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ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
ที่  456 / 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ 
“วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ประจ าปี 2562 

---------------------------------------------------------------- 
   ตามที่ ประจ าปงบบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย มีข้าราชการและบุคลากรทาบการ
ศึกษา เกษียณอายุราชการ  จ านวน 4 ราย คือ นายสับวร  ด้วบบาบ นายภูวดล  ทรัพย์สิน นายประมินทร์         
เพ่บพินิจ และนาบสาวสมศรี  พรมมิ โดยวิทยาลัยได้ก าหนดจัดบานมุทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่
ภาคภูมิ” ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมกาญจณาภิเษก  
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  เพื่อให้การด าเนินบานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึบแต่บตั้บคณะกรรมการด าเนินบาน  ดับนี้ 

  1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
1.1 นายชูชาติ  พรามจร  ประธานกรรมการ 
1.2 นายส าริด  นาคะบุตร  กรรมการ 
1.3 นายสมพิศ  เทียนฟัก  กรรมการ 
1.4 นายสับวร  ด้วบบาบ  กรรมการ 
1.5 นายสนทยา  ฉัตรสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
1.6 นายจิตรศักดิ์  สายก้อน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.7 นายปราโมทย์  สันติโรจนกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.8 ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  เกตุสละไชย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวก และก ากับดูแล ร่วมแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
ด าเนินโครบการ เพ่ือให้การด าเนินบานบรรลุตามวัตถุประสบค์ขอบโครบการ 

  2. คณะกรรมการด าเนินงาน  
2.1 นายสนทยา  ฉัตรสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
2.2 นาบอรยา  บุราคร  กรรมการ 
2.3 นายสมชาย  แช่มชื่น  กรรมการ 
2.4 นายนิคม  เนียมกลั่น  กรรมการ 
2.5 นายรับสฤษฎ์  สมเข่ือน  กรรมการ 
2.6 นายภิญโญ  ค ายวบ  กรรมการ 
2.7 นายวัลลภ  ช่วบโชติ  กรรมการ 
2.8 นาบธวัลณ์รัตน์  ยอดเพชร กรรมการ 
2.9 นายพบษ์ศักดิ์  บุญภักดี  กรรมการ 
2.10 นายธีระชัย  ไตรเกษม  กรรมการ 
2.11 นายสุวิทย์  นามวบศ์  กรรมการ 
2.12 นายนันทพบษ์  กัลปนาไพร กรรมการ 
2.13 นายกมล  ทอบศรี  กรรมการ 
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2.14 นายบุญเป็บ  รัตนะ  กรรมการ 
2.15 นายธีรโชติ  คบพูล  กรรมการ 
2.16 นายธบชัย  ทรบกลิ่น  กรรมการ 
2.17 นายฉลอบ  ลักษณะวิเชียร กรรมการ 
2.18 นายระวี  เอ่ียมมาก  กรรมการ 
2.19 นายศราวุฒิ  สุดไทย  กรรมการ 
2.20 นายเพยาว์  สุขจ่าบ  กรรมการ 
2.21 นาบสาวชฎาภา  เมฆดินแดบ กรรมการ 
2.22 นายสุพจน์  เดชฟุ้บ  กรรมการ 
2.23 นาบสุภาวดี  ตัณทานนท์ กรรมการ 
2.24 นายศิวาวุฒิ  สอนเม่น  กรรมการ 
2.25 นายพบศธร  คบยอด  กรรมการ 
2.26 นายธเนศ  ภู่กัน  กรรมการ 
2.27 นาบสาวสุรีรัตน์  อ้นเหน่บ กรรมการ 
2.28 นายเขมชาติ  มาศวรรณา กรรมการ 
2.29 นาบสาวมนัสนันท์  ไพรที กรรมการ 
2.30 นายปราโมทย์  สันติโรจนกุล กรรมการและเลขานุการ 
2.31 ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  เกตุสละไชย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.32 นายยอดศักดิ์  ค าแดบ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.33 นาบสาวสาวิตรี  ชูดอกไม้ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่    1. จัดการวาบแผนการด าเนินบาน ประสานบานกับหน่วยบานที่เกี่ยวข้อบ 
 2. จัดท าข้อมูล เอกสารต่าบ ๆ ที่เกี่ยวข้อบกับการด าเนินโครบการ 

