
 

 

คําส่ังวทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

ที่   ๑๑๙/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานสัมพันธนาฏศิลปโขนครั้งที่ ๑๗  

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

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมโครงการสืบสานสัมพันธนาฏศิลปโขนครั้งท่ี ๑๗  ในระหวาง

วันท่ี ๖-๘  กันยายน ๒๕๖๑ ณ หนาวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงตั้งบุคลากรเปนคณะกรรมการทํางานดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา  มีหนาท่ีใหคําปรึกษา และควบคุมดูแลใหการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการสืบสานสัมพันธนาฏศิลปโขนครั้งท่ี ๑๗  เปนไปดวยความเรียบรอย  ประกอบดวย 

๑.๑ นายศิวพงศ  ก้ังสกุล ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางพิกุล  อนันตนานนท รองผูอํานวยการฝายบริหาร กรรมการ 

๑.๓ นายธานินทร  โสภิกุล รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา กรรมการ 

๑.๔ นางปทมา  สกุลณี รองผูอํานวยการฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 

๑.๕ นส.พรทิพย มหันตมรรค ครูชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาภาควิชาศึกษาท่ัวไป กรรมการ 

๑.๖ นางพรพิมล  ราชกิจกําธร ครูชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาภาคดุริยางคไทย กรรมการ 

๑.๗ นางพีรพรรณ  ถ่ินกาญจน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ                               กรรมการและเลขานุการ 

๑.๘ นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล ครูชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาภาคนาฏศิลปไทย          กรรมการและ            

                                                                         ผูชวยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการฝายประสานงาน  มีหนาท่ีติดตอในการประสานงาน  เชิญแขกผูมีเกียรติ และอํานวย

ความสะดวกกับฝายตาง ๆ เก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการแสดงโขนโครงการสืบสาน

สัมพันธนาฏศิลปโขนครั้งท่ี ๑๗  ใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย  ประกอบดวย 

๒.๑ นางพิกุล  อนันตนานนท รองผูอํานวยการฝายบริหาร ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางสุจิตตรา  มินา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

๒.๓ นางสาวอัมพร  จันละคร เจาพนักงานธุรการ  กรรมการ 

๒.๔ นางนันทรัตน  จบสัญจร พนักงานราชการ กรรมการ 

๒.๕ นางโชคดี  แจมวิมล ลูกจางประจํา กรรมการ 

๒.๖ นางณิชนุช  สุวรรณพรรค นักจัดการงานท่ัวไป กรรมการ 

๒.๗ นายวีระยุทธ  เรณุมาศ ครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 



๓. คณะกรรมการฝายพิธีการ  มีหนาท่ีจัดเตรียมข้ันตอนในพิธีตาง ๆ จัดทําเกียรติบัตรและสูจิบัตรในงาน

โครงการและกิจกรรมการแสดงโขนโครงการสืบสานสัมพันธนาฏศิลปโขนครั้งท่ี ๑๗  ประกอบดวย 

๓.๑ 

๓.๒ 

๓.๓ 

นายสุพัฒน  นาคเสน 

นางอัญจนา  คงนุน 

นายเขม  สุขไกร 

ครูชํานาญการ  

ครูชํานาญการ 

ครูชํานาญการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ  

๓.๓ นางสาวราตรี ลือชัย ครูชํานาญการ กรรมการ 

๓.๔ 

๓.๕ 

 นางอมลณัฐ  อักษรนํา 

นางนันทรัตน  จบสัญจร 

ครชูํานาญการ  

พนักงานราชการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

๓.๖ นางสาวสุณี  ลิมปปยพันธ ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 

๓.๗ 

๓.๘ 

นางสาวสิริกานต  ทองสงฆ 

นางสาวสุวนันท  ชูผล 

ลูกจางชั่วคราว 

ลูกจางชั่วคราว 

กรรมการ 

กรรมการ 

๓.๙ 

๓.๑๐ 

นายฤทธิ์รงค  ชูล ี

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปท่ี ๒ และ ๔ 

ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 

กรรมการ 

๓.๑๑ นางนิภารัตน  ชัยทิพย ครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 

๔. คณะกรรมการฝายปฏิคม  มีหนาท่ีดูแลตอนรับและอํานวยความสะดวกแกแขกผูมีเกียรติ ท่ีเขามารวม

