
 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
ท่ี ๑๗๓/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดงำนสัปดำห์หนังสือและวรรณกรรม ครั้งท่ี ๓๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
…………………………………………… 

 

  ด้วยงำนห้องสมุด โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ก ำหนดจัดงำนสัปดำห์หนังสือและวรรณกรรม ครั้งท่ี ๓๔ ใน
หัวข้อ “ศำสตร์พระรำชำ คิดดี ท ำดี ตำมรอยพระบำท” เพื่อเป็นกำรระลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ท่ีได้ทรงให้ไว้กับคนไทยในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงพอเพียงอีกท้ังเพื่อพัฒนำทักษะของ
ผู้เรียนด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  น ำควำมรู้จำกกำร
อ่ำนมำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง   ต่อผู้อื่น   และประชำสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุด    โดยก ำหนดจัดงำน    ใน
วันท่ี ๒๓ – ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลำ  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   โดยในปีนี้ได้จัดนิทรรศกำร “ศำสตร์พระรำชำ 
คิดดี ท ำดี ตำมรอยพระบำท” โดยนักเรียนระดับช้ัน ม.๔ ห้อง ๑ – ๕, ๑๑, ๑๒ กำรประกวด MISS LIBRARY ๒๐๑๗ 
ในหัวข้อ Angel My Angel เพื่อส่งเสริมให้เยำวชนได้เห็นคุณค่ำของควำมดี กำรท ำควำมดี และกิจกรรมอื่นๆ อีก
มำกมำย  

อำศัยอ ำนำจ ตำมมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๔๗  จึงแต่งต้ังครูท ำหน้ำท่ีดูแลก ำกับติดตำมและประสำนงำนดังนี้ 

 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
          ๑.๑ นำยพูลศักด์ิ  จิตสว่ำง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
          ๑.๒ นำยมำนิตย์  แก้วปู ่  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
      ๑.๓ นำงสิริกร  วัฒนธญัญำกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำร 
 ๑.๔ นำยพยนต์            สังข์ส ำรำญ ครู คศ.๒   กรรมกำร 
 ๑.๕ นำงสำยชล         มัคคำรมณ์ ครู คศ.๓   กรรมกำร 
 ๑.๖ นำยไพศำล  สำยนุ้ย  ครู คศ.๒   กรรมกำร 
 ๑.๗ นำงวำรุณี  ล ำยอง  ครู คศ.๓   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 มีหน้าที่   ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ สนับสนุนและแก้ไขปัญหำต่ำงๆให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

  ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ 

   ๒.๑.๑   นำงวำรุณี  ล ำยอง  ครู คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
   ๒.๑.๒   นำยอรุณ    ผลสุวรรณ ครู คศ.๒ รองประธำนกรรมกำร 
   ๒.๑.๓   นำยธำนินท์    ศรีลิโก  ครู คศ.๒ กรรมกำร 
   ๒.๑.๔   นำงศุทธินี    นิวำศะบุตร ครู คศ.๒ กรรมกำร 
   ๒.๑.๕   นำงนิตยำ    คงสนิท    ครู คศ.๒ กรรมกำร 
   ๒.๑.๖   นำงสำวอุทุมพร   พจนวิชัย ครู คศ.๑ กรรมกำร 

/๒.๑.๗   นำยศักดิ์นรินทร์.... 

