
หนงัสือเวียนโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ ์

ที่..2../2562 

เร่ือง ขอความร่วมมือเป็นคณะจดังาน 
เรียน คณะครูและบุคลากรตามรายช่ือในหนงัสือเวียน 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

                 ด้วย ผอ.ประทิน เหลืองทอง ได้รับแต่งตั้ งให้ไปด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนหล่มสัก

วิทยาคม โดยจะเดินทางไปรับต าแหน่งในวนัที่ 2 ธนัวาคม 2562  เพื่อเป็นเกียรติกบัผูอ้  านวยการ โรงเรียนจึง

ไดจ้ดังานเล้ียงแสดงความยินดีในวนัพุธท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ หอประชุมมรกต  

จึงขอความร่วมมือบุคลากรตามรายช่ือในหนงัสือเวียนไดช้่วยกนัด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

                   จึงขอขอบคณุทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี       

 

 

                                                                                                  (นายสรสิช  แขวงแข่งขนั) 

                                                                                        รองผูอ้  านวยการ รักษาการในต าแหน่ง        
                                                                                       ผูอ้  านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ ์
 
 

หมายเหต...บุคลากรที่ไม่มีช่ือในหนังสือเวียน เรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานทุกท่าน 
 
 

 

 

 

 



ล าดับ งาน การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ฝ่ายอ านวยการ -ให้ค  าปรึกษากบัฝ่ายด าเนินงานทุกฝ่าย นายสรสิช แขวงแข่งขนั 

น.ส.ณัฎฐ์ธนนั ร าเจริญ 
นายสมชาย ศรีฉ ่าพนัธ ์

2 ฝ่ายจดัสถานที่ 
 

- จดัท าป้ายสามเหล่ียมโต๊ะอาหาร 
- โต๊ะวางของท่ีระลึก  
- ขึงฉากไวนิลเวท ี
 

นายสาคร เป้าใจสุข                           
นายวิเชียร สุทธหลวง 
นายมาโนช ทตัเศษ 
นายสมาน ทวผีล 
นายพิพฒัน์พล เนตรทิพย ์
น.ส.อรัญญา ทุริดไธสง 
ลูกจา้งชายหญิง 

3 ฝ่ายผูกผา้ประดบั ผูกผา้โต๊ะวางของท่ีระลึก โต๊ะ VIP 
และหนา้เวทีให้สวยงาม 

นางอ าภวลั ไชยทา 
นางปาลิกา  ทตัเศษ 
นางอรอุมา ลกัษณะทอง 
นางกนกนิษฐ์ ยูงทอง 

4 ฝ่ายปฏิคม 
 

-ตอ้นรับผูม้าร่วมงานพาเขา้นัง่โต๊ะ 
 
 

-น.ส.สมรัศม์ิ  สายทอง 
-นางรวีวรรณ โชคชัยชีวากร   
-นางสุภาพ สีไพสน 
-นางค าพนั หินแกว้ 
นางจุฑาภทัร ปะเมโท 
นางนิรามยั  โยชุ่ม 
น.ส.สมรัศม์ิ สายทอง 
นางพชรมณ รัตนมณี 
นางวนสัยา ยิ้มน้อย 
น.ส.มณธิชา สิทธิยศ 
นางวิมลรัตน์ รูปแกว้ 
-นกัศึกษาฝึกประสบการณ์
(หญิง) 

5 ฝ่ายของท่ีระลึก -ด าเนินขั้นตอนพิธีการตามความเหมาะสม 
-รับลงทะเบียนของท่ีระลึกจากผูม้าร่วมงาน 
-จดัคนขึ้นส่งและรับของท่ีลึก 

-นางปคุณานชั ทองแจ่ม 
-นางวรากร น่วมถนอม 
-น.ส.สุภสัสร กนัโรคา 
-นางวิริญา  รินลา 
-น.ส.มะลิสา สุธารัตน ์
-น.ส.สุพตัรา อ่อนน้อมดี 
น.ส.ศรัณยพ์ร แขวงแข่งขนั 



