
1 
 

 
  
 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
           ท่ี   217/2562 

   เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดงำนมุทิตำจิตครูเกษียณ “จำมจุรีมุทิตำ ปำเจรำนุสรณ์”ประจ ำปี 2562 
******************************** 

ด้วยโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ก ำหนดจัดงำนมุทิตำจิตครูเกษียณ  “จำมจุรีมุทิตำ  ปำเจรำนุสรณ์”   
ประจ ำปี  2562  (ภำคค  ำ)  เพื อแสดงควำมเคำรพรักต่อครูเกษียณ  ในวันที   26 กันยำยน  2562           
เวลำ  18.00  น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  เพื อให้งำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   
จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ดังนี ้
 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร      

มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวก  ให้ค ำปรึกษำและตัดสินปัญหำต่ำง ๆ  ที อำจเกิดขึ้น 
บุคลำกร  ประกอบด้วย 
นำยมนตรี  คงเจริญ    ประธำนกรรมกำร 
นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน   กรรมกำร 
นำงสำวสำยบัว  มูลทำ    กรรมกำร 
นำยชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว    กรรมกำร 
นำงสำวสมสมร  ทีภูเวียง    กรรมกำร 
นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี   กรรมกำร 
นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง    กรรมกำร 
นำยฉลวย  ล้ินจี      กรรมกำร 

  นำงสำวอัมพวัน  ด่วนเดิน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่ 
 2.1  คณะกรรมกำรจัดท ำเวทีและโครงสร้ำงบริเวณงำน  

มีหน้ำที่  1.  จัดเวที  และโครงสร้ำงบริเวณงำน 
     2.  จัดตกแต่งเวทีและบริเวณงำนให้สวยงำมมีควำมเหมำะสม 

  ๓.  เตรียมโต๊ะรับลงทะเบียนของขวัญและโต๊ะวำงของขวัญที มอบแล้วไว้ 
       ข้ำงหอประชุม 
  ๔.  จัดหำไฟประดับสถำนที   ไฟบนเวทีและบริเวณงำน  ให้มีควำมสว่ำงและ 
       สวยงำม 

นำยชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว     หัวหน้ำคณะท ำงำน 
ว่ำที ร้อยตรีสุชีพ  ทองมำก    คณะท ำงำน 
นำยเฉลิมพล  ทองจุ้ย     คณะท ำงำน 
นำยเชษฐำ  กันนำ    คณะท ำงำน 
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นำยชวลิต  ร ำขวัญ    คณะท ำงำน 
นำยอำทิตย์  ก ำจัด    คณะท ำงำน 
นำยวัชรกฤษณ์  อินมี    คณะท ำงำน 
นำยมนตรี  ขอบุญ    คณะท ำงำน 
นำยประจวบ  ชูเชิด    คณะท ำงำน 
นักศึกษำฝึกสอน     คณะท ำงำน 
นักกำรภำรโรงโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  คณะท ำงำน 
2.2. คณะกรรมกำรตกแต่งบริเวณจุดเก็บภำพ  1 
มีหน้ำที่  จัดตกแต่งบริเวณจุดเก็บภำพให้มีควำมสวยงำมและจัดตกแต่งเวที 

ด้วยดอกไม้ผ้ำให้สวยงำม 
นำยสมบัติ  ประจุ    หัวหน้ำคณะท ำงำน 
นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง    คณะท ำงำน 
นำงฐิติพร  เทียนศรี    คณะท ำงำน 
นำยเชษฐำ  เพชรคง    คณะท ำงำน 
นำงสำวสิริอมร  หวลหอม    คณะท ำงำน 
นำยไตรรงค์  กล  ำบุตร    คณะท ำงำน 
นำงสำวปนัดดำ  ธรรมปรีชำ   คณะท ำงำน 
นำยบุญฤทธิ์  อยู่คร    คณะท ำงำน 
นำงสำวฐิตินำฏ  ปันโงน    คณะท ำงำน 
นำยชัชวำลย์  กันเพชร    คณะท ำงำน 
นำงสำวสุพรรษำ  แจ้งแก้ว   คณะท ำงำน 
นำงสำวสุพัตตรำ  หลักค ำ    คณะท ำงำน 
นักกำรภำรโรง     คณะท ำงำน 