 



-๒- 
   ๒.๑.๗   นำยศักด์ินรินทร์   สูตรสุข  ครู คศ.๑ กรรมกำร 
   ๒.๑.๘   นำยสุธีธร    รังสิมำหริวงศ์    ครู คศ.๑ กรรมกำร 
   ๒.๑.๙   นำงสำวปรียำภรณ์   กล่ินประทุม    ครู คศ.๑ กรรมกำร 
   ๒.๑.๑๐ นำงสำวพิมพ์พิจิตร   ไชยเจริญชัย    ครู คศ.๑ กรรมกำร 
   ๒.๑.๑๑ นำยพฤศพงศ์    ไผทรัตน์    ครู คศ.๑ กรรมกำร 
   ๒.๑.๑๒ นำงสำวศุภลักษณ์   ครุฑคง  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
   ๒.๑.๑๓ นำยพีรสิน                อำจเอี่ยม ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
   ๒.๑.๑๔ นำงดวงฤดี  บุตรงำม  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
   ๒.๑.๑๕ นำยธิติวัตร  ภักดีสุวรรณ ์ ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
   ๒.๑.๑๖ นำยสุธี  ภำระหันต์ ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
   ๒.๑.๑๗ คณะนักเรียนช้ัน ม.๔/๑ – ๕, ๔/๑๑, ๔/๑๒  กรรมกำร 
   ๒.๑.๑๘ นำงสำววรัญญำ วีระวฒันวงศ์ ครู คศ.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 มีหน้าที่   จัดนิทรรศกำร“ศำสตร์พระรำชำ คิดดี ท ำดี ตำมรอยพระบำท” 
 

 ๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด 
   ๒.๒.๑  นำงวำรุณี  ล ำยอง  ครู คศ.๓  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.๒.๒  นำงสำวปัทมำ           หิรัณย์สมบัติกุล  ครู คศ.๑  รองประธำนกรรมกำร 
   ๒.๒.๓  นำยเอกสิทธิ์        อรุณธนปกรณ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
   ๒.๒.๔  นำงอนัญญำ               เบญจมำภำ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
   ๒.๒.๕  นำยพีรสิน                 อำจเอี่ยม ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
   ๒.๒.๖  นำงสำวกนกกุล        นุชรำชวงษ์    ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
   ๒.๒.๗  นำยจักรกฤษณ์  วิทยำพิทักษ์พงศ์ เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน กรรมกำร 
   ๒.๒.๘  นำงสำววรัญญำ  วีระวฒันวงศ์ ครู คศ.๑  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 มีหน้าที่   ท ำพิธีเปิด และจัดกำรแสดงพิธีเปิดงำนสัปดำห์หนังสือและวรรณกรรมครั้งท่ี ๓๔ 
 

 ๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด MISS LIBRARY ๒๐๑๗ 
 ๒.๓.๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด MISS LIBRARY ๒๐๑๗ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๒.๓.๑.๑  นำงสำวอนิสำ  ยงยืน  ครู คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
    ๒.๓.๑.๒  นำงสำวสว่ำงจิต  โค้วบุญงำม ครู คศ.๒ รองประธำนกรรมกำร 
    ๒.๓.๑.๓  นำงสำยชล   มัคคำรมณ์ ครู คศ.๓ กรรมกำร  
    ๒.๓.๑.๔  นำยอภิสิทธิ์  เพิ่มลำภ  ฝ่ำยชุมชน กรรมกำร   
    ๒.๓.๑.๔  นำงสำวสุมิตรำ คณะแพง ครูผู้ช่วย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 มีหน้ำท่ี   เป็นกรรมกำรตัดสินกำรประกวดฯ จัดท ำเกณฑ์กำรตัดสิน และแจ้งผลกำรตัดสินให้ทรำบ โดยให้ 
             พิธีกรเป็นผู้ประกำศ  
 

 ๒.๓.๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด MISS LIBRARY ๒๐๑๗ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๒.๓.๒.๑  นำงจันทินี            สง่ำพงษ์  ครู คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 

/๒.๓.๒.๒  นำงจุฑำมำศ... 



