
 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
ที่  ๒๐๓/๒๕๖๐ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรวำงศิลำฤกษ์อำคำรเรียนแบบพิเศษ  
และกำรจัดงำนมหกรรมวิชำกำร นวลนรดิศไทยแลนด์ ๔.๐ 

.................................................. 

ด้วยโรงเรียนวัดนวลนรดิศ  ได้รับงบประมำณในกำรสร้ำงอำคำรเรียนแบบพิเศษมูลค่ำ          
๑๒๐ ล้ำนบำท โรงเรียนจึงได้ก ำหนดให้มีพิธีวำงศิลำฤกษ์อำคำรเรียนแบบพิเศษในวันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ 
เวลำ ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณ ๒  โดยประธำนในพิธีคือ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี  และ           
กำรจัดงำนมหกรรมวิชำกำรไทยแลนด์ ๔.๐ เ พ่ือแสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน                   
ให้ตอบสนองนโยบำยไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบำล 
  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 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 นำงสิริกร วัฒนธัญญำกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
 ๑.๓ นำยพยนต์ สังข์ส ำรำญ ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๑.๔ นำยไพศำล           สำยนุ้ย ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๑.๕ นำงสำยชล มัคคำรมณ์ ครู คศ.๓ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ให้ค ำปรึกษำ แก้ปัญหำ เสนอแนะให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เหมำะสม  
  ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

 ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒.๑ นำงสิริกร วัฒนธัญญำกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำยสง่ำ แก้วค ำแสน ครู คศ.๓ รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๓ นำงสำวพฤฒิสิญจน์   ไทยเจริญสุข ครู คศ.๓ กรรมกำร 
 ๒.๔ นำงวำรุณี             ล ำยอง ครู คศ.๓ กรรมกำร 
 ๒.๕ นำงผกำนันท์ ใบศรี ครู คศ.๓ กรรมกำร  
 ๒.๖ นำงจันทินี สง่ำพงษ์ ครู คศ.๓ กรรมกำร  
 ๒.๗ นำงกรกมล             มินมุนินทร์ ครู คศ.๓ กรรมกำร 
 ๒.๘ นำงอัษฎำ              จันทะพรหม ครู คศ.๓ กรรมกำร 
 ๒.๙ นำยพยนต์ สังข์ส ำรำญ ครู คศ.๒ กรรมกำร  

/ ๒.๑๐ นำยบรรพต... 
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 ๒.๑๐ นำยบรรพต ไมตรีจิตต์ ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๑๑ นำงสุวำนิตย์ สืบนิพนธ์ ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๑๒ นำยธำนินทร์         ศรีลิโก ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๑๓ นำยไพศำล           สำยนุ้ย ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๑๔ นำยนิรุติ             ศรีดำวเรือง ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๑๕ นำงจุฑำมำศ         นุชนำถ ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๑๖ นำงสำวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์ ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๑๗ นำงสำวปรียำภรณ์ กลิ่นประทุม ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๒.๑๘ นำงสำวปัทมำ หิรัณย์สมบัติกุล ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๒.๑๙ นำงสำวศุภลักษณ์ ครุฑคง ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๒.๒๐ นำงวำสนำ โสภำศรี ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๒.๒๑ นำงสำวปำลิกำ ทองเหลำ ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๒.๒๒  นำยจักรพงศ์ จ ำปำยงค์ ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
 ๒.๒๓ นำยสุเมธ ผ่ำนวงศ ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๒.๒๔ นำงสำยชล มัคคำรมณ์ ครู คศ.๓ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒.๒๕ นำงสำวอุทุมพร พจนวิชัย ครู คศ.๑ กรรมกำรและ 
     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายประสานองค์กรและผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน 
 ๓.๑ นำงสุวำนิตย์ สืบนิพนธ์ ครู คศ.๒ ประธำนกรรมกำร 
 ๓.๒ นำงอังคเรศ           อิทธิปำทำนันท์ ครู คศ.๒ รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.๓ นำงสำวพรพิมล แก่นทับทิม ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๓.๔ นำงสำวสุปรำณี ส ำปัญโณ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๓.๕ นำงสำวนภำพร อยู่ถำวร เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร   
 ๓.๖ นำงสำวสุนิสำ ขวัญนำง ครูผู้ช่วย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑.  จัดท ำหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ  ผู้มีอุปกำรคุณต่อโรงเรียน องค์กำรต่ำงๆ  
      พร้อมก ำหนดกำร 
  ๒.  ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายดูแลประธานและผู้ติดตาม 
 ๔.๑ นำงวำรุณี             ล ำยอง ครู คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒ นำงสำวอนิสำ            ยงยืน ครู คศ.๓ รองประธำนกรรมกำร 
 ๔.๓ นำงจันทินี สง่ำพงษ์ ครู คศ.๓ กรรมกำร 
 ๔.๔ นำงสำวสว่ำงจิต          โค้วบุญงำม ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๔.๕ นำงสำววรัญญำ วีระวัฒนวงศ์ ครู คศ.๑ กรรมกำร 

