก็ชิง
จ่ายเงินเสียเอง 

๘. ไม่ให้คนยืมเงิน ไม่งกเงินตอนแก่ การให้คนอื่นยืมเงินอาจเสียเพื่อน 
การงกเงินคิดแต่ได้ทำให้ขาดเพ่ือน   เพ่ือนหลีกหนีหมด 

           การไม่ทำในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นน่าจะทำให้คนวัยเกษียณมีความสุข 
  

จากไลน์ นายสุพิศ  ไม้ดี อดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง ที่อำเภอวาริณชำ-
ราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวไว้ในวันจะอำลาชีวิตราชการของผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ความว่า  คนหลังเกษียณจะต้องรักษาสิ่ง
ต่างๆไว้ ๑๐ อย่าง คือ  

๑. รักษาชีวิตให้อยู่นานๆ 
๒. รักษาประสบการณ์ให้คงที ่
๓. รักษาความดีไม่ให้ขาดหาย 
๔. รักษาร่างกายให้แข็งแรง 



 

 
  

๕. รักษาเรี่ยวแรงให้สู้งาน 
๖. รักษาความดีขั้นพ้ืนฐานให้คงอยู่ 
๗. รักษาความรู้ให้อยู่คู่ตัวต่อไป 
๘. รักษาใจไม่ให้อ่อนแอ 
๙. รักษาตนตอนเป็นคนแก่ไม่ให้มีปัญหา 
๑๐. รักษา กาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อย 

 
 น้องๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุก
คน ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้พี่ๆทั้ง ๓ คน พร้อม
ครอบครัว ประสบแต่ความสงบสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่
พึงปรารถนาทุกประการ 
เคารพ รักและอาลัย  ห่วงใยไม่รู้ลืม  ใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะ  จุ๊บ จุ๊บ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนตะโหมด 
( น้องฉะ  น้องนุ่น  น้องนุ้ย น้องก้อย  น้องเพ็ญ  น้องโสด  น้องเอ  น้องเอ้ียง  
น้องต้น   น้องแหวน  น้องต้าร์   น้องแป้ง และ น้องมูร์ ) ☺ ☺ ☺  

 

  



 

 
  

 
แด่...พี่พ่ี...ผู้เกษียณอายุราชการ ๒๕๖๔ 

 
กันยายน  เวียนบรรจบ  ครบอีกครั้ง ท้องฟ้ายัง  ดูสดใส  ไร้เมฆหนา 
กาลเกษียณ  วาระนี้  เปรมปรีดา  แสนหรรษา เวลาผ่าน สำราญใจ 
 
พี่สำเริง  สอนงานช่าง  อย่างยอดเยี่ยม คอยตระเตรียม ทุกสิ่งอัน ไม่หวั่นไหว 
แม้งานล้น  และเหนื่อยหนัก  สักเพียงใด ทำด้วยใจ  ให้ศิษย์ดี  มีวิชา 
 
พี่ปราณี  สอนภาษา  น่าฟังยิ่ง  ศิษย์ชายหญิง  เคารพรัก  เป็นหนกัหนา 
เอาใจใส่  ไม่ว่างเว้น  เน้นวิชา  สอนจรรยา  ให้ศิษย์มี  ศรีแก่ตน 
 
พี่ปิต ิ ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านงานขับ  ทั้งไปรับ  ไปส่งทั่ว  ทุกแห่งหน 
เดินทางไกล  ปลอดภัยได้  ดังใจดล เป็นบุคคล รอบรู้งาน เนิ่นนานมา 
 
ถึงวาระ  คราเกษียณ  ปีหกสี่  เหล่าน้องพ่ี  รวมใจกัน  ด้วยหรรษา 
ต่างยินดี  กับพ่ีพ่ี  มุทิตา   ขอชีวา  ชีวิตสุข  ทุกวันเอย 
 
ด้วยความเคารพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

  



 

 
  

 
 
บนทางเดิน ที่เหนื่อยหนัก ประจักษ์จิต 
ผ่านชีวิต   ตามวิถี  ที่มุ่งม่ัน 
ได้เวลา  ที่พักกาย  ปลายตะวัน 
จงเชื่อมั่น  ในความดี  ที่ได้ทำ 
 

ในโอกาสนี้  ขอแสดงความยินดี กับพ่ีๆ ทั้งสาม 
คุณพ่ีสำเริง  ตาแก้ว 
คุณพ่ีปราณี  เหล็มหมาด 
คุณพ่ีปิติ  ด้วงชาย 
 

            ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความมุ่งมั่นเสียสละ เสมอมา จน
ครบวาราะเกษียณอายุราชการ ยินดีที่พี่ๆได้มีโอกาสพักผ่อน ชื่นชมที่พ่ีๆ 
เป็นคนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับน้อง ๆ เพื่อนร่วมงานทุกคนเสมอมา 
 ท่านคือบุคคลสำคัญของชาติ ที่ได้สะสมคุณค่าแห่งความดีงาม ผ่าน
การทำงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพประสิทธิภาพ ทำให้เยาวชนของชาติ 
เป็นบุคคลที่ดีมีคุณภาพในสังคมตลอดไป 
 โอกาสนี้ถือเป็นจุดเปลี ่ยนผ่านของชีว ิตที ่น่าจดจำเป็นการเริ่ม
บทบาทใหม่ของชีวิต อีกบทบาทหนึ่งขอให้คุณพี่ที่รักทั้งสาม จงมีชีวิตที่ยืน
ยาวสุขสบายตลอดไปนานแสนนาน 

