
ค ำสั่งโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
ที่ ๑๗๑/๒๕๖๐ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนจัดประชุมใหญ่สำมัญ  ประจ ำปี  ๒๕๖๐ 
                  ของสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

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

ด้วยสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ  ได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญ    
ประจ ำปี  ๒๕๖๐  ในวันเสำร์ที่  ๒๖  สิงหำคม  ๒๕๖๐ เวลำ  ๐๙.๐๐ น.  ณ หอประชุมอำคำร ๑๐๐ ป ี  
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เพื่อรำยงำนผลงำน รำยงำนงบดุลประจ ำปีของสมำคมในรอบปีที่ผ่ำนมำ  เลือกตั้งนำยก
สมำคม และคณะกรรมกำรที่จะหมดวำระ   

โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่ งพระรำชบัญญัติ ระ เบี ยบบริหำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  มำตรำ ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนเห็นสมควรแต่งตั้ ง  ครู   บุคลำกร ให้ปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำน                    
ตำมวัตถุประสงค์ของสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ และเกิดผลดีต่อโรงเรียน ดังนี้ 

 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑ นำยพูลศักดิ์ จิตสว่ำง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒ นำยมำนิตย์ แก้วปู่ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
 ๑.๓ นำงสิริกร วัฒนธัญญำกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
 ๑.๔ นำยสง่ำ แก้วค ำแสน ครู ค.ศ.๓ กรรมกำร  
 ๑.๕ นำยวิจิตร พุ่มประดับ ครู ค.ศ.๓ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  ประสำนงำนให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ 

 ๒.  คณะกรรมการประสานงาน 
 ๒.๑ นำงสิริกร วัฒนธัญญำกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำงสำวรัตนำ พงศ์ติวัฒนำกุล ครู ค.ศ.๒ รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๓ นำยบรรพต ไมตรีจิตต์ ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๔ นำงวำรุณี ล ำยอง ครู ค.ศ.๓ กรรมกำร 
 ๒.๕ นำยพยนต์ สังข์ส ำรำญ ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๖ นำงสำยชล มัคคำรมณ์ คร ูค.ศ.๓ กรรมกำร 
 ๒.๗ นำยไพศำล สำยนุ้ย ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๘ นำงสุวำนิตย์ สืบนิพนธ์ ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๙ นำงสำวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์ ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๑๐ นำงวำสนำ โสภำศรี ครูผู้ช่วย กรรมกำร 

/ ๒.๑๑ นำงจันทินี... 
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 ๒.๑๑ นำงจันทินี สง่ำพงษ์ ครู ค.ศ.๓ กรรมกำร 
 ๒.๑๒ นำยสง่ำ แก้วค ำแสน ครู ค.ศ.๓ กรรมกำร 
 ๒.๑๓ นำงสำวพฤฒิสิญจน์ ไทยเจริญสุข ครู ค.ศ.๓ กรรมกำร 
 ๒..๑๔ นำงจุฑำมำศ นุชนำถ ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๑๕ นำยธำนินทร์ ศรีลิโก ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๑๖ นำงกรกมล มินมุนินทร์ ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๑๗ นำงสำวปรียำภรณ ์ กลิ่นประทุม ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
 ๒.๑๘ นำงสำวศุภลักษณ์ ครุฑคง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๒.๑๙ นำงสำวปัทมำ หิรัณย์สมบัติกุล ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
 ๒.๒๐ นำยนิรุติ             ศรีดำวเรือง ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๒.๒๑ นำยวิทูรย์ ศรีผดุง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๒.๒๒ นำงดุษฎี พันทะแสน ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
 ๒.๒๓ นำงสำวชนิตำ ชำญนอก ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
 ๒.๒๔ ว่ำที่ ร.ต.ปริญญำ ตำแจ่ม ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๒.๒๕ นำงชัชสรัญ มีศิริ ครู ค.ศ.๓ กรรมกำร 
 ๒.๒๖ นำยวิจิตร พุ่มประดับ ครู ค.ศ.๓ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒.๒๗ นำยพรพรรษ อัมพรพฤติ ครู ค.ศ.๑ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑.  ประสำนงำนส่งหนังสือเชิญผู้ปกครองเข้ำร่วมประชุม 
 ๒.  ส ำรวจผู้ปกครองที่มำร่วมประชุมแจ้งที่หัวหน้ำงำนระดับชั้น นำงชัชสรัญ   มีศิริ  
      เพ่ือประสำนกำรจัดเตรียมอำหำรกับฝ่ำยอำหำรต่อไป 

๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 ๓.๑ นำงศิริวรรณ สันทัดกำร ครู ค.ศ.๒ ประธำนกรรมกำร 
 ๓.๒ นำงมำลี จงวัฒนำกุล ครู ค.ศ.๒ รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.๓ นำงสำวชนิตำ ชำญนอก ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
 ๓.๔ นำยอรุณ ผลสุวรรณ ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๓.๕ นำงชัชพร แก้วค ำแสน ครู ค.ศ.๓ กรรมกำร 
 ๓.๖ นำยอัครรัตน์ ไชยสำป ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๓.๗ นำงทักษิณำ เสริมศรี ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๓.๘ นำงสิริพร เทพมำ ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๓.๙ นำงสำวกิตติพร          ฉันทลักษณ์ ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๓.๑๐ นำงปรินดำ ไทยข ำ ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๓.๑๑ นำงสำววรวรรณี คงชำตรี ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๓.๑๒ นำงสำวเฉลิมชนม์ ฉันทวีพร ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๓.๑๓ นำงมำลีษำ วีรภัทร์ ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 

/ ๓.๑๔ นำงสำวนิตยำ... 
 
 



- ๓ – 
 
 ๓.๑๔ นำงสำวนิตยำ นวลศรีทอง ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๓.๑๕ นำงสำวทัศนียำ สุแพง เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
 ๓.๑๖ นำงสำวกรรณิกำ แพงสุข เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
 ๓.๑๗ นำงสำวจินตนำ ปะทิรัมย ์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
 ๓.๑๘ นำงสำวพิมพ์พิจิตร ไชยเจริญชัย ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
 ๓.๑๙ นำงสำวพัชรกร ยิ่งยงยุทธ ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
 ๓.๒๐ นำงสำวอนิสำ ยงยืน ครู ค.ศ.๓ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๒๑ นำงสำวจุฬำลักษณ์    เจริญสุวัฒโนทัย ครู ค.ศ.๑ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ต้อนรับผู้มำร่วมประชุมด้วยอัธยำศัยไมตรี  พร้อมให้ค ำแนะน ำต่ำงๆ 

 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

  ๔.๑  ฝ่ายรับลงทะเบียนผู้ปกครอง 
 ๔.๑.๑ นำงสำวกำญจนำ ศรีลำชัย ครูผู้ช่วย ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๑.๒ นำยพีรสิน  อำจเอี่ยม ครูผู้ช่วย รองประธำนกรรมกำร 
 ๔.๑.๓ นำงสำวพีรยำ พืชเพียร ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๔.๑.๔ นำงสำวสุภำวรรณ จันทร์กระจ่ำง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๔.๑.๕ นำงสำวอภิญญำ จันทสุรี ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๔.๑.๖ นำงสำวสุปรำณี ส ำปัญโณ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๔.๑.๗ นำงสำวปฤศณี         พจนำ ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร
 ๔.๑.๘ นำงสำวนำรีรัตน์  อำจเจริญ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๔.๑.๙ นำงสำวพิมพ์ชนก       พิมพ์พิจิตร ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๔.๑.๑๐ นำงสำววิไลวรรณ โยธำจันทร์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๔.๑.๑๑ นำงสำวอำรยำ          วงศ์จ ำปำ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
 ๔.๑.๑๒ นำงสำวศุภกำนต์       นพวงค์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
 ๔.๑.๑๓ นำงสำวนภำพร         อยู่ถำวร เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
 ๔.๑.๑๔ นำงสำวชนกกมล ลำภหลำย ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
 ๔.๑.๑๕ นำงสำวศิริปำน วันเพ็ชร ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๔.๑.๑๖ นำงสำวสุชญำ จ ำปำแก้ว ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๔.๑.๑๗ นำงสำวธมลธร เห็นประเสริฐ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๔.๑.๑๘ นำงสำวณัฎฐ์ธนัน เมืองจันทร์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๔.๑.๑๙ นำงสำวสุกัญญำ  ฉิมพนำม ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๔.๑.๒๐ นำงสำวสุมิตรำ คณะแพง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๔.๑.๒๑ นำงสำวมณีรัตน์        ตันโห ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
 ๔.๑.๒๒ นำงกัลยำ          รอดทอง เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
 ๔.๑.๒๓ นำยจักรกฤษณ์      วิทยำพิทักษ์พงศ์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 