/ ๔.๖ นำงสำวพิมพ์พิจิตร...      
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  ๔.๖ นำงสำวพิมพ์พิจิตร      ไชยเจริญชัย ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๔.๗ ว่ำที่ ร.ต.ปริญญำ ตำแจ่ม ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๔.๘ นำงสำวพีรยำ พืชเพียร ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๔.๙ นำงสำวกนิษฐำ มุ่งประสิทธิชัย ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๔.๑๐ นำงสำวสุมิตรำ คณะแพง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๔.๑๑ นำงสำวเบญญำภำ    บุญกัณฑ์ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
 ๔.๑๒ นำงอัษฎำ              จันทะพรหม ครู คศ.๓ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑.  จัดและฝึกนักเรียนดูแลประธำน  ผู้ติดตำม  แขกผู้มีเกียรติตำมควำมเหมำะสม 
  ๒.  จัดท ำช่อดอกไม้ติดเสื้อประธำน 
  ๓.  ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ 
 ๕.๑ นำงสำววิภำวี   เรือนกุณำ   ครู คศ.๑   ประธำนกรรมกำร 
 ๕.๒ นำงจุฑำมำศ   นุชนำถ ครู คศ.๒  รองประธำนกรรมกำร 
 ๕.๓ นำงสำวสุวดี             ธนวรำนิช ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๕.๔ นำงสำวก ำไลทิพย์  เสมสง่ำ  คร ูคศ.๑ กรรมกำร 
 ๕.๕ นำยอ ำพล นิลสระคู คร ูคศ.๑ กรรมกำร 

๕.๖ นำยสุเมธ   ผ่ำนวงศ ์  ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๕.๗ นำยธนพล กัณหสิงห์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 

 ๕.๘ นำยสุธี ภำระหันต์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๕.๙ นำงสำวสุวำที   ทองจีน   ครู คศ.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕.๑๐ นำงสำวพรสุดำ  ไชยเทพำ   ครูผู้ช่วย  กรรมกำรและ 
    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑.  จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์งำน 
  ๒.  จัดท ำป้ำยต้อนรับ 
 ๓.  ประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนผ่ำนสื่อต่ำงๆ 
 ๔.  จัดท ำค ำกล่ำวรำยงำนและค ำกล่ำวเปิดงำน 
 ๕.  จัดล ำดับขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมก ำหนดกำร 
 ๖.  จัดท ำสูติบัตร 
 ๗.  ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๖.  คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและต้อนรับนักข่าว 
 ๖.๑ นำงสำววภิำว ี เรือนกุณำ ครู คศ.๑  ประธำนกรรมกำร 
 ๖.๒ นำงสำวสุวำที             ทองจีน ครู คศ.๑ รองประธำนกรรมกำร 
 ๖.๓ นำงสำวศุภลักษณ์ ครุฑคง ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๖.๔ นำยอ ำพล นิลสระคู ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๖.๕ นำงสำวโชติมำศ  เกตุรัตน์ ครู คศ.๑ กรรมกำร 

/๖.๖ นำงอนัญญำ... 
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 ๖.๖ นำงอนัญญำ เบญจมำภำ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๖.๗ นำงสำวพรสุดำ ไชยเทพำ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๖.๘ นำงสำวเบญญำภำ     บุญกัณฑ์ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 

๖.๙ นำยพีรสิน อำจเอี่ยม ครูผู้ช่วย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑.  ต้อนรับนักข่ำวที่มำร่วมงำน 
  ๒.  ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

