
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
ที่  ๑๙๒/๒๕๖๐ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำรและแสดงมุทิตำจิต  
“เกษียณวำรำนุสรณ์ ปี ๒๕๖๐” 
.................................................. 

ด้วยโรงเรียนวัดนวลนรดิศ  ก ำหนดจัดงำนเนื่องในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำรของครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  ในวันศุกร์ที่  ๒๙  กันยำยน  ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอำคำร ๑๐๐ ปี 
นวลนรดิศ  มีข้ำรำชกำรครูเกษียณอำยุรำชกำร จ ำนวน ๕ ท่ำน และลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน ๑ ท่ำน 
  เพ่ือให้กำรจัดงำนดังกล่ำวด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑ นำยพูลศักดิ์ จิตสว่ำง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒ นำยมำนิตย์ แก้วปู่ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
 ๑.๓ นำงสิริกร วัฒนธัญญำกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 

 มีหน้าที่ อ ำนวยกำร  ประสำนงำน ให้ค ำปรึกษำ และแนะน ำกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วย 
  ควำมเรียบร้อย 

 ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒.๑ นำงสิริกร วัฒนธัญญำกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำยสง่ำ แก้วค ำแสน ครู คศ.๓ รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๓ นำงจันทินี สง่ำพงษ์ ครู คศ.๓ รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๔ นำงผกำนันท์ ใบศรี ครู คศ.๓ รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๕ นำงสำวพฤฒิสิญจน์ ไทยเจริญสุข ครู คศ.๓ กรรมกำร 
 ๒.๖ นำงวำรุณี ล ำยอง ครู คศ.๓ กรรมกำร 
 ๒.๗ นำงสำยชล มัคคำรมณ์ ครู คศ.๓ กรรมกำร 
 ๒.๘ นำงชัชสรัญ มีศิริ ครู คศ.๓ กรรมกำร 
 ๒.๙ นำยบรรพต ไมตรีจิตต์ ครู คศ.๒ กรรมกำร  
 ๒.๑๐ นำยพยนต์ สังข์ส ำรำญ ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๑๑ นำยไพศำล สำยนุ้ย ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๑๒ นำงสุวำนิตย์ สืบนิพนธ์ ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๑๓ นำงสำวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์ ครู คศ.๒ กรรมกำร 

/ ๒.๑๔ นำยนิรุติ... 
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 ๒.๑๔ นำยนิรุติ             ศรีดำวเรือง ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๑๕ นำงกรกมล มินมุนินทร์ ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๑๖ นำยธำนินทร์ ศรีลิโก ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๑๗ นำงสำวปัทมำ หิรัณย์สมบัติกุล ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๒.๑๘ นำงสำวปรียำภรณ์ กลิ่นประทุม ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๒.๑๙ นำยพรพรรษ อัมพรพฤติ ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๒.๒๐ นำงดุษฎี พันทะแสน ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๒.๒๑ นำงสำวชนิตำ ชำญนอก ครู คศ.๑ กรรมกำร 

๒.๒๒ นำงวำสนำ โสภำศรี ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๒.๒๓ นำงสำวศุภลักษณ์ ครุฑคง ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๒.๒๔ นำยวิทูรย์ ศรีผดุง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๒.๒๕ ว่ำที่ ร.ต.ปริญญำ ตำแจ่ม ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๒.๒๖ นำงสำวแพรวดำว สลับศรี ครูผู้ช่วย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ วำงแผนด ำเนินงำน  ประสำนกรรมกำรต่ำงๆ ในกำรท ำงำนให้ส ำเรจจ เรียบร้อย 
  ตำมวัตถุประสงค์  

 ๓.  คณะกรรมการจัดท าหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ 
 ๓.๑ นำงสุวำนิตย์ สืบนิพนธ์ ครู คศ.๒ ประธำนกรรมกำร 
 ๓.๒ นำงสำวสุนิสำ ขวัญนำง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๓.๓ นำงสำวพรพิมล แก่นทับทิม ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๓.๔ นำงสำวนภำพร         อยู่ถำวร เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 

 มีหน้าที่ ๑. ท ำหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติมำร่วมงำน 
  ๒. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
 ๔.๑ นำงสำวอนิสำ            ยงยืน ครู คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒ นำงสำวจิณณวัตต์ ขวัญสมบัติสมำน ครู คศ.๓ รองประธำนกรรมกำร 
 ๔.๓ นำยวิจิตร พุ่มประดับ ครู คศ.๓ กรรมกำร 
 ๔.๔ นำงชัชพร           แก้วค ำแสน ครู คศ.๓ กรรมกำร 
 ๔.๕ นำงอังคเรศ           อิทธิปำทำนันท์ ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๔.๖ นำงสำววรวรรณี         คงชำตรี ครู คศ.๒ กรรมกำร 