-๓- 
    ๒.๓.๒.๒  นำงจุฑำมำศ   นุชนำถ  ครู คศ.๒ รองประธำนกรรมกำร 
    ๒.๓.๒.๓  นำงสิริพร   เทพมำ  ครู คศ.๒ กรรมกำร   
    ๒.๓.๒.๔  นำยพีรสิน  อำจเอี่ยม ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
    ๒.๓.๒.๕  นำงอังคเรศ   อิทธิปำทำนันท์ ครู คศ.๒ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำท่ี   เป็นกรรมกำรตัดสินกำรประกวดฯ จัดท ำเกณฑ์กำรตัดสิน และแจ้งผลกำรตัดสินให้ทรำบ โดยให้พิธีกร 
        เป็นผู้ประกำศ 
 

  ๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
        ๒.๔.๑   นำยสง่ำ  แก้วค ำแสน ครู คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
   ๒.๔.๒   นำยสุธีธร            รังสิมำหริวงศ์ ครู คศ.๑ รองประธำนกรรมกำร 
   ๒.๔.๓   นำยมำรุต            วิศวพิพัฒน ์ ครู คศ.๒ กรรมกำร 
   ๒.๔.๔   นำยธิติวัตร  ภักดีสุวรรณ ์ ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
   ๒.๔.๕   นำยณัฐพงษ์  พิมพำ  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
   ๒.๔.๖   นำยณรงค์ศักดิ์  แก้วบุญ  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
   ๒.๔.๗   นำยสุธี  ภำระหันต์ ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
   ๒.๔.๘   นำยทัตสนัน  แวงวรรณ ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
   ๒.๔.๙   นักกำรภำรโรงทุกคน     กรรมกำร 
   ๒.๔.๑๐ นำงดวงฤดี  บุตรงำม  ครูผู้ช่วย  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

 มีหน้าที่   ๑. จัดเตรียมสถำนท่ีพิธีเปิดงำนสัปดำห์หนังสือฯ บริเวณหน้ำเสำธง ท่ีนั่งส ำหรับประธำนในพิธี 
           ผู้บริหำรและครู และเตรียมสถำนท่ีให้ผู้เข้ำประกวด MISS LIBRARY เดินโชว์ 
               ๒. ตกแต่งเวทีส ำหรับกำรประกวด MISS LIBRARY ๒๐๑๗ ณ อำคำร ๑๐๐ ปี นวลนรดิศ 
         ๓. จัดเตรียมโต๊ะ เก้ำอี้ ส ำหรับประธำน แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนท่ีมำร่วมงำน จ ำนวน ๔๐๐ ท่ีนั่ง  
    บนอำคำร ๑๐๐ ปี ในวันพุธ ท่ี ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๐ 
 

 ๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง บันทึกภาพ 
      ๒.๕.๑  นำงผกำนันท์  ใบศรี  ครู คศ.๓  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๕.๒  นำยไพศำล  สำยนุ้ย  ครู คศ.๒  รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๕.๓  นำงสำวอุทุมพร            พจนวิชัย ครู คศ.๑  กรรมกำร 
 ๒.๕.๔  นำยจักรกฤษณ์  วิทยำพิทักษ์พงศ์ เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน กรรมกำร 
 ๒.๕.๕  คณะนักเรียนงำนโสตทัศนศึกษำ  นักเรียน   กรรมกำร 
 ๒.๕.๖  นำยธนพล  ภัณหสิงห์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 มีหน้าที่   บันทึกภำพกำรจัดกิจกรรม อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้เครื่องเสียง และโสตทัศนูปกรณ์ พิธีเปิด  
        กำรประกวด MISS LIBRARY กำรบรรยำยพิเศษ “ศำสตร์พระรำชำ” โดย หม่อมหลวงปนัดดำ ดิศกุล  
        รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

    ๒.๖ คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครและลงทะเบียนการประกวด MISS LIBRARY ๒๐๑๗ 
 ๒.๖.๑  นำงสำววรัญญำ  วีระวฒันวงศ์ ครู คศ.๑  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๖.๒  นำยจักรกฤษณ์  วิทยำพิทักษ์พงศ์ เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน กรรมกำร 

/๒.๖.๓  ยุวบรรณรักษ์.... 