    3. บริหารจัดการการด าเนินโครบการ 
   4. แก้ปัญหาหากเกิดข้อผิดพลาดขณะด าเนินการ และรายบานให้ผู้บับคับบัญชาทราบ 
    5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่
3.1  นายส าริด  นาคะบุตร  ที่ปรึกษา 
3.2 นายจ ารัส  ร้อยกรอบ  ประธานกรรมการ 
3.3 นายสมศักดิ์  ศรีวับ  กรรมการ 
3.4 นายฉลอบ  พุฒิชื่น  กรรมการ 
3.5 นายลม  นุชรอด   กรรมการ 
3.6 นายสุชาติ  มั่นสุข  กรรมการ 
3.7 นาบนิภา  ชัยสกุล  กรรมการ 
3.8 นายทม  ศิริโภคา  กรรมการ 
3.9 นาบอนบค์  ครุธนวล  กรรมการ 
3.10 นายบุญสืบ  โมมี  กรรมการ 
3.11 นาบกชกร  เจริญศิลป์  กรรมการ 
3.12 นายสบคราม  พุ่มน่วม  กรรมการ 
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3.13 นาบสาววีรพร  พ่ึบเบิน  กรรมการ 
3.14 นายชาติชาย  พ่ึบเบิน  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่   1. จัดเตรียมสถานที่ในการประกอบบานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 
กันยายน 2562 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 
   2. ดูแลความเรียบร้อยตลอดการด าเนินกิจกรรม 
   3. ก ากับ ดูแล ควบคุม แก้ไขปัญหา ตลอดการด าเนินโครบการ 

4.  คณะกรรมการฝ่ายระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง   
4.1 นายสับวร  ด้วบบาบ  ที่ปรึกษา 
4.2 นายภิญโญ  ค ายวบ  ประธานกรรมการ  
4.3 นายชาตรี  ปัญญาเทพ  กรรมการ 
4.4 นายสีห์ศักด์ิ  แสบคบทรัพย์ กรรมการ 
4.5 นายปราโมทย์  สันติโรจนกุล กรรมการ 
4.6 นายไกรสร  สุภาวิลัย  กรรมการ 
4.7 นายสุธี  สุกิจธรรมภาณ  กรรมการ 
4.8 นายก าไร  จันทร์พรหม  กรรมการ 
4.9 นายธบชัย  ทรบกลิ่น  กรรมการ 
4.10 นายวิทย์  อ้นจร  กรรมการ 
4.11 นายสุรศักดิ์  ชัยพรรคพานิช กรรมการ 
4.12 นายมนตรี  ใจแก้ว  กรรมการ 
4.13 นายภาคี  บุราคร  กรรมการ 
4.14 นายสุรสิทธิ์  มณีสุข  กรรมการ 
4.15 นายสุชิน  คนดี  กรรมการ 
4.16 นักศึกษาชมรมวิชาชีพสาขาวิชาช่าบไฟฟ้าฯ  กรรมการ                                                                                                                                 
4.17 นายธีรโชติ  คบพูล  กรรมการและเลขานุการ 

       มีหน้าที ่  1. จัดระบบไฟฟ้าและแสบสว่าบ ตรวจสอบ และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ช ารุด 
       2. พร้อมกับการใช้บาน ติดตั้บระบบไฟฟ้าประดับบริเวณเวที และดูแลระบบ
เครื่อบปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้บาน 
        3. ดูแลความเรียบร้อยตลอดการด าเนินกิจกรรม 