๔.๗ นำงสำวไอริน            จบศรี ครู คศ.๒ กรรมกำร 
๔.๘ นำงสำววัชรินทร์        ฉิมมุจฉำ  คร ูคศ.๑ กรรมกำร 
๔.๙ นำงสำวพัชรกร ยิ่งยงยุทธ คร ูคศ.๑ กรรมกำร 

 ๔.๑๐ นำงสำวพิมพ์พิจิตร ไชยเจริญชัย คร ูคศ.๑ กรรมกำร 
 ๔.๑๑ นำงสำวนภำพร ด่ำนแก้ว คร ูคศ.๑ กรรมกำร 
 ๔.๑๒ นำงสำวชนกกมล ลำภหลำย คร ูคศ.๑ กรรมกำร 

/ ๔.๑๓ นำงสำวพัทธนันท์... 
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 ๔.๑๓ นำงสำวพัทธนันท์      อรุณศิริประเสริฐ คร ูคศ.๑ กรรมกำร 
๔.๑๔ นำงสำวอุทุมพร พจนวิชัย คร ูคศ.๑ กรรมกำร 
๔.๑๕ นำงสำวโชติมำศ  เกตุรัตน์ คร ูคศ.๑ กรรมกำร 
๔.๑๖ นำงปริญญรัตน์     พลวิชัย คร ูคศ.๑ กรรมกำร 

 ๔.๑๗ นำงสำวพิมพ์ชนก พิมพ์พิจิตร ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๔.๑๘ นำงอนัญญำ เบญจมำภำ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๔.๑๙ นำงอัชวรรณ ลือชัย ครูผู้ช่วย กรรมกำร 

๔.๒๐ นำงแสงระวี ชำญปรีชำ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๔.๒๑ นำงสำวปำลิกำ ทองเหลำ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๔.๒๒ นำงสำววิจิตรำ สวัสดิ์โรจน ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๔.๒๓ นำงสำวสุกัญญำ  ฉิมพนำม ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๔.๒๔ นำงสำวเบญญำภำ     บุญกัณฑ์ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 

 ๔.๒๕ นำงสำวสว่ำงจิต โค้วบุญงำม ครู คศ.๒ กรรมกำรและ 
    เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑. วำงแผนกำรต้อนรับ จัดกำรต้อนรับแขกท่ีมำร่วมงำน   
  ๒. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
๕.๑ นำงสำวจุฬำลักษณ์      เจริญสุวัฒโนทัย ครู คศ.๑ ประธำนกรรมกำร 
๕.๒ นำยอัครัตน์         ไชยสำป ครู คศ.๒ รองประธำนกรรมกำร 
๕.๓ นำยศักดิ์นรินทร์    สูตรสุข ครู คศ.๑ กรรมกำร 
๕.๔ นำยปิยชำติ           มรกตคันโธ ครู คศ.๑ กรรมกำร 
๕.๕ นำยพฤศพงศ์ ไผทรัตน์ ครู คศ.๑ กรรมกำร 
๕.๖ นำงสำววรวรรณ เงินชูกุล ครู คศ.๒ กรรมกำรและ 

   เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑. รับลงทะเบียนแขกผู้มำร่วมงำน 
  ๒. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๖.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 ๖.๑ นำงสิริกร วัฒนธัญญำกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 ๖.๒ นำงสุวำนิตย์ สืบนิพนธ์ ครู คศ.๒ รองประธำนกรรมกำร 
 ๖.๓ นำงวำสนำ โสภำศรี  คร ูคศ.๑ กรรมกำร 
 ๖.๔ นำงสำวปำริชำติ        จิตรีเที่ยง เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
 ๖.๕ นำงกัลยำ           รอดทอง เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
 ๖.๖ นำงสำวกิ่งกำญจน์ แสนสุข   เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
 ๖.๗ นำงสำวสุภิญทิพย์         ตระกูลสม ครูผู้ช่วย กรรมกำรและ 
   เลขำนุกำร 