      ด้วยรัก 
                                                สงบ   ใหม่สวัสดิ ์



 

 
  

  



 

 
  

จากศิษยเ์ขียนถงึครู 
  



 

 
  

 

“จากใจตอง ถึงครู” 

 จากใจตอง ถึงครูปราณี ครูผู้สร้างแรงบรรดาลใจให้เสมอ ครูปราณี
เป็นครูที่ปรึกษาของตองตั้งแต่ม.๑ จนถึงม.๓ ผู้เป็นแม่คนที่ ๒ ที่คอยเป็นที่
ปรึกษาและให้กำลังใจเสมอ มีเหตุการณ์นึงซึ่งเป็นหนึ่งในความทรงจำดี ๆ 
เรื่องราวเกิดข้ึนตอนสมัยตองเรียนม.๔ และในวันนั้นโรงเรียนตะโหมดจัดงาน
แข่งขันกีฬาสี ตอนนั้นตองเฝ้ามองพี่ประธานนักเรียนกล่างคำรายยงานต่อ
ท่านประธานในพิธี และตองได้พูดกับครูปราณีว่ าตองจะต้องไปยืนใน
ตำแหน่งนั้นให้ได้ ครูปราณีบอกตองว่าถ้าตองตั้งใจจะทำอะไร ตองต้องทำได้
แน่นอน และแล้วผ่านไป ๑ ปี ตองก็ทำสำเร็จ เพราะคำพูดของครูปราณีเป็น
แรงบันดาลใจให้ตองเติบโต สร้างชื่อเสียงให้ตัวเอง ให้ครอบครัว และให้
โรงเรียน ขอบคุณครูปราณีที่ให้กำลังใจศิษย์คนนี้ และคอยเป็นห่วงเสมอมา 
ขอให้ครูมีความสุขในวัยเกษียณนะครับ  
 จากใจตอง ถึงครูสำเริง ครูผู ้ย ิ ้มให้เสมอ ในตอนสมัยตองเป็น
ประธานนักเรียน ครูสำเริงทำหน้าที่ในการดูแลงานกิจกรรม ๕ ส (การทำ
ความสะอาด) ทุก ๆ เช้าครูสำเริงจะเป็นครูผู้จับไมค์และขับขานเสียงเชิญ
ชวนนักเรียนทุกคนให้มาทำความสะอาดเขตพื้นที่ของตน นอกจากเสียงที่
พวกเราคุ้นเคยในทุกวัน ยังมีอีกอย่างที่ไม่เคยหายไปจากครูสำเริงคือรอยยิ้ม
และเสียงหัวเราะ ที่จะมอบให้กับนักเรียน และคุณครูทุกท่าน เป็นรอยยิ้ม
และเสียงหัวเราะที ่ทำให้โรงเรียนตะโหมดเป็นสถานที่ที ่อบอวนไปด้ว ย
ความสุข ขอบคุณครูสำเริงที่มอบรอยยิ้มให้โรงเรียนตะโหมด และมอบความ
มุ่งม่ันให้แก่ศิษย์คนนี้เสมอมา ขอให้ครูมีความสุขในวัยเกษียณนะครับ 



 

 
  

 จากใจตอง ถึงน้าปิติ น้าผู้ร่วมเดินทางไปทุกเส้นทาง น้าปิติเป็นทั้ง
พ่อครัวและผู้ขับรถพาตองและคุณครูเดินทางไปในทุกจุดหมาย ตอนสมัย
ตองเรียนอยู่ชั้นม.๓ ตอนนั้นตองต้องร่วมเดินทางกับคณะลูกเสือโรงเรียน  
ตะโหมดไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือแก่งชาติ ณ จังหวัดชลบุรี การเดินทางใน
ครั้งนั้นน้าปิติผู้รับหน้าที่ขับรถพาตองและคณะเดินทางมากกว่าพันกิโลจาก
พัทลุงถึงชลบุรี แม้ว่าการเดินทางจะเหนื่อยเพียงใด น้าปิติยังรับหน้าที่เป็น
พ่อครัวปรุงอาหารแสนอร่อยให้พวกเราอ่ิมท้องกันในทุกๆ มื้อขอบคุณน้าปิติ
ที่นำพาตองและทุก ๆ คนไปถึงจุดหมายเสมอมา ขอให้น้าปิติมีความสุขในวัย
เกษียณนะครับ 
 จากใจตองถึงทั้งสามท่าน ตองขอขอบคุณทั้งสามท่านที่เป็นทั้งครู
สอนวิชาการ และครูสอนวิชาชีวิตให้กับตองเสมอมา หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ตองเคยล่วงเกิน ทำให้ทั้งสามท่านเสียใจ ตองขอให้ทั้งสามท่านอภัยให้ตอง
ด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ตองขอให้ทั้งสามท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์และความสุข คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังในทุก ๆ อย่าง
ครับ  
 
    นายอัครวิชญ์ ขวัญปลอด “ตอง” 
   ประธานรุ่นนักเรียนโรงเรียนตะโหมปี ๒๔๔๘ 

 
 

 



 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

 
  

ภาพเก่าในความทรงจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
  
 

  



 

 
  

 
 
 
 
                         

  



 

 
  

 
  



 

 
  

 
 
 
 
   

  



 

 
  

  
 
 
 

  



 

 
  

                                   
 
 

  



 

 
  

  



 

 
  

  



 

 
  

 
 

  



 

 
  

  



 

 
  

  



 

 
  

 
 
         
 
 
 

  



 

 
  

  



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  



 

 
  

                                                                                                                                                                                            