 
/ ๔.๑.๒๔ นำยอนุศิษฏ์... 
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 ๔.๑.๒๔ นำยอนุศิษฏ์ เถำวชำรี เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
 ๔.๑.๒๕ นำยจกัรกฤษณ์ ผำแก้ว เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
 ๔.๑.๒๕ นำงสำวพัทธนันท์      อรุณศิริประเสริฐ ครู ค.ศ.๑   กรรมกำรและ 
       เลขำนุกำร 
 ๔.๑.๒๖ นำงสำวปำลิกำ ทองเหลำ ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและ 
                       ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  มีหน้าที่ ๑.  จัดเตรียมเอกสำรรับลงทะเบียนผู้ปกครองที่มำร่วมประชุม 
  ๒.  สรุปจ ำนวนผู้ปกครองที่มำร่วมประชุมฝ่ำยผู้บริหำร 

๓. แจกเอกสำรกำรประชุม 

  ๔.๒  ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการบริหาร  กรรมการที่ปรึกษา 
 ๔.๒.๑ นำงสำวสว่ำงจิต โค้วบุญงำม ครู ค.ศ.๒ ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒.๒ นำงสำวไอริน จบศรี ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๔.๒.๓ นำงอังคเรศ           อิทธิปำทำนันท์ ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๔.๒.๔ นำงสำวนภำพร ด่ำนแก้ว ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและ 
       เลขำนุกำร 

  มีหน้าที่ ๑.  เตรียมเอกสำรส ำหรับให้กรรมกำรบริหำร  กรรมกำรที่ปรึกษำลงนำม 
  ๒.  สรุปจ ำนวนกรรมกำรบริหำร  กรรมกำรที่ปรึกษำที่มำร่วมประชุม 
       แจ้งฝ่ำยบริหำร 

๓. แจกเอกสำรผู้มำลงทะเบียน 

 ๕.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 ๕.๑ นำงสิริกร วัฒนธัญญำกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 ๕.๒ นำงสุวำนิตย์ สืบนิพนธ์ ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๕.๓ นำงสำวพรพิมล แก่นทับทิม ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๕.๔ นำงสำวสุนิสำ ขวัญนำง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๕.๕ นำงสำวสุภิญทิพย์ ตระกูลสม ครูผู้ช่วย กรรมกำรและ 
     เลขำนุกำร 
 ๕.๖ นำงสำวปำริชำติ        จิตรีเที่ยง เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำรและ 
     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑. ประสำนกำรเบิกจ่ำยเงินให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
  ๒. ท ำบัญชีและเก็บรักษำหลักฐำนกำรเบิก-จ่ำยเงิน 

 