/ มีหน้ำที่... 
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 มีหน้าที ่ ๑. ประสำนงำน ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงิน 
  ๒. จัดท ำบัญชีรำยรับ-จ่ำย สรุปแจ้งฝ่ำยบริหำร 
  ๓. จัดของที่ระลึกพิเศษแด่ผู้เกษียณ 
  ๔. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๗.  คณะกรรมการพิธีรดน  ามุทิตาจิต 
  ๗.๑ นำงจันทินี สง่ำพงษ์ ครู คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
 ๗.๒ นำงสำวนิตยำ            นวลศรีทอง ครู คศ.๒ รองประธำนกรรมกำร 
 ๗.๓ นำงสำวกิตติพร          ฉันทลักษณ์ ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๗.๔ นำงสำวจำรุนันท์ หงสกุล ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๗.๕ นำงอัษฎำ              จันทะพรหม ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๗.๖ นำงสิริพร           เทพมำ ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๗.๗ นำงสำวสุชญำ จ ำปำแก้ว ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๗.๘ นำงสำวพีรยำ พืชเพียร ครูผู้ช่วย กรรมกำร  
 ๗.๙ นำยพีรสิน อำจเอี่ยม ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๗.๑๐ นำงสำวสุภำวรรณ จันทร์กระจ่ำง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๗.๑๑ นำงสำวอภิญญำ จันทสุรี ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๗.๑๒ นำงภธิรำรัช นันติ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๗.๑๓ นำงดวงฤดี บุตรงำม ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๗.๑๔ นำยสุธี ภำระหันต์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๗.๑๕ นำงจุฑำมำศ         นุชนำถ ครู คศ.๒ กรรมกำรและ 
     เลขำนุกำร 
 ๗.๑๖ นำงศุทธินี            นิวำศะบุตร ครู คศ.๒ กรรมกำรและผู้ช่วย 
     เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑. ด ำเนินพิธีกำรรดน้ ำครูเกษียณโดยประสำนฝ่ำยพิธีกำร 
  ๒. จัดช่อดอกไม้ให้ครูเกษียณ 
  ๓.  จัดท ำซุ้มดอกไม้ถ่ำยรูป 
  ๔. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๘.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 ๘.๑ นำงสำววิภำวี   เรือนกุณำ   ครู คศ.๑   ประธำนกรรมกำร 
 ๘.๒ นำงจุฑำมำศ   นุชนำถ ครู คศ.๒  รองประธำนกรรมกำร 
 ๘.๓ นำงสำวสุวำที   ทองจีน   ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๘.๔ นำงสำวก ำไลทิพย์  เสมสง่ำ  คร ูคศ.๑ กรรมกำร 

๘.๕ นำยคมกริช   อินนะไชย  คร ูคศ.๑ กรรมกำร 
๘.๖ นำงสำวโชติมำศ  เกตุรัตน์   ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 

/ ๘.๗ นำงสำวพิมพ์พิจิตร... 
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๘.๗ นำงสำวพิมพ์พิจิตร   ไชยเจริญชัย   ครู คศ.๑ กรรมกำร 
๘.๘ นำยอ ำพล นิลสระคู ครู คศ.๑ กรรมกำร 
๘.๙ นำยปิยชำติ   มรกตคันโธ   ครู คศ.๑ กรรมกำร 
๘.๑๐  นำยสุเมธ   ผ่ำนวงศ ์  ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๘.๑๑  นำยอรรถชัย   แสนโคตร  ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๘.๑๒  นำยสุทธิพงศ์   โฉมศรี ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๘.๑๓  นำงสำวพรสุดำ  ไชยเทพำ   ครูผู้ช่วย  กรรมกำรและ 
    เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑.  จัดล ำดับ  ขั้นตอน  ของพิธีกำรตลอดงำน 
  ๒.  จัดเตรียมอุปกรณ์พิธีจุดเทียน “ร้อยรักด้วยดวงใจ” 
 ๓.  เป็นพิธีกำรด ำเนินกำรในงำน 
 ๔. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๙.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่
 ๙.๑ นำยสง่ำ แก้วค ำแสน ครู คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
 ๙.๒ นำยสุธีธร            รังสิมำหริวงศ์ ครู คศ.๑ รองประธำนกรรมกำร 
 ๙.๓ นำยธิติวัตร ภักดีสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๙.๔ นำยปริญญำ ลิ้มล ำเลิศกุล ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๙.๕ นำยเอกสิทธิ์ อรุณธนปกรณ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๙.๖ นำยพีรสิน อำจเอี่ยม ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๙.๗ นำยณัฐพงษ์ พิมพำ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๙.๘ นำยทัตสนัน แวงวรรณ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๙.๙ นักกำรภำรโรง  เจ้ำหน้ำที่ กรรมกำร 
 ๙.๑๐ นำงดวงฤดี บุตรงำม ครูผู้ช่วย กรรมกำรและ 
     เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑.  จัดสถำนที่  ตกแต่ง และท ำฉำกหลังเวที 
 ๒.  ก ำหนดแผนผังโต๊ะที่นั่ง 
 ๓.  จัดสถำนที่พิธีรดน้ ำผู้เกษียณ 
 ๔. จัดโต๊ะส ำหรับวำงของที่ระลึกครูเกษียณ 
 ๕. จัดซุ้มถ่ำยรูปตำมควำมเหมำะสม 
 ๖. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายดนตรีและการแสดง 
 ๑๐.๑ นำงวำรุณี             ล ำยอง ครู คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
 ๑๐.๒  นำงมำลีษำ วีรภัทร์ ครู คศ.๒ รองประธำนกรรมกำร 
 ๑๐.๓ นำงสำวพฤฒิสิญจน์   ไทยเจริญสุข ครู คศ.๓ กรรมกำร 