 ๗.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี 
  ๗.๑ นำงสิริกร     วัฒนธัญญำกำร    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
 ๗.๒ นำงสุวำนิตย์ สืบนิพนธ์ ครู คศ.๒ รองประธำนกรรมกำร 
 ๗.๓ นำงสำวพรพิมล แก่นทับทิม ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๗.๔ นำงสำวสุนิสำ ขวัญนำง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๗.๕ นำงสำวปำริชำติ        จิตรีเที่ยง เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
 ๗.๖ นำงสำวนภำพร อยู่ถำวร เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
 ๗.๗ นำงสำวสุภิญทิพย์ ตระกูลสม ครู คศ.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ ๑.  รับ-จ่ำยเงินในกำรจัดงำน 
  ๒.  สรุปกำรรับ-จ่ำยเงินแจ้งฝ่ำยบริหำร 
  ๓.  ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๘.  คณะกรรมการจัดงานมหกรรมวิชาการ นวลนรดิศ ไทยแลนด์ ๔.๐  
 ๘.๑ นำยพยนต์            สังข์ส ำรำญ ครู คศ.๒ ประธำนกรรมกำร 
 ๘.๒ นำยไพศำล           สำยนุ้ย ครู คศ.๒ รองประธำนกรรมกำร 
 ๘.๓ นำงสำวพฤฒิสิญจน์   ไทยเจริญสุข ครู คศ.๓ กรรมกำร 
 ๘.๔ นำงกรกมล             มินมุนินทร์ ครู คศ.๓ กรรมกำร 
 ๘.๕ นำยนิรุติ             ศรีดำวเรือง ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๘.๖ นำยธำนินทร์         ศรีลิโก ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๘.๗ นำงจุฑำมำศ         นุชนำถ ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๘.๘ นำงสำวปรียำภรณ์ กลิ่นประทุม ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๘.๙ นำงสำวปัทมำ หิรัณย์สมบัติกุล ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๘.๑๐ นำงสำวศุภลักษณ์ ครุฑคง ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๘.๑๑ นำงสำยชล         มัคคำรมณ์ ครู คศ.๓ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ประสำนงำน ให้ค ำแนะน ำในกำรจัดงำนมหกรรมวิชำกำร นวลนรดิศ ไทยแลนด์ ๔.๐ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

  

 
/๘.๑  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีเปิด... 
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 ๘.๑  คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด และการแสดงพิพิธทัศนา ศาสตร์พระราชา พระมหาชนก 
 ๘.๑.๑ นำงวำรุณี             ล ำยอง  ครู คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
 ๘.๑.๒ นำงมำลีษำ           วีรภัทร์ ครู คศ.๒ รองประธำนกรรมกำร 
 ๘.๑.๓ นำงสำวปัทมำ หิรัณย์สมบัติกุล ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๘.๑.๔ นำงสำวศุภิสรำ เพ็งตรุษ ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๘.๑.๕ นำงสำววรัญญำ วีระวัฒนวงศ์ ครู คศ.๑ กรรมกำร  
 ๘.๑.๖ นำยสุธี ภำระหันต์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๘.๑.๗ นำงสำวณัฎฐ์ธนัน เมืองจันทร์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๘.๑.๘ นำยเอกสิทธิ์ อรุณธนปกรณ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๘.๑.๙ นำงสำวสุมิตรำ คณะแพง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๘.๑.๑๐ นำงดวงฤดี บุตรงำม ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๘.๑.๑๑ นำงสำววิจิตรำ สวัสดิ์โรจน ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 