-๔- 
 ๒.๖.๓  ยุวบรรณรักษ์    นักเรียน   กรรมกำร   
 ๒.๖.๔  นำงสำวสุภำวรรณ จันทร์กระจ่ำง ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 มีหน้าที่   ๑. จัดแบบฟอร์มกำรลงทะเบียน รับลงทะเบียนระดับช้ันม.ต้น และม.ปลำย 
              ๒. ระดับช้ัน ม.ปลำย ลงทะเบียน เวลำ ๑๒.๐๐ น. วันท่ี ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี 
         ๓. ระดับช้ัน ม.ต้น ลงทะเบียน เวลำ ๐๘.๐๐ น. วันท่ี ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี 
 

    ๒.๗ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ 
  ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม ๖ และผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 ๒.๗.๑   นำงสิริกร  วัฒนธญัญำกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๗.๒   นำงวำรุณี  ล ำยอง  ครู คศ.๓  รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๗.๓   นำยพยนต์            สังข์ส ำรำญ ครู คศ.๒  กรรมกำร 
 ๒.๗.๔   นำงสำยชล         มัคคำรมณ์ ครู คศ.๓  กรรมกำร 
 ๒.๗.๕   นำยไพศำล  สำยนุ้ย  ครู คศ.๒  กรรมกำร 
 ๒.๗.๖   นำงสุวำนิตย์         สืบนิพนธ ์ ครู คศ.๒  กรรมกำร 
 ๒.๗.๗   นำงผกำนันท์           ใบศรี  ครู คศ.๓  กรรมกำร 
 ๒.๗.๘   นำงจันทินี            สง่ำพงษ์  ครู คศ.๓  กรรมกำร 
 ๒.๗.๙   นำงสำวอนิสำ            ยงยืน  ครู คศ.๓  กรรมกำร 
 ๒.๗.๑๐ นำงสำวรัตนำ          พงศ์ติวัฒนำกุล ครู คศ.๒  กรรมกำร 
 ๒.๗.๑๑ นำงสำวสุวดี             ธนวรำนิช ครู คศ.๒  กรรมกำร 
 ๒.๗.๑๒ นำงสำวณัทฐพัชร์        เจียมทะวงษ์ ครู คศ.๒  กรรมกำร 
 ๒.๗.๑๓ นำงสำววรวรรณ         เงินชูกุล  ครู คศ.๒  กรรมกำร 
 ๒.๗.๑๔ นำงสำววัชรินทร์        ฉิมมุจฉำ  ครู คศ.๑  กรรมกำร 
 ๒.๗.๑๕ นำงวำสนำ  โสภำศรี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
 ๒.๗.๑๖ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม    กรรมกำร 
 ๒.๗.๑๗ นำงสำวก ำไลทิพย์        เสมสง่ำ  ครู คศ.๑  กรรมกำร 
 ๒.๗.๑๘ นำงสำวสุวำที  ทองจีน  ครู คศ.๑  กรรมกำร 
 ๒.๗.๑๙ นำงสำววรัญญำ วีระวฒันวงศ์ ครู คศ.๑  กรรมกำร 
 ๒.๗.๒๐ นำยพรพรรษ          อัมพรพฤติ ครู คศ.๑  กรรมกำร 
 ๒.๗.๒๑ นำยอ ำพล  นิลสระคู ครู คศ.๑  กรรมกำร 
 ๒.๗.๒๑ นำยคมกริช         อินนะไชย ครู คศ.๑  กรรมกำร 
 ๒.๗.๒๒ นำงสำวอุทุมพร          พจนวิชัย ครู คศ.๑  กรรมกำร 
 ๒.๗.๒๓ นำงสำววิภำวี             เรือนกุณำ ครู คศ.๑  กรรมกำร 
 ๒.๗.๒๓ นำยอรรถชัย              แสนโคตร ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
 ๒.๗.๒๓ นำงอนญัญำ              เบญจมำภำ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
 ๒.๗.๑๘ นำยจักรพงศ์  จ ำปำยงค์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
 ๒.๗.๑๕ นำยธนพล  ภัณหสิงห์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
 ๒.๗.๒๖ นำยสุเมธ  ผ่ำนวงศ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 

 /๒.๗.๑๖ นำงอัษฎำ... 