   4. ก ากับ ดูแล ควบคุม แก้ไขปัญหา ตลอดการด าเนินโครบการ 

     5.  คณะกรรมการฝ่ายเสียง สื่อ โสตทัศน์ 
5.1 นายสับวร  ด้วบบาบ  ที่ปรึกษา 
5.2 นายวัลลภ  ช่วบโชติ  ประธานกรรมการ 
5.3 นายจ ารัส  นกเพ็ชร  กรรมการ 
5.4 นายวิทิตย์  ปาณะดิษ  กรรมการ 
5.5 นายสุชาติ  อนันทวัฒน์  กรรมการ 
5.6 นายสุทธิรักษ์  ข าหาญ  กรรมการ 
5.7 นายสราวุฒิ  ปัญยาบ  กรรมการ 
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5.8 นาบสาวละออ เศษกลาบ กรรมการ 
5.9 นายฉลอบ  ลักษณะวิเชียร กรรมการ 
5.10 นายสุทิน  ปบรับษ ี  กรรมการ 
5.11 นายนิรัญ  ปิ่นเกตุ  กรรมการ 
5.12 นักศึกษาชมรมวิชาชีพสาขาวิชาช่าบอิเล็กฯ  กรรมการ 
5.13 นายสมศักดิ์  จันทร์รอด กรรมการและเลขานุการ 
5.14 นายระวี  เอ่ียมมาก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     มีหน้าที ่  1. จัดระบบเครื่อบเสียบ ติดตั้บเครื่อบเสียบ ระบบจอโปรเจคเตอร์ ให้มีความพร้อม 
ส าหรับการใช้บาน และแก้ไขระบบหากเกิดข้อขัดข้อบในระบบเสียบด้านต่าบๆ       

       2. ดูแลความเรียบร้อยตลอดการด าเนินกิจกรรม 
       3. ก ากับ ดูแล ควบคุม แก้ไขปัญหา ตลอดการด าเนินกิจกรรม 

  6.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง 
6.๑ นายสนทยา  ฉัตรสุวรรณ์ ที่ปรึกษา 
6.๒ นายยอดศักดิ์  ค าแดบ  ประธานกรรมการ 
6.๓ นาบมะลิวรรณ์  พลาวุฑฒ์ รอบประธานกรรมการ 
6.๔ นาบนฤมล  สายก้อน  กรรมการ 
6.๕ นาบสุภาวดี  ตัณทานนท์  กรรมการ 
6.๖ นายชาญ  ผลวบษ์  กรรมการ 
6.๗ นายสมพบษ์  มารอด  กรรมการ 
6.๘ นาบเปรมจิต  ลิมปะพันธุ์  กรรมการ 
6.๙ นาบวันเพ็ญ  วาสเอื้อยวบศ์ กรรมการ 
6.๑๐ นายวีระยุทธ  บุตรดา  กรรมการ 
6.๑๑ นายมนตรี  ใจแก้ว  กรรมการ 
6.๑๒ นายเจต  ถาวร  กรรมการ 
6.๑๓ นายนิรุจน์  อินเทพ  กรรมการ 
6.๑๔ นายสุทิน  ปบรับษี  กรรมการ 
6.๑๕ นายนฤเบศ  แก้วเสน  กรรมการ 
6.๑๖ นายศราวุฒิ  สุดไทย  กรรมการ 
6.๑๗ นาบสาวอุทัยวรรณ  บุญจันทร์ กรรมการ 
6.๑๘ นาบสาวสุดาพร  มณีรัตน์ กรรมการ 
6.๑๙ นาบสาวพิมกมล  ผึ้บวบศ์ กรรมการ 
6.๒๐ นาบโสภา  คมข า  กรรมการ 
6.๒๑ นาบสาววริษา  จินดาศักดิ์ กรรมการ 
6.๒๒ นาบวนิดา  จันทร์ทิม  กรรมการ 
6.๒๓ นาบสาวเลไล  แสบอรุณ กรรมการ 
6.๒๔ นาบวิไลรัตน์  พรฟัก  กรรมการ 
6.๒๕ นาบสาวภัทรจิต  จิตรวิเศษ กรรมการ 
6.๒๖ นาบเบญจพรรณ  เกตุสละไชย กรรมการ 
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6.๒๗ นาบสุภิญญา  เจียนนุช  กรรมการ 
6.๒๘ นาบสาววรรณวิภา  สุทธชิาติ กรรมการ 
6.๒๙ นาบสาวนันทนา  เสือทอน กรรมการ 
6.๓๐ นาบนุชนาฎ  ธรรมเนียม กรรมการ 
6.๓๑ นาบสาวสุมิตรา  โสภา  กรรมการ 
6.๓๒ นาบสาววาสนา  ดีหล ี  กรรมการ 
6.๓๓ นาบสาวรพีพรรณ  รอดสุวรรณ กรรมการ 
6.๓๔ นาบลลิตภัทร  จันทร์วับโป่บ กรรมการ 
6.๓๕ นาบวาสนา  ข าหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
6.๓๖ นาบปรีดา  ปัญญาเทพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       มีหน้าที ่  1. จัดหาชุดโต๊ะจีนพร้อมอาหาร เพ่ือเลี้ยบแขกผู้มีเกียรติในการด าเนินกิจกรรม   
       2. ต้อนรับ และดูแล คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมบานมุทิตาจิต    
        3. ดูแลความเรียบร้อยตลอดการด าเนินกิจกรรม 
       4. ก ากับ ดูแล ควบคุม แก้ไขปัญหา ตลอดการด าเนินกิจกรรม 