๑๐.๔ นำงสำยชล         มัคคำรมณ์ ครู คศ.๓ กรรมกำร 
/ ๑๐.๕ นำงกรกมล... 
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๑๐.๕ นำงกรกมล             มินมุนินทร์ ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๑๐.๖ นำงสำวศุภลักษณ์ ครุฑคง ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๑๐.๗ นำงสำวปรียำภรณ์ กลิ่นประทุม ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๑๐.๘ นำยพีรสิน อำจเอี่ยม ครูผู้ช่วย กรรมกำร 

๑๐.๙ นำงสำววิรำวรรณ   มำกแก้ว นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ กรรมกำร 
๑๐.๑๐ นำงสำวใกล้รุ่ง   ยั่งยืน นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ กรรมกำร 

 ๑๐.๑๑ นำงสำวปัญณิต วิริยะสุข นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ กรรมกำร 
๑๐.๑๒ นำงสำวปัทมำ หิรัณย์สมบัติกุล ครู คศ.๑ กรรมกำรและ 
    เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑. จัดขบวนแห่จำกอำคำรกำญจนำมำยังห้องประชุม ๑๐๐ ปี นวลนรดิศ 
     ๒. จัดกำรแสดงบนเวทีตำมควำมเหมำะสม 
    ๓. ประสำนงำนฝ่ำยพิธีกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี ยง 
 ๑๑.๑ นำงสิริกร วัฒนธัญญำกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 ๑๑.๒ นำงศศิธร             อำรีพงค์ ครู คศ.๑  รองประธำนกรรมกำร 
 ๑๑.๓ นำงสุพรรณำภรณ์     พ่ึงพัฒน์ ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๑๑.๔ นำงสำวนำรีรัตน์  อำจเจริญ ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๑๑.๕ นำงดวงฤดี บุตรงำม ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
 ๑๑.๖ นำงสำววิไลวรรณ โยธำจันทร์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๑๑.๗ นำงสำวศิริปำน วันเพจชร ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๑๑.๘ นำงสำวกำญจนำ ศรีลำชัย ครูผู้ช่วย กรรมกำร 

๑๑.๙ นำงสำวกนิษฐำ มุ่งประสิทธิชัย ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๑๑.๑๐ นำงสำวมณีรัตน์        ตันโห ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
๑๑.๑๑ นำงสำวแพรวดำว สลับศรี ครูผู้ช่วย กรรมกำรและ 
    เลขำนุกำร 
๑๑.๑๒ นำงสำวกิ่งกำญจน์ แสนสุข เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำรและผู้ช่วย 
    เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑. จัดหำอำหำร (โต๊ะจีน) เครื่องดื่ม ให้เพียงพอกับผู้ร่วมงำน 
  ๒. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๑๒.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
 ๑๒.๑ นำงผกำนันท์           ใบศรี ครู คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
 ๑๒.๒ นำยสง่ำ               แก้วค ำแสน ครู คศ.๓ รองประธำนกรรมกำร 
 ๑๒.๓ นำยไพศำล           สำยนุ้ย ครู คศ.๒ กรรมกำร 