-๕- 
 ๒.๗.๑๖ นำงอัษฎำ              จันทะพรหม ครู คศ.๓  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒.๗.๑๗ นำงสำวอภิญญำ จันทสุรี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 มีหน้าที่    ๑. ให้กำรต้อนรับ และดูแล จัดเตรียมนักเรียนมอบพวงมำลัย มอบให้หม่อมหลวงปนัดดำ ดิศกุล  
    รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
          ๒. เตรียมนักเรียน ร.ด. ดูแลจรำจรและเชิญแขกผู้มีเกียรติท่ีห้องประชุมครูทองหยิบ 
          ๓. เตรียมนักเรียนและกรรมกำรนักเรียนต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดำ ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร 
    กระทรวงศึกษำธิกำร 
          ๔. เตรียมของท่ีระลึกมอบให้หม่อมหลวงปนัดดำ ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
          ๕. จัดเตรียมนักเรียนระดับช้ัน ม.๖/๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๙, ๑๑, ๑๒ เข้ำฟังกำรบรรยำย 
 

    ๒.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพธิีกร 
 ๒.๘.๑   นำงสำวสุวำที  ทองจีน  ครู คศ.๑ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๘.๒   นำยอ ำพล  นิลสระคู ครู คศ.๑ รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๘.๓   นำยคมกริช         อินนะไชย ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๒.๘.๔   นำงสำวอุทุมพร           พจนวิชัย ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๒.๘.๕   นำยพรพรรษ          อัมพรพฤติ ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๒.๘.๖   นำยสุทธิพงศ์  โฉมศรี  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
 ๒.๘.๗   นำงสำวพรสุดำ  ไชยเทพำ ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
 ๒.๘.๘   นำยสุเมธ  ผ่ำนวงศ์  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
 ๒.๘.๙   คณะนักเรียนยุวทูตรักกำรอ่ำน  นักเรียน  กรรมกำร 
 ๒.๘.๑๐ นำงสำวก ำไลทิพย์        เสมสง่ำ  ครู คศ.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 มีหน้าที่   ประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนให้ครู นักเรียน และชุมชนได้มำร่วมงำนและเป็นผู้ด ำเนินรำยกำรให้เป็นไปตำม 
        ขั้นตอน ต้ังแต่พิธีเปิดจนถึงพิธีปิดกิจกรรม จัดแถว กำรเข้ำแถว 
 

    ๒.๙ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อย 
 ๒.๙.๑  นำงสำวรัตนำ  พงศ์ติวัฒนำกุล ครู คศ.๒ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๙.๒  นำยบรรพต  ไมตรีจิตต์ ครู คศ.๒ รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๙.๓  นำงชัชสรัญ           มีศิริ  ครู คศ.๓ กรรมกำร 
 ๒.๙.๔  นำงดุษฎี                พันทะแสน ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๒.๙.๕  นำงสำวชนิตำ            ชำญนอก ครู คศ.๑ กรรมกำร  
 ๒.๙.๖  นำยพรพรรษ          อัมพรพฤติ ครู คศ.๑ กรรมกำร 
 ๒.๙.๗  ว่ำท่ี ร.ต.ปริญญำ  ตำแจ่ม  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
 ๒.๙.๘  ครูที่ปรึกษำทุกท่ำน     กรรมกำร 
 ๒.๙.๙  นำยวิฑูรย์  ศรีผดุง  ครูผู้ช่วย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 มีหน้าที่    ดูแลและควบคุมนักเรียนท่ีเข้ำมำร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
 

/๒.๑๐ คณะกรรมกำร... 