  7. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
7.๑ นายสนทยา  ฉัตรสุวรรณ์ ที่ปรึกษา 
7.๒ นาบอรยา  บุราคร  ประธานกรรมการ 
7.๓ นายธเนศ  ภู่กัน   รอบประธานกรรมการ 
7.๔ นาบนิธาพร  ลุบคะ  กรรมการ 
7.๕ นาบอรยา  บุราคร  กรรมการ 
7.๖ นายเชาวฤทธิ์  พัวบามประเสริฐ กรรมการ 
7.๗ นาบอรอุมา  รอดคบ  กรรมการ 
7.๘ นาบชฎาภา  เมฆดินแดบ  กรรมการ 
7.๙ นายจิระศักดิ์  ยุทธศิลป์  กรรมการ 
7.๑๐ นายทรบกรต  วับล้อม  กรรมการ 
7.๑๑ นายเจริญพบษ์  สายสุทธิ กรรมการ 
7.๑๒ นายพบศธร  คบยอด  กรรมการ 
7.๑๓ นายเสวก  วันสอน  กรรมการ 
7.๑๔ นายอติชาติ  ประเจิดสกุล กรรมการ 
7.๑๕ นายณัฐวุฒิ  สอนไผ่  กรรมการ 
7.๑๖ นายระวี  เอ่ียมมาก  กรรมการ 
7.๑๗ นายสราวุธ  ภู่แขวบแสบ กรรมการ 
7.๑๘ นายสุรสิทธิ์  มณีสุข  กรรมการ 
7.๑๙ นายสุชิน  คนดี  กรรมการ 
7.๒๐ นาบสาวรัตนาภรณ์  เพ่บพินิจ กรรมการ 
7.๒๑ นาบสาววิไลรัตน์  โพธิ์ร ี กรรมการ 
7.๒๒ นายภาณุวัฒน์  เลี่ยบแอ๊ว กรรมการ 
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7.๒๓ นาบสาววารี  ดอนศรีจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

       มีหน้าที ่  1. จัดท าก าหนดการกิจกรรมมุทิตาจิต พร้อมทั้บจัดหาพิธีกรเพ่ือด าเนินกิจกรรม      
              2. จัดท าเอกสารรับลบทะเบียน รับลบทะเบียนขอบที่ระลึกผู้เกษียณ พร้อมทั้บส่บ
มอบให้แก่ผู้ที่เป็นตัวแทนมอบขอบที่ระลึกต่อผู้เกษียณท้ับ 4 ท่าน 

      3. เตรียมความพร้อมพิธีการรดน้ าอวยพรผู้เกษียณ 
      4. ดูแลความเรียบร้อยตลอดการด าเนินกิจกรรม 
      5. ก ากับ ดูแล ควบคุม แก้ไขปัญหา ตลอดการด าเนินกิจกรรม 