๑๒.๔ นักเรียนแกนน ำชุมนุมโสตทัศนูปกรณ์  กรรมกำร 
๑๒.๕ นำยธนพล กัณหสิงห์ ครู คศ.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/ มีหน้ำที่... 
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 มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียงให้พร้อมเพ่ือกำรใช้งำน 
 ๒. บันทึกภำพตลอดกำรจัดงำน 
 ๓. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๑๓.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าวีดีทัศน์ 
 ๑๓.๑ นำยสุธี ภำระหันต์ ครูผู้ช่วย ประธำนกรรมกำร 
 ๑๓.๒ นำยมำรุต            วิศวพิพัฒน์ ครู คศ.๒ รองประธำนกรรมกำร 
 ๑๓.๓ นำยกัมพล          นนทมิตร ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๑๓.๔ นำยคมกริช         อินนะไชย ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๑๓.๕ นำยจักรกฤษณ์ ผำแก้ว เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
 ๑๓.๖ นำยเชฎฐพันธุ์      ศรีวิลำศ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและ 

    เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑. จัดท ำวีดีดทัศน์  ประวัติ  ผลงำนผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
 ๒. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๑๔.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนของขวัญ 
๑๔.๑ นำงสำยชล         มัคคำรมณ์ ครู คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
๑๔.๒ นำยอ ำพล นิลสระคู ครู คศ.๑ รองประธำนกรรมกำร 
๑๔.๓ นำยคมกริช         อินนะไชย ครู คศ.๑ กรรมกำร 
๑๔.๔ นำยศักดิ์นรินทร์    สูตรสุข ครู คศ.๑ กรรมกำร 
๑๔.๕ นำยปิยชำติ           มรกตคันโธ ครู คศ.๑ กรรมกำร 
๑๔.๖ นำยธิติวัตร ภักดีสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 

 ๑๔.๗ นำยจักรพงศ์ จ ำปำยงค์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๑๔.๘ นำยสุทธิพงศ์ โฉมศรี ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๑๔.๙ นำยชัยยำ          รัตนศรี ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
๑๔.๑๐ นำยจักรกฤษณ์      วิทยำพิทักษ์พงศ์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
๑๔.๑๑ นำงสำวอำรยำ วงศ์จ ำปำ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
๑๔.๑๒ นำงสำวทัศนียำ สุแพง เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
๑๔.๑๓ นำงสำวกรรณิกำ แพงสุข เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
๑๔.๑๔ นำงสำวจินตนำ ปะทิรัมย์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
๑๔.๑๕ นำยอนุศิษฏ์ เถำวชำรี เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำรและ 
    เลขำนุกำร 

 
 
 

/  นำงสำวเฉลิมชนม์... 
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 นำงสำวเฉลิมชนม์      ฉันทวีพร  ดูแลของที่ระลึก 
 นำงสำวพรสุดำ ไชยเทพำ  รองผู้อ ำนวยกำรมำนิตย์   แก้วปู่ 
 

 นำงสำวสุวดี           ธนวรำนิช  ดูแลของที่ระลึก 
 นำงอัชวรรณ ลือชัย  คุณครูรัตนำ    พงศ์ติวัฒนำกุล 

 
 นำงสำวนำรีรัตน์  อำจเจริญ  ดูแลของที่ระลึก 
 นำงสำวมณีรัตน์        ตันโห  คุณครูศิริวรรณ    สันทัดกำร 
 

นำยปริญญำ ลิ้มล ำเลิศกุล  ดูแลของที่ระลึก 
 นำยทัตสนัน แวงวรรณ  คุณครูมำลี    จงวัฒนำกุล 
     
 นำงสำวเบญญำภำ บุญกัณฑ ์  ดูแลของที่ระลึก 
 นำงสำวกนิษฐำ มุ่งประสิทธิชัย  คุณครูอรุณ    ผลสุวรรณ 

  
นำยจักรกฤษณ์      วิทยำพิทักษ์พงศ์  ดูแลของที่ระลึก 

 นำงสำวอำรยำ วงศ์จ ำปำ  นำงเดือนเพจญ    หล้ำสอน 
 

 มีหน้าที่ ๑. รับลงทะเบียนของที่ระลึกของผู้ที่จะมำมอบให้ผู้เกษียณ 
   ๒. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๑๕.  คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและจราจร 
 ๑๕.๑ นำยบรรพต            ไมตรีจิตต์ ครู คศ.๒ ประธำนกรรมกำร 
 ๑๕.๒ นำยอัครัตน์         ไชยสำป ครู คศ.๒ กรรมกำร  
 ๑๕.๓ นำยศรำวุธ          วงศ์สกุล ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๑๕.๔ นำยรภัทร           ขูรูรักษ์ ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๑๕.๕ นำยโกศล สุขประเสริฐ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๑๕.๖ นำงสำวอุทุมพร พจนวิชัย ครู คศ.๑ กรรมกำรและ 

    เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยกำรจรำจร และท่ีจอดรถ 
 ๒. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๑๖.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าหนังสือที่ระลึก 
๑๖.๑ นำงสำววิภำว ี เรือนกุณำ ครู คศ.๑ ประธำนกรรมกำร 
๑๖.๒ นำงจุฑำมำศ         นุชนำถ ครู คศ.๒ รองประธำนกรรมกำร 
๑๖.๓ นำงผกำนันท์ ใบศรี ครู คศ.๓ กรรมกำร 
๑๖.๔ นำงสำวสุวดี ธนวรำนิช ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 

/  ๑๖.๕ นำงสำวศุภสิรำ... 
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๑๖.๕ นำงสำวศุภิสรำ เพจงตรุษ ครู คศ.๑ กรรมกำร 
๑๖.๖ นำงสำวก ำไลทิพย์ เสมสง่ำ ครู คศ.๑ กรรมกำร  
๑๖.๗ นำงสำวสุวำท ี ทองจีน ครู คศ.๑ กรรมกำร 
๑๖.๘ นำยพีรสิน อำจเอี่ยม ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๑๖.๙ นำงสำวณัฏฐ์ธนัน เมืองจันทร์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๑๖.๑๐ นำยธนพล กัณหสิงห์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๑๖.๑๑ นำยชัยยำ รัตนศรี ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
๑๖.๑๒ นำยเชษฐพันธุ์ ศรีวิลำศ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
๑๖.๑๓ นำงสำวพีรยำ พืชเพียร ครูผู้ช่วย กรรมกำรและ 
    เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑. จดัท ำหนังสือที่ระลึกผู้เกษียณอำยุรำชกำรตำมควำมเหมำะสม 
 ๒. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๑๗.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ๑๗.๑ นำงสำวพัชรกร ยิ่งยงยุทธ ครู คศ.๑ ประธำนกรรมกำร 
 ๑๗.๒ นำงสำวนภำพร ด่ำนแก้ว ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๑๗.๓ นำงสำวศิริปำน วันเพจชร ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๑๗.๔ นำงสำวศุภกำนต์       นพวงค์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๑๗.๕ นำยณัฐพงษ์ พิมพำ ครูผู้ช่วย กรรมกำรและ 
     เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ จัดท ำแบบประเมินกำรจัดกิจกรรมในภำพรวม สรุปค่ำใช้จ่ำย ปัญหำอุปสรรค และ 
  รำยงำนเป็นรูปเล่มเสนอฝ่ำยบริหำร โดยผ่ำนประธำนฝ่ำยด ำเนินงำน รองผู้อ ำนวยกำร 
  กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   ๑๕   กันยำยน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
  (นำยพูลศักดิ์   จิตสว่ำง) 

        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 



ก ำหนดกำร งำน “เกษียณวำรำนุสรณ์ ปี ๒๕๖๐” 
วันท่ี  ๒๙  กันยำยน  ๒๕๖๐ 

----------------------------------------------------------- 
 

เวลำ ๑๖.๓๐ น. ขบวนแห่พร้อมกันอำคำรกำญจนำภิเษก 
 ๑๗.๐๐ น. ขบวนแห่ ครู  บุคลำกร  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จำกอำคำรกำญจนำภิเษก 

ไปยังหอประชุม ๑๐๐ ปี อำคำรกำญจนำภิเษก  
 ๑๗.๓๐ น. -  พิธีมุทิตำจิตผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
   -  ชมวีดีทัศน์ ประวัติ และผลงำนผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
 ๑๙.๐๐ น. -  ประธำนกล่ำวเปิดงำน 
   -  จุดเทียน “ร้อยรักด้วยดวงใจ” 
   -  ประธำน องค์กร แขกผู้มีเกียรติมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร 

-  กำรแสดงระบ ำไก่ 
-  กำรแสดงของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
-  กำรแสดงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
-  กำรแสดงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
-  กำรแสดงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
-  กำรแสดงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
-  กำรแสดงของกลุ่มศีลเสมอกัน 

 ๒๑.๐๐ น. ปิดงำน 
 