3. คณะกรรมกำรตกแต่งสถำนที่ด้วยตัวหนังสือ 
  มีหน้ำที   จัดฉำก  เขียนข้อควำม 

“จำมจุรีมุทิตำ  ปำเจรำนุสรณ์” 
26  กันยำยน  2562 

  นำยธรรมรัตน์  เขำเหิน    หัวหน้ำคณะท ำงำน 
  นำยอธิพันธ์  ชัยศรี    คณะท ำงำน 
  นำงสำวกฤษณ์พร  อุตมะ    คณะท ำงำน 

นำยอ ำนวย  มีพยัคฆ์    คณะท ำงำน 
4. คณะกรรมกำรตกแต่งด้วยผ้ำ         
       มีหน้ำที่  จัดประดับตกแต่งบริเวณ เวที บริเวณงำน และอื่น ๆ ด้วยผ้ำให้สวยงำม  

มีควำมเหมำะสม  จับผ้ำโต๊ะ  VIP  จับผ้ำโต๊ะลงทะเบียนและโต๊ะวำงของขวัญ 
นำงฐิติพร  เทียนศรี     หัวหน้ำคณะท ำงำน 
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นำงสำววิมลรัตน์  บุญคง    คณะท ำงำน 
นำงสำวสิริอมร  หวลหอม    คณะท ำงำน 

  นำงสำวปนัดดำ  ธรรมปรีชำ   คณะท ำงำน  
นำยไตรรงค์  กล  ำบุตร    คณะท ำงำน 

  นำยเชษฐำ  เพชรคร     คณะท ำงำน 
นำยบุญฤทธิ์  อยู่คร     คณะท ำงำน 
นำงชุติมำ  สวนปลิก    คณะท ำงำน 
นำงนิตยำ  มั งมี     คณะท ำงำน 
นำงสำวเรวดี  เพ็ญศรี    คณะท ำงำน 
นำงสำวบุษรำภรณ์  โพธิ์ทอง   คณะท ำงำน 
นำงสำววันเพ็ญ  เพ็ชรมี    คณะท ำงำน 
นำงสำวสุธำทิพย์  พูลเลิศ    คณะท ำงำน 
นำงสำวพัทธนันท์  สวัสดี    คณะท ำงำน 
นำงสำวกำนต์กนิษฐ์  ส้มเพ็ชร์   คณะท ำงำน 
นำงสำวสุภำวิณี  รอดฉ  ำ    คณะท ำงำน 
นำงสำวขวัญตำ  ชำค ำมี    คณะท ำงำน 
คณะสภำนักเรียน     คณะท ำงำน 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรเคร่ืองด่ืม  จัดหำของขวัญ  รับลงทะเบียนของขวัญและปฏิคม 
มีหน้ำที่   ๑.  ติดต่อประสำนงำนกับผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำร   
   ๒.  เก็บรวบรวมเงินค่ำของขวัญและจัดซื้อของขวัญเพื อมอบแก่ครูเกษียณ 
   ๓.  รับลงทะเบียนของขวัญที จะมอบให้ครูเกษียณและรับของขวัญของ 

ครูเกษียณไปวำงโต๊ะที เตรียมไว้ 
     ๔. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที มำร่วมงำนเกษียณ 