 
/ ๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำหนังสือ... 
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 ๖.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ 
 ๖.๑ นำงจุฑำมำศ นุชนำถ ครู ค.ศ.๒ ประธำนกรรมกำร 
 ๖.๒ นำงสำววิภำว ี เรือนกุณำ ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
 ๖.๓ นำงสำวลดำวัลย์ ประโมจนีย์ ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๖.๔ นำงสำวโชติมำศ เกตุรัตน์ ครูผู้ช่วย กรรมกำรและ 
     เลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ จัดท ำหนังสือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
  เพ่ือแจ้งสมำชิกโดยประสำนกับเลขำนุกำรของสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ  

๗. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
  ๗.๑ นำยสง่ำ แก้วค ำแสน ครู ค.ศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
 ๗.๒ นำยสุธีธร            รังสิมำหริวงศ์ ครู ค.ศ.๑ รองประธำนกรรมกำร 
 ๗.๓ นำยธิติวัตร ภักดีสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๗.๔ นำยณัฐพงษ์ พิมพำ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๗.๕ นำยณรงค์ศักดิ์ แก้วบุญ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๗.๖ นำยปริญญำ ลิ้มล ำเลิศกุล ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๗.๗ นำยทัตสนัน แวงวรรณ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๗.๘ นำยเอกสิทธิ์ อรุณธนปกรณ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๗.๙ นำยพฤศพงศ์ ไผทรัตน์ ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
 ๗.๑๐ นำงดวงฤดี บุตรงำม ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๗.๑๑ นำยสุธ ี ภำระหันต์ ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
 ๗.๑๒ นักกำรภำรโรง  เจ้ำหน้ำที่  กรรมกำร 
 ๗.๑๓ ว่ำที่ ร.ต.ปริญญำ ตำแจ่ม ครูผู้ช่วย กรรมกำรและ 
     เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑. จัดตกแต่งสถำนที่ หอประชุมอำคำร ๑๐๐ ปี นวลนรดิศ โต๊ะหมู่บูชำ พระบรมฉำยำลักษณ์   
 ธงชำติ  ชุดรับแขก โต๊ะรับลงทะเบียน โต๊ะจัดวำงโล่รำงวัล  เก้ำอ้ีส ำหรับผู้รับโล่รำงวัล 

และผู้ปกครองที่มำร่วมประชุมให้เพียงพอและเหมำะสม 
  ๒. ดูแลควำมสะอำดบริเวณหอประชุม  โรงอำหำร  ห้องน้ ำ  และบริเวณรอบๆ โดม 
  ๓. ติดป้ำยเวทีด้วยข้อควำม 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ... 
 
 

 

กำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ๒๕๖๐ 
สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

วันเสำร์ที่  ๒๖  สิงหำคม  ๒๕๖๐ 
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 ๘.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ และ แสง เสียง 
 ๘.๑ นำงผกำนันท์ ใบศรี ครู ค.ศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
 ๘.๒ นำงสำวณัชชำ เงินธรรม ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
 ๘.๓ นักเรยีนแกนน ำงำนโสตทัศนูปกรณ์  กรรมกำร 
 ๘.๔ นำยธนพล กัณหสิงห์ ครูผู้ช่วย กรรมกำรและ 
     เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑.  ติดตั้งเครื่องเสียง  โปรเจคเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ๒.  บันทึกภำพตำมควำมเหมำะสม 