ล าดับ งาน การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
6 ฝ่ายพิธีการบน

เวที 
-ด าเนินขั้นตอนบนเวทีตามความเหมาะสม 
 

นายไพโรจน์ ผิวเณร 
นางปาลิกา ทตัเศษ 

7 ฝ่ายระบบแสง
เสียงและวีดีทศัน์ 
และออกแบบ
ฉากไวนิล 

-เตรียมโนต้บุ๊คส าหรับฉายวีดีทศัน์และคารา
โอเกะ 
-เตรียมเร่ืองแสงสว่างตามแนวถนน 
และบริเวณที่ประกอบอาหาร 

นายสถิตย ์ ชมช่ืน 
นายชชัวานนท ์สงคราม 
น.ส.ปนดัดา  กองมนต ์
นายอุไร บุญจนัทร์ 

8 ฝ่ายดนตรีและ
การแสดง 

-จดัแสดงดนตรี 
-จดัการแสดงก่อนพิธีการ 1 ชุด 

นายปิยพงษ ์ เอมรุญ 
นายสมาน ทวีผล 
นางเบญจมาศ  สุขเจริญ 
นางอภิญญา พรหมรกัษา 

9 ฝ่ายอาหารและ
การเงิน 

-ติดต่อร้านอาหาร 
-จดัหาของท่ีระลึกในนามโรงเรียน 
-ควบคุมเบิกจ่ายการใชเ้งิน 

นางลดาวลัย ์ใจเพชร 
น.ส.รัตนา สุขกล่ิน 
นางสุภสัสร กนัโรคา 

10 ฝ่ายถ่ายภาพ - ถ่ายภาพบรรยากาศในงาน 
 

นายเสกสรรค ์หินแกว้ 
น.ส.นวลลออ  นอ้ยกลม 
นายชชัวานนท ์สงคราม 

11 ฝ่ายหนงัสือเชิญ -ท าหนงัสือเชิญกรรมการสถานศึกษา 
-กรรมการเครือข่ายผูป้กครอง 
-อดีตครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ที่
เกษียณอายุราชการ 
-ประสานผูร้ับเชิญทางโทรศพัทแ์ละส่ง
หนงัสือเชิญ 

นางอรพิมพ ์พรหมชุลี 
นางแสงเทียน คงเพชรศกัดิ์  
นายราเชนต ์ 
 
 

12 ฝ่ายประสานงาน -ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานด าเนิน
ไปดว้ยความราบร่ืน 
 

น.ส.ภคัธีมา แกว้ยม 
นายไพโรจน์ ผิวเณร 
คณะกรรมการงาน
กิจกรรมพิเศษ 
 
 
 
 



ล าดับงาน 

18.00 น.  เร่ิมงาน ดนตรีบรรเลง 
19.30 น.  เร่ิมเขา้สู่พิธีการ 
                - การแสดง 1 ชุด  
                - ชมวีดีทศัน์ 1 ชุด 
                - พิธีกรเชิญผูอ้  านวยการประทิน เหลืองทองและนายเริงฤทธ์ิ 
แกว้ยศ ขึ้นบนเวท ี
                 - เชิญประธานขึ้นมอบของทีร่ะลึกและช่อดอกไม ้ กล่าวแสดง
ความยินดี และกล่าวตอ้นรับ ผอ.เริงฤทธ์ิ แกว้ยศ 
                 - เชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขึ้นมอบของที่ระลึกและ
กล่าวแสดงความยินดีกบั ผอ.ทั้ง 2 ท่าน 
                  - เชิญนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีขึ้นมอบของที่ระลึกและ
กล่าวแสดงความยินดี กบัผอ.ทั้ง 2 ท่าน 
                  - เชิญผูม้าร่วมงาน  ตวัแทนกลุ่มสาระการ หรือบุคลากรมอบ
ของทีร่ะลึกส่วนตวัแด่ ผอ.ประทิน เหลืองทอง 
                  - เชิญผูอ้  านวยการกล่าวขอบคุณและอ าลา 
                  - ดนตรี 
22.00 น.  ปิดงาน  
 
 