นำงสำวสมสมร  ทีภูเวียง    หัวหน้ำคณะท ำงำน 
นำงจิดำภำ  เข็มพล    คณะท ำงำน 

          นำงรวีวรรณ  สุขรอด     คณะท ำงำน 
    นำงมำรศรี  ล้ินจี      คณะท ำงำน 

นำงสำวนฤมล  สุดเงิน    คณะท ำงำน 
  นำงสำวพรวนทอง  ลำดปะละ   คณะท ำงำน 

นำงวิไลพร  ฝ้ันสกุล    คณะท ำงำน 
นำงสุรินทร์พร  มีหินกอง    คณะท ำงำน 
นำงชุลี  ครุธแก้ว     คณะท ำงำน 
นำงสุพิชฌำย์  นวรัตนำรมย ์   คณะท ำงำน 
นำงอรุญ  ปวีร์  สิทธิปกร    คณะท ำงำน 
นำงสำวจันท์ปภำ  เพิ มพูล   คณะท ำงำน 
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นำงสำวปำริชำติ  กุศล    คณะท ำงำน 
นำงสำวชำรดำ  บริสุทธิ์    คณะท ำงำน 
นำงสำววิจิตรำ  ฉลวย    คณะท ำงำน 
นำงสำวไพลิน  นวลหงส์    คณะท ำงำน 
นำยภูวิศ  ครุฑหลวง    คณะท ำงำน 
นำงรมณีย์  สร้อยสน    คณะท ำงำน 
นำงรุจิรำ  คงคลัง    คณะท ำงำน 
นำงสำวนิฐำพรรณ  ช่ำงนำวำ   คณะท ำงำน 
นำงเดือนงำม  ศุภพงศกร    คณะท ำงำน 
นำงสำวเนำวรัตน์  โต๊ะเครื อง   คณะท ำงำน 
นำงสุภัทรำ  พุทธกรณ์    คณะท ำงำน 
นำงสำวณัฐสุดำ  ธรรมรำช   คณะท ำงำน 
นำงสำวปิญำณี  บูรณะชำต   คณะท ำงำน 
นำงสำวกนกวรรณ  ทวิตชำติ   คณะท ำงำน 
นำงสำวปภำณิน  ธรรมลังกำ   คณะท ำงำน 
นำงสำวชไมพร  ศรศักด์ิ    คณะท ำงำน 
นำงประภำศรี  จันโททัย    คณะท ำงำน 
นำงรุ่งนภำ  เมืองวงศ์    คณะท ำงำน 
นำงจำรุวรรณ  พูลล้น    คณะท ำงำน 
นำงสำวสุวรรณลักษณ์  ฉิมเอม   คณะท ำงำน 

๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยนันทนำกำร 
มีหน้ำที่  มีหน้ำที จัดหำ-เตรียมกำรแสดงในงำน  “จำมจุรีมุทิตำ ปำเจรำนุสรณ์”  
นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง    หัวหน้ำคณะท ำงำน 
นำงมัลลิกำ  อรัญศรี    คณะท ำงำน 
นำยบุญฤทธิ์  อยู่คร    คณะท ำงำน 
นำงสำววิมลรัตน์  บุญคง    คณะท ำงำน 
นำงฐิติพร  เทียนศรี    คณะท ำงำน 
นำงสำวสิริอมร  หวลหอม    คณะท ำงำน 
นำยไตรรงค์  กล  ำบุตร    คณะท ำงำน 
นำยประจวบ  ชูเชิด    คณะท ำงำน 
นำงฐิตินำฏ  ปันโงน    คณะท ำงำน 
นำยชัชวำลย์  กันเพชร    คณะท ำงำน 
นำงสำวสุพรรษำ  แจ้งแก้ว   คณะท ำงำน 
นำงสำวสุพัตตรำ  หลักค ำ    คณะท ำงำน 
นักศึกษำฝึกสอน     คณะท ำงำน 
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๗.  คณะกรรมกำรแสง – เสียง-วีดีโอ  
 มีหน้ำที่   ประสำนงำนกับผู้ประกอบกำรไฟฟ้ำก ำหนดจุดติดต้ังไฟ  ตรวจสอบอุปกรณ์ 

เครื องเสียงให้ใช้งำนได้ดี และบันทึกภำพวีดีโอ 
นำงสำวสุภำพร  ปัญญำ    หัวหน้ำคณะท ำงำน 
นำงสำวกฤษณ์พร  อุตมะ    คณะท ำงำน 
นำยธวัชชัย  จีนะวงศ์    คณะท ำงำน 