-๖- 
 

    ๒.๑๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร 
 ๒.๑๐.๑  นำงสำววรัญญำ วีระวฒันวงศ์ ครู คศ.๑  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๑๐.๒  นำยจักรกฤษณ์ วิทยำพิทักษ์พงศ์ เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน กรรมกำร 
 ๒.๑๐.๓  นำยเชฏฐพันธุ์  ศรีวิลำศ  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 หน้าที่   จัดท ำเกียรติบัตรให้แก่ครู และนักเรียนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมงำนสัปดำห์หนังสือและวรรณกรรม 
 

    ๒.๑๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 ๒.๑๑.๑  นำงสำวสุภิญทิพย์ ตระกูลสม ครู คศ.๒  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๑๑.๒  นำงกัลยำ  รอดทอง  เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน กรรมกำร 
 ๒.๑๑.๔  นำงสำววรัญญำ วีระวฒันวงศ์ ครู คศ.๑  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 มีหน้าที่   ควบคุมกำรบริหำรเงิน เบิกจ่ำยเงินตำมโครงกำร 
 

 ๒.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ๒.๑๒.๑  นำงสำววรัญญำ วีระวฒันวงศ์ ครู คศ.๑ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๑๒.๒  นำงสำวสุภำวรรณ จันทร์กระจ่ำง ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 

 

 มีหน้าที่    จัดท ำแบบสอบถำม ผู้เข้ำร่วมงำน และสรุปผลรำยงำนกำรประเมิน 
     

    ๒.๑๓ คณะกรรมการฝ่ายรางวัล 
    ๒.๑๓.๑  นำงสำวสุภิญทิพย์  ตระกูลสม ครูผู้ช่วย  ประธำนกรรมกำร 
    ๒.๑๓.๒  นำงสำวสุภำวรรณ จันทร์กระจ่ำง ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
    ๒.๑๓.๓  นำงสำววรัญญำ วีระวฒันวงศ์ ครู คศ.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที่    จัดเตรียมของรำงวัล ของท่ีระลึกในกำรประกวด 
 

 ๒.๑๔ คณะกรรมการฝ่ายดูแลอาหารและเคร่ืองด่ืม อาหาว่าง 
    ๒.๑๔.๑  นำงสิริกร  วัฒนธญัญำกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
    ๒.๑๔.๒  นำงดวงฤดี  บุตรงำม  ครูผู้ช่วย   รองประธำนกรรมกำร 
    ๒.๑๔.๓  นำงสำวแพรวดำว      สลับศรี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
    ๒.๑๔.๔  นำงสำวสุชญำ  จ ำปำแก้ว ครู คศ.๒  กรรมกำร 
    ๒.๑๔.๕  นำงสำวศิริปำน          วันเพ็ชร  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
    ๒.๑๔.๗  นำงสำวกนิษฐำ มุ่งประสิทธิชัย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
    ๒.๑๔.๖  นำงสำวกิ่งกำญจน์ แสนสุข  เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน กรรมกำร 
    ๒.๑๔.๗  นำงสำวพัชรกร          ยิ่งยงยุทธ ครู คศ.๑  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่    ๑. จัดเตรียมอำหำรและเครื่องด่ืม ๑๕ ท่ี ส ำหรับหม่อมหลวงปนัดดำ ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร    
      กระทรวงศึกษำธิกำร และคณะผู้บริหำร ท่ีห้องช่อบุนำค 

   ๒. จัดเตรียมอำหำรส ำหรับครูในกลุ่ม ๖ ท้ังหมด ณ ห้องกำญจนำภิเษก  คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ  
      หน้ำอำคำรกำญจนำภิเษก จ ำนวน ๗๐ ท่ี 

 / ท้ังนี้... 



-๗- 
 

     ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     ส่ัง  ณ วันท่ี  ๒๑  สิงหำคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

(นำยพูลศักดิ์ จิตสว่ำง) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

 
 