 ๘.๑.๑๒ นำงสำวกนิษฐำ มุ่งประสิทธิชัย ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๘.๑.๑๓ นำงสำวมณีรัตน์         ตันโห ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
 ๘.๑.๑๔ นำยเชฏฐพนัธุ์      ศรีวิลำศ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
 ๘.๑.๑๕ นำงสำวเบญญำภำ     บุญกัณฑ์ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
 ๘.๑.๑๖ นำงสำวอรุณี พันธุ์ใจธรรม นักศึกษำฝึกสอน กรรมกำร 
 ๘.๑.๑๗ นำงสำวทิตยำ   นิ่มกลัด นักศึกษำฝึกสอน กรรมกำร 
 ๘.๑.๑๘ นำงสำวสว่ำงจิต โค้วบุญงำม ครู คศ.๒ กรรมกำรและ 
     เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑.  จัดกำรแสดงพิพิธทัศนำ ศำสตร์พระรำชำ พระมหำชนก โดยนักเรียนชั้น 
       มัธยมศึกษำปีที่ ๔-๖ เพ่ือต้อนรับนำยกรัฐมนตรี 
  ๒.  จัดพิธีเปิดให้สมเกียรติและเหมำะสม 
  ๓.  ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๘.๒  คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ Digital Library 
 ๘.๒.๑ นำงวำรุณี             ล ำยอง ครู คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
 ๘.๒.๒ นำยจักรกฤษณ์      วิทยำพิทักษ์พงศ์ เจ้ำหน้ำที่ กรรมกำร 
    ส ำนักงำน 
 ๘.๒.๓ สมำชิกยุวบรรณำรักษ์   กรรมกำร 
 ๘.๒.๔ นำงสำววรัญญำ วีระวัฒนวงศ์ ครู คศ.๑ กรรมกำรและ 

      เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑.  จัดนิทรรศกำรและแสดงผลงำน Digital Library 
  ๒.  ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

/๘.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยนิทรรศกำร... 
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 ๘.๓  คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและผลงานอาคารท้องฟ้าจ าลอง 
 ๘.๓.๑ นำยจักรพงศ์ จ ำปำยงค์ ครผูู้ช่วย ประธำนกรรมกำร 
 ๘.๓.๒ นำยสุธีธร            รังสิมำหริวงศ์ ครู คศ.๑ รองประธำนกรรมกำร 
 ๘.๓.๓ นำยสุทธิพงศ์ โฉมศรี ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
 ๘.๓.๔ นำงอนัญญำ เบญจมำภำ  ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
 ๘.๓.๕ นำงอัชวรรณ                  ลือชัย ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
 ๘.๓.๖ นำยสุธี ภำระหันต์ ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
 ๘.๓.๗ นำงสำวกรรณิกำ แพงสุข เจ้ำหน้ำที่ กรรมกำร 

  ส ำนักงำน 
 ๘.๓.๘ นำยเชฏฐพันธุ์      ศรีวิลำศ ครอัูตรำจ้ำง กรรมกำรและ 
     เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑.  จัดนิทรรศกำรและแสดงผลงำนภำยในอำคำรท้องฟ้ำจ ำลอง 
  ๒.  ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๘.๔  คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและผลงานห้องอาเซียน 
 ๘.๔.๑ นำงสำวปำลิกำ ทองเหลำ ครู คศ.๑ ประธำนกรรมกำร 
 ๘.๔.๒ นำงสำวอนิสำ            ยงยืน ครู คศ.๓ รองประธำนกรรมกำร 
 ๘.๔.๓ นำงชัชสรัญ           มีศิริ ครู คศ.๓ กรรมกำร 
 ๘.๔.๔ นำงสำววรวรรณี         คงชำตรี ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๘.๔.๕ นำงสำวณัทฐพัชร์        เจียมทะวงษ์ ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๘.๔.๖ นำงนิตยำ วิลเลี่ยม ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๘.๔.๗ นำงสำวปรียำภรณ์      กลิ่นประทุม ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๘.๔.๘ นำงสำวสุนิสำ ขวัญนำง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๘.๔.๙ นำยอรรถชัย แสนโคตร ครผูู้ช่วย กรรมกำรและ 
     เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑.  จัดนิทรรศกำรและแสดงผลงำนภำยในห้องอำเซียน 
  ๒.  ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๘.๕  คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและผลงานห้อง Smart Classroom 
 ๘.๕.๑ นำยสุเมธ ผ่ำนวงศ์ ครูผู้ช่วย ประธำนกรรมกำร 
 ๘.๕.๒ นำงสำวศุภลักษณ์ ครุฑคง ครู คศ.๑ รองประธำนกรรมกำร 
 ๘.๕.๓ น.ส.วชัรินทร์        ฉิมมุจฉำ ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๘.๕.๔ นำยคมกริช         อินนะไชย ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๘.๕.๕ นำยอ ำพล นิลสระคู ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๘.๕.๖ นำยปิยชำติ           มรกตคันโธ ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 