     8. คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงิน บัญชี พัสดุ และยานพาหนะ     
8.1 นายส าริด  นาคะบุตร  ที่ปรึกษา 
8.2 นาบมะลิวรรณ์  พลาวุฑฒ์ ประธานกรรมการ 
8.3 นายเชาวฤทธิ์  พัวบามประเสริฐ รอบประธานกรรมการ 
8.4 นาบสาวเลไล  แสบอรุณ  กรรมการ 
8.5 นาบวนิดา  จันทร์ทิม  กรรมการ 
8.6 นาบวิไลรัตน์  พรฟัก  กรรมการ 
8.7 นาบสาววริษา  จินดาศักดิ์ กรรมการ 
8.8 นาบเบญจพรรณ  เกตุสละไชย กรรมการ 
8.9 นาบสุปรียาณิชญ์  เพ่บพินิจ กรรมการ 
8.10 นายประสิทธิ์  ภู่พันธ์  กรรมการ 
8.11 นายธนู  ยิ้มเสมียน  กรรมการ 
8.12 นายทวิช  เจริญศิลป์  กรรมการ 
8.13 นายชนะ  แตบคบ  กรรมการและเลขานุการ 
8.14 นายชาติชาย  พ่ึบเบิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  1. เก็บรวบรวมข้อมูล จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย พร้อมสรุปผลค่าใช้จ่าย 
    2. จัดท าเรื่อบจัดซื้อ – จัดจ้าบพัสดุ 
    3.  จัดท าการเบิกจ่ายบบประมาณด าเนินโครบการ 
    4. จัดเตรียมยานพาหนะ เพ่ือด าเนินโครบการตั้บแต่เริ่ม จนสิ้นสุดโครบการ 
    5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  9.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าวีดีทัศน์ บันทึกภาพ และประชาสัมพันธ์ 
9.๑ นายส าริด  นาคะบุตร  ที่ปรึกษา 
9.๒ นายสมพิศ  เทียนฟัก  ที่ปรึกษา 
9.๓ นายสุทธิรักษ์  ข าหาญ  ประธานกรรมการ 
9.๔ นายพิษณุ  คมข า  กรรมการ 
9.๕ นายนิคม  เนียมกลั่น  กรรมการ 
9.๖ นายจารึก  ทอบทรัพย์  กรรมการ 
9.๗ นายธนสิทธิ์  บัวหอม  กรรมการ 
9.๘ นายสราวุธ  ภู่แขวบแสบ  กรรมการ 
9.๙ นาบสาวเครือวัลย์  ศิริโภคา กรรมการ 

…/9.10 นายสุวัฒน์ ... 
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9.๑๐ นายสุวัฒน์  นิยมไทย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่   1. ประชาสัมพันธ์โครบการ 
    2. บันทึกภาพกิจกรรมตั้บแต่เริ่มต้นการด าเนินโครบการ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์โครบการ 
    3. จัดท าวีดีทัศน์ ควบคุมการดูแล พร้อมน าเสนอแด่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชม 
    4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

  10.  คณะกรรมการฝ่ายนันทนการ 
10.๑ นายสนทยา  ฉัตรสุวรรณ์ ที่ปรึกษา 
10.๒ นายวัลลภ  ช่วบโชติ  ประธานกรรมการ 
10.๓ นายธนสิทธิ์  บัวหอม  กรรมการ 
10.๔ นายจารึก  ทอบทรัพย์  กรรมการ 
10.๕ นายนันทพบษ์  กัลปนาไพร กรรมการ 
10.๖ นายศราวุฒิ  ปานแย้ม  กรรมการ 
10.๗ นายนิรัญ  ปิ่นเกตุ  กรรมการ 
10.๘ นาบสาวละออ  เศษกลาบ กรรมการและเลขานุการ 

    มีหน้าที ่1. ดูแล ควบคุม จัดการแสดบดนตรีบนเวทีตลอดการด าเนินพิธีการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
  2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

11.  คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล และรายงานผล 
11.1 นายสมพิศ  เทียนฟัก  ที่ปรึกษา 
11.2 นายสุวัฒน์  นิยมไทย  ประธานกรรมการ 
11.3 นายอุเทน  โปยขุนทด  กรรมการ 
11.4 นาบสาวสุมิตรา  โสภา  กรรมการ 
11.5 นาบสาวรพีพรรณ  รอดสุวรรณ กรรมการ 
11.6 นาบสาววาสนา  ดีหลี  กรรมการ 
11.7 นาบสาวสุรีรัตน์  อ้นเหน่บ กรรมการ 
11.8 ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  เกตุสละไชย กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่   1. การติดตามและประเมินผลโครบการที่ก าหนด ประกอบด้วย การายบานผลการ
ด าเนินบานและการประเมินผล ภาพรวม จัดท ารายบานความพึบพอใจขอบผู้รับบริการ โครบการ เสนอผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและเผยแพร่ต่อหน่วยบานที่เกี่ยวข้อบ 

   2. รายบานผลการด าเนินบานกิจกรรมต่อสถานศึกษาโดยละเอียด 

                    ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่บตั้บตามท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถและ  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสบค์ หากเกิดปัญหาใด ให้รายบานวิทยาลัยทราบทันที                
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 
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  ทั้บนี้ตั้บแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่บ ณ วันที่   13  เดอืน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายชูชาติ  พรามจร) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

 
 
 

  
 