 นำยสรำวุธ  ทับใจ    คณะท ำงำน 
 ๘.  คณะกรรมกำรจัดท ำวีดีทัศน์  ประวัติครูเกษียณ 

มีหน้ำที่  ถ่ำยท ำวีดีทัศน์ประวัติครูเกษียณ            
นำงนิตยำ  มั งมี     หัวหน้ำคณะท ำงำน 
นำยมำนพ  จันทร์หอม    คณะท ำงำน 
นำงสำวสุภำพร  ปัญญำ    คณะท ำงำน 
นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย   คณะท ำงำน 
นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน   คณะท ำงำน 
นำงสำวกนต์รพี  เพิ มพูล    คณะท ำงำน 
นำงสำวปนัดดำ  ธรรมปรีชำ   คณะท ำงำน 
นักศึกษำฝึกสอน     คณะท ำงำน 

๙.  คณะกรรมกำรถ่ำยภำพและจัดเก็บภำพ   
   มีหน้ำที่   ถ่ำยภำพ  และจัดเก็บภำพกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม 
  นำงกัณฐ์ลดำ  แสงศิลป์    หัวหน้ำคณะท ำงำน 
 นำงสำวรัตมณี  อุ่มโอรำญ    คณะท ำงำน 
 นำงสำวกนต์รพี  เพิ มพูล    คณะท ำงำน 
 นำยพงศธร  ยืนยง    คณะท ำงำน 
 นักศึกษำฝึกสอน     คณะท ำงำน 
1๐.  คณะกรรมกำรพิธีกำร 

มีหน้ำที่  เป็นพิธีกรด ำเนินงำนตำมก ำหนดกำร 
นำยฉลวย  ล้ินจี      หัวหน้ำคณะท ำงำน 
นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง    คณะท ำงำน  
นำยบุญฤทธิ์  อยู่คร    คณะท ำงำน 
นำงสำวสิริอมร  หวลหอม    คณะท ำงำน 
นำงกัณฐ์ลดำ  แสงศิลป์    คณะท ำงำน 

 11.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
  มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินในกำรจัดกิจกรรมฯ 
  นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน    หัวหน้ำคณะท ำงำน 
  นำงล ำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล   คณะท ำงำน 
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  นำงบังอร  อ่วมแก้ว    คณะท ำงำน 
  นำงจำรุพร  สวนปลิก    คณะท ำงำน 
  นำงสำวนงนุช  แสงทอง    คณะท ำงำน 
  นำงสำวนุชนำถ  โต๊ะถม    คณะท ำงำน 
 12.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพัสดุ 
  มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรจัดซื้อ  จัดจ้ำงในกำรจัดกิจกรรมฯ 
  นำยเชษฐำ  กันนำ    หัวหน้ำคณะท ำงำน 
  นำงนภำศรี  สงสัย    คณะท ำงำน 
  นำงสำวจินตนำ  อิ มพิทักษ์   คณะท ำงำน 
  นำงรุ่งนภำ  เมืองวงศ์    คณะท ำงำน 
 ๑๑.  คณะกรรมกำรประเมินผล 
  มีหน้ำที   ท ำแบบส ำรวจกำรประเมินผลกำรจัดงำนมุทิตำจิต 
  นำงสำวสมสมร  ทีภูเวียง    หัวหน้ำคณะท ำงำน 
  นำงรวีวรรณ  สุขรอด    คณะท ำงำน 
  นำงอรุญ  ปวีร์  สิทธิปกร    คณะท ำงำน 
  นำงสำวประนอม  ม่วงงำม   คณะท ำงำน 
  นำงสำววัชรียำ  จันทร์เกษร   คณะท ำงำน 
  นำยวันโชค  ขวัญเมือง    คณะท ำงำน 
  นำยรณวรรธน์  ทรัพย์ประเสริฐ   คณะท ำงำน 
 

ให้คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ตำมค ำสั งนี้  ปฏิบัติหน้ำที ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  หำกมีปัญหำ  
ขัดข้องประกำรใดให้แจ้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทรำบ  เพื อหำแนวทำงแก้ปัญญำให้ส ำเร็จลุล่วงต่อไป 

 
สั ง   ณ   วันที    6  กันยำยน   พ.ศ.   2562 
 

 
                                                      

                          (นำยมนตรี  คงเจริญ) 
                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรสี ำโรงชนูปถัมภ์ 