/ ๘.๕.๗ นำงสำวพิมพ์พิจิตร... 
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 ๘.๕.๗ นำงสำวพิมพ์พิจิตร ไชยเจริญชัย ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๘.๕.๘ นำยจักรพงศ์ จ ำปำยงค์ ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
 ๘.๕.๙ นำงอนัญญำ เบญจมำภำ ครผูู้ช่วย กรรมกำรและ 
     เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑.  จัดนิทรรศกำรและแสดงผลงำนภำยในห้อง Smart Classroom 
  ๒.  ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๘.๖  คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและผลงานห้องรัฐบาลไทย 
 ๘.๖.๑ นำงอัษฎำ              จันทะพรหม ครู คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
 ๘.๖.๒ นำงสำวโชติมำศ เกตุรัตน์ ครู คศ.๑ รองประธำนกรรมกำร 
 ๘.๖.๓ นำยสุธี ภำระหันต์ ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
 ๘.๖.๔ นำงสำวกนิษฐำ มุ่งประสิทธิชัย ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
 ๘.๖.๕ นำยเชฏฐพันธุ์      ศรีวิลำศ ครอัูตรำจ้ำง กรรมกำร 
 ๘.๖.๖ นำยจักรกฤกษ์ ผำแก้ว เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำรและ 
     เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑.  จัดนิทรรศกำรและแสดงผลงำนภำยในห้องรัฐบำลไทย 
  ๒.  ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๙.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 ๙.๑ นำงสิริกร วัฒนธัญญำกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 ๙.๒ นำงจันทินี สง่ำพงษ์ ครู คศ.๓ รองประธำนกรรมกำร 
 ๙.๓ นำงสิริพร           เทพมำ ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๙.๔ นำงศุทธินี            นิวำศะบุตร ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๙.๕ นำงสำวสุชญำ จ ำปำแก้ว ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๙.๖ นำงดุษฎี                พันทะแสน ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๙.๗ นำงสำวชนกกมล ลำภหลำย ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๙.๘ นำงสำวพิมพ์พิจิตร      ไชยเจริญชัย ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๙.๙ นำงสำวศิริปำน วันเพ็ชร ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
 ๙.๑๐ นำงอนัญญำ เบญจมำภำ ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
 ๙.๑๑ นำงดวงฤดี บุตรงำม ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
 ๙.๑๒ นำงสำวกนิษฐำ มุ่งประสิทธิชัย ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
 ๙.๑๓ นำงสำวมณีรัตน์        ตันโห ครอัูตรำจ้ำง กรรมกำร 
 ๙.๑๔ นำงสำวแพรวดำว สลับศรี ครผูู้ช่วย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๙.๑๕ นำงสำวกิ่งกำญจน์ แสนสุข เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำรและ 
     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

/ มีหน้ำที่… 
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 มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมของว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับแขกผู้มีเกียรติ 
  ๒. จัดเตรียมอำหำร น้ ำดื่มส ำหรับแขกผู้มีเกียรติ 

   ๓. จัดท ำบัญชีรับ-จ่ำยของโครงกำร เสนอฝ่ำยบริหำร แจ้งครูและนักเรียน 
 
๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 ๑๐.๑ นำยสง่ำ แก้วค ำแสน ครู คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
 ๑๐.๒ นำงจันทินี            สง่ำพงษ์ ครู คศ.๓ รองประธำนกรรมกำร 
 ๑๐.๓ นำยสุธีธร            รังสิมำหริวงศ์ ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๑๐.๔ นำยธิติวัตร ภักดีสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๑๐.๕ นำยปริญญำ ลิ้มล ำเลิศกุล ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๑๐.๖ นำยเอกสิทธิ์ อรุณธนปกรณ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๑๐.๗ นำยพีรสิน อำจเอี่ยม ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๑๐.๘ นำยณัฐพงษ์ พิมพำ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๑๐.๙ นำยทัตสนัน แวงวรรณ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๑๐.๑๐ นำยสุธี ภำระหันต์ ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
 ๑๐.๑๑ นักกำรภำรโรง  เจ้ำหน้ำที่ กรรมกำร 
 ๑๐.๑๒ นำงดวงฤดี บุตรงำม ครูผู้ช่วย กรรมกำรและ 
     เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑.  จัดตกแต่งสถำนที่  ให้สวยงำมตำมควำมเหมำะสม 
 ๒.  จัดเตรียมแผ่นป้ำยศิลำฤกษ์ และพิธีวำงศิลำฤกษ์ 
 ๓. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และบันทึกภาพ 
 ๑๑.๑ นำงผกำนันท์ ใบศร ี ครู คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
 ๑๑.๒ นำยสง่ำ แก้วค ำแสน ครู คศ.๓ กรรมกำร 
 ๑๑.๓ นำยไพศำล           สำยนุ้ย ครู คศ.๒ กรรมกำร 
 ๑๑.๔ นักเรียนแกนน ำชุมนุมโสตทัศนศึกษำ  กรรมกำร 
 ๑๑.๕ นำยธนพล กัณหสิงห์ ครูผู้ช่วย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑. จัดตั้งและควบคุมเครื่องเสียงทุกจุด 
 ๒. บันทึกภำพ และวีดีทัศน์ตำมควำมเหมำะสม 
 ๓. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