 ๙.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 ๙.๑ นำงสิริกร วัฒนธัญญำกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 ๙.๒ นำงอนัญญำ เบญจมำภำ ครูผู้ช่วย รองประธำนกรรมกำร 
 ๙.๓ นำงอัชวรรณ ลือชัย ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๙.๔ นำงสำวแพรวดำว สลับศรี ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๙.๕ นำงแสงระวี ชำญปรีชำ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๙.๖ นำงนิตยำ วิลเลี่ยม ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๙.๗ นำงภธิรำรัช นันติ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๙.๘ นำงศุทธินี            นิวำศะบุตร ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๙.๙ นำงสำววรัญญำ วีระวัฒนวงศ์ ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
 ๙.๑๐ นำงสำวกิ่งกำญจน์ แสนสุข เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
 ๙.๑๑ นำงดวงฤดี บุตรงำม ครูผู้ช่วย กรรมกำรและ 
     เลขำนุกำร 
 ๙.๑๒ นำงสำววิจิตรำ สวัสดิโรจน ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำรและ 
     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑.  ประสำนงำนสมำคมฯ และครูชัชสรัญ  มีศิริ เพ่ือจัดเตรียมน้ ำดื่ม  อำหำรว่ำง           
         ให้เพียงพอส ำหรับผู้มำร่วมประชุมทุกคน 

 ๒.  ควบคุมดูแลกำรแจกจ่ำยน้ ำ  อำหำรว่ำงให้ทั่วถึงและมีระเบียบ 
 ๓.  จัดอำหำรส ำหรับนักเรียนที่มำช่วยงำน 

 ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ 
 ๑๐.๑ นำงจุฑำมำศ นุชนำถ ครู ค.ศ.๒ ประธำนกรรมกำร 
 ๑๐.๒ นำงสำววิภำว ี เรือนกุณำ ครู ค.ศ.๑ รองประธำนกรรมกำร 
 ๑๐.๓ นำงสำวพรสุดำ ไชยเทพำ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๑๐.๔ นำยสุเมธ ผ่ำนวงศ ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๑๐.๕ นำยชัยยำ          รัตนศรี ครอัูตรำจ้ำง กรรมกำร 
 ๑๐.๖ นำยปิยชำติ           มรกตคันโธ ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
  

/ ๑๐.๗ นำงสำวกนกกุล... 
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๑๐.๗ นำงสำวกนกกุล นุชรำชวงษ ์ ครอัูตรำจ้ำง กรรมกำร 
๑๐.๘ นำงสำวเบญญำภำ    บุญกัณฑ์ ครอัูตรำจ้ำง กรรมกำร 
๑๐.๙ นำงสำวสุวำท ี ทองจีน ครู ค.ศ.๑ กรรมกำรและ 
    เลขำนุกำร 
๑๐.๑๐ นำงสำวก ำไลทิพย์ เสมสง่ำ ครู ค.ศ.๑ กรรมกำรและ 
    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑. ประชำสัมพันธ์กำรประชุม 
     ๒. จัดล ำดับ ขั้นตอนพิธีกำรประชุมให้เป็นไปตำมก ำหนดและมีควำมเหมำะสม  
      โดยประสำนงำนกับเลขำนุกำรของสมำคมฯ 
    ๓. จัดล ำดับ และเชิญโล่รำงวลัต่ำงๆ ที่จะมอบให้ผู้มีเกียรติในงำน 

 ๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายการเลือกตั้ง 
 ๑๑.๑ นำงกรกมล มินมุนินทร์ ครู ค.ศ.๒ ประธำนกรรมกำร 
 ๑๑.๒ นำงสำวจำรุนันท์ หงสกุล คร ูค.ศ.๒ รองประธำนกรรมกำร 
 ๑๑.๓ นำงสำวจิณณวัตต์ ขวัญสมบัติสมำน ครู ค.ศ.๓ กรรมกำร 
 ๑๑.๔ นำงอัษฎำ              จันทะพรหม ครู ค.ศ.๓ กรรมกำร 
 ๑๑.๕ นำยพฤศพงศ์ ไผทรัตน์ ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
 ๑๑.๖ นำงสำวกนิษฐำ มุ่งประสิทธิชัย ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๑๑.๗ นำยสุธี ภำระหันต์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 

๑๑.๘ นำยมำรุต            วิศวพิพัฒน์ ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
๑๑.๙ นำยณัฐพร ปุ๋ยรักษำ ครู ค.ศ.๑ กรรมกำรและ 
    เลขำนุกำร 
๑๑.๑๐ นำยเชฎฐพันธุ์      ศรีวิลำศ ครอัูตรำจ้ำง กรรมกำรและ 
    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรลงคะแนนและนับคะแนน 

 ๑๒.  คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 ๑๒.๑ นำยบรรพต            ไมตรีจิตต์ ครู ค.ศ.๒ ประธำนกรรมกำร 
 ๑๒.๒ นำยคมกริช         อินนะไชย ครู ค.ศ.๑ รองประธำนกรรมกำร 
 ๑๒.๓ นำยอ ำพล นิลสระคู ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
 ๑๒.๔ นำยณัฐพงษ์ พิมพำ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๑๒.๕ นำยณรงค์ศักดิ์ แก้วบุญ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๑๒.๖ นำยสุธีธร            รังสิมำหริวงศ์ ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 

๑๒.๗ นำยจักรพงศ์ จ ำปำยงค์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๑๒.๘ นำยสุทธิพงศ์ โฉมศรี ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๑๒.๙ นำยอรรถชัย แสนโคตร ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๑๒.๑๐ นำยปริญญำ ลิ้มล ำเลิศกุล ครูผู้ช่วย กรรมกำร 

/ ๑๒.๑๑ นำยทัตสนัน... 
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๑๒.๑๑ นำยทัตสนัน แวงวรรณ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๑๒.๑๒ นำยศรำวุธ          วงศ์สกุล ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
๑๒.๑๓ นำยรภัทร           ขูรูรักษ์ ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
๑๒.๑๔ นำยโกศล สุขประเสริฐ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๑๒.๑๕ นักศึกษำวิชำทหำร   กรรมกำร  
๑๒.๑๖ นำงสำวอุทุมพร พจนวิชัย ครู ค.ศ.๑ กรรมกำรและ 
    เลขำนุกำร 
๑๒.๑๗ นำยกัมพล          นนทมิตร ครู ค.ศ.๑ กรรมกำรและ 
    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑. รักษำควำมปลอดภัยบริเวณรอบๆ โรงเรียน 
 ๒. จัดระบบกำรจรำจรให้มีควำมปลอดภัย สะดวก เหมำะสม ตั้งแต่ปำกซอยเพชรเกษม ๑๙  
     ถึงบริเวณภำยในโรงเรียน 

 ๑๓.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ๑๓.๑ นำงสำวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์ ครู ค.ศ.๒ ประธำนกรรมกำร 
 ๑๓.๒ นำงมยุรี              เวชสำร ครู ค.ศ.๒ รองประธำนกรรมกำร 
 ๑๓.๓ นำยศักดิ์นรินทร์    สูตรสุข ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
 ๑๓.๔ นำงปริญญรัตน์     พลวิชัย ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
 ๑๓.๕ นำงนิตยำ             คงสนิท     ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๑๓.๖ นำงสำววรวรรณ เงินชูกุล ครู ค.ศ.๒ กรรมกำร 
 ๑๓.๗ นำงสุพรรณำภรณ์     พ่ึงพัฒน์ ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 

๑๓.๘ นำงสำวศุภิสรำ เพ็งตรุษ ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
๑๓.๙ นำงสำวสุพรรณกัลยำ คุปตินทร ครู ค.ศ.๑ กรรมกำร 
๑๓.๑๐ นำงสำววัชรินทร์ ฉิมมุจฉำ ครู ค.ศ.๑ กรรมกำรและ 
    เลขำนุกำร 
๑๓.๑๑ นำงสำวโชติมำศ  เกตุรัตน์ ครูผู้ช่วย กรรมกำรและ 
    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑. จัดท ำเอกสำรกำรประเมินกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
 ๒. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินสรุปเป็นรูปเล่มเสนอโรงเรียน และ  
     สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

ทั้งนีต้ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ   วันที่   ๑๘   สิงหำคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
  (นำยพูลศักดิ์   จิตสว่ำง) 

        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 