  
 

/ ๑๒.  คณะกรรมกำร... 
 
 



 

 

- ๙ – 

 
๑๒.  คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและจราจร 
 ๑๒.๑ นำยบรรพต            ไมตรีจิตต์ ครู คศ.๒ ประธำนกรรมกำร 
 ๑๒.๒ นำยสุธีธร            รังสิมำหริวงศ์ ครู คศ.๑ รองประธำนกรรมกำร 
 ๑๒.๓ นำยศรำวุธ          วงศ์สกุล ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๑๒.๔ นำยโกศล สุขประเสริฐ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๑๒.๕ นักศึกษำวิชำทหำร   กรรมกำร 
 ๑๒.๖ นำงสำวอุทุมพร พจนวิชัย ครู คศ.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑. จัดนักศึกษำวิชำทหำรอ ำนวยควำมสะดวกกำรจรำจรแก่ผู้มำร่วมงำน  
 ๒. จัดสถำนที่จอดรถผู้มำร่วมงำน 
 ๓. ประสำนงำนกำรจรำจรในกำรจัดจรำจร 
 ๔. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๑๓.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ๑๓.๑ นำงปรินดำ           ไทยข ำ ครู คศ.๒ ประธำนกรรมกำร 
 ๑๓.๒ นำงสำวเฉลิมชนม์ ฉันทวีพร ครู คศ.๒ รองประธำนกรรมกำร 
 ๑๓.๓ นำงสำวปฤศณี พจนำ ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๑๓.๔ นำงสำวสุภำวรรณ จันทร์กระจ่ำง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๑๓.๕ นำงสำวทัศนียำ         สุแพง เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร  
 ๑๓.๖ นำยอนุศิษฏ์ เถำวชำรี เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ จัดท ำแบบประเมินกำรจัดกิจกรรมในภำพรวม  สรุปค่ำใช้จ่ำย ปัญหำ -อุปสรรค                  
  โดยประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำนเป็นรูปเล่มเสนอฝ่ำยบริหำรโดยผ่ำนประธำน 
  ฝ่ำยด ำเนินงำน รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   ๒๔   ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
  (นำยพูลศักดิ์   จิตสว่ำง) 

        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
 



 

 

 
ก าหนดการ 

การวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนแบบพิเศษ  
และการจัดงานมหกรรมวิชาการ นวลนรดิศไทยแลนด์ ๔.๐ 

วันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
........................................................................................................................................................... 

เวลำ  ๑๕.๐๐ น.  ประธำนถึงพิธีวำงศิลำฤกษ์ 
    ประธำนวำงศิลำฤกษ์ตำมพิธีทำงสงฆ์  
เวลำ  ๑๕.๓๐ น.  พิธีเปิดมหกรรมวิชำกำรนวลนรดิศไทยแลนด์ ๔.๐ 

- ชมพิพิธทัศนำ  ศำสตร์พระรำชำ  พระมหำชนก 
- ชมนิทรรศกำรและกิจกรรม 

- ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 
- ท้องฟ้ำจ ำลอง 
- ห้องอำเซียน 
- ห้อง Smart Classroom 
- ห้องรัฐบำลไทย 
- ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 

เวลำ  ๑๖.๓๐ น.           ประธำนเดินทำงกลับ 
 

................................................... 
 

 
 
 