ในงานโครงการสืบสานสัมพันธนาฏศิลปโขนครั้งท่ี ๑๗    ประกอบดวย 

๔.๑ นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแกว ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางโสรฎา  บุญวงศ ครูชํานาญการ กรรมการ 

๔.๓ นางสาวศุรัณยลักษณ  ตัณฑจิตต ิ ครูชํานาญการ กรรมการ 

๔.๔ นางพรปวีณ  ขุททะกะพันธ ครูชํานาญการ กรรมการ 

๔.๕ นางสุชารี  เตียสกุล ครูชํานาญการ กรรมการ 

๔.๖ นางสาววรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดา ครูชํานาญการ กรรมการ 

๔.๗ นางโชติกา  ปาณะศรี คร ู กรรมการ 

๔.๘ นางอมลณัฐ  อักษรนํา ครชูํานาญการ  กรรมการ 

๔.๙ นางสาวธิดารัตน  เกตุโรจน พนักงานราชการ กรรมการ 

๔.๑๐ วาท่ีรอยตรีพรรัตนะ  ขันทอง ครูผูชวย กรรมการ 

๔.๑๑ นางสาวสุณี  ลิมปปยพันธ ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 

๔.๑๒ นางจัดทนา  บุญชวย ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 

๔.๑๓ 

๔.๑๔ 

คณะครูและบุคลากรทุกทาน 

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปท่ี ๓ 

 กรรมการ 

กรรมการ 

๔.๑๕ วาท่ีรอยตรีเทวินทร  นวลชื่น  คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 



๕. คณะกรรมการฝายสถานท่ี  และรักษาความปลอดภัย   มีหนาท่ีจัดเตรียมสถานท่ีและอํานวยความ

สะดวกและผูท่ีมาเขารวมในโครงการ/กิจกรรมโครงการสืบสานสัมพันธนาฏศิลปโขนครั้งท่ี ๑๗    

ประกอบดวย 

๕.๑ นายพัลลภ  แสงแกว ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๕.๒ นายวีระยุทธ  เรณุมาศ ครูชํานาญการ กรรมการ 

๕.๓ นายอรุษ  อักษรนํา ครูชํานาญการ กรรมการ 

๕.๔ นายจักรพล  จบสัญจร ครชูํานาญการ กรรมการ 

๕.๕ นายสุมล  ศักดิ์แกว พนักงานราชการ กรรมการ 

๕.๖ นายสมพร  สังทรัพย ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 

๕.๗ นายสุนันท  ศักดิ์แกว ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 

๕.๘ นายไมตรี  ฆังคะ ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 

๕.๙ วาท่ีรอยตรีเทวินทร  นวลชื่น คร ู กรรมการ 

๕.๑๐ วาท่ีรอยตรีพรรัตนะ  ขันทอง ครูผูชวย กรรมการ  

๕.๑๑ นายยงยทุธ  ปาณะศรี ครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 

    

๖. คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม  มีหนาท่ีจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มตลอดงาน โครงการ/

กิจกรรมโครงการสืบสานสัมพันธนาฏศิลปโขนครั้งท่ี ๑๗   ประกอบดวย 

๖.๑ นางปนประภา  ขําแกว ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๖.๒ นางโสภา  เรณุมาศ ครูชํานาญการ กรรมการ 

๖.๓ นางสาวพรทิพย  มหันตมรรค ครูชํานาญการ กรรมการ 

๖.๔ นางสาวจารุวรรณ  เหมทานนท ครูชํานาญการ กรรมการ 

๖.๕ นางสาวอัมพร  จันละคร เจาพนักงานธุรการ กรรมการ 

๖.๖ นางโชคดี  แจมวิมล ลูกจางประจํา กรรมการ 

๖.๗ นายสมพร  สังทรัพย ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 

๖.๘ นายสุนันท  ศักดิ์แกว ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 

๖.๙ นางสาวละออง  ไชยสน ลกูจางชั่วคราว กรรมการ 

๖.๑๐ นางปทุมพร  ทองสงค ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 

๖.๑๑ นางณิชนุช  สุวรรณพรรค นักจัดการงานท่ัวไป กรรมการและเลขานุการ 

 

 



๗. คณะกรรมการฝายเก็บขอมูลและประเมินผล   มีหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูล สรางเครื่องมือและจัดทํา

เครื่องมือในการประเมินผล ประมวลผลและบันทึกผลการประเมิน เพ่ือรวบรวมและรายงานตอ

ผูบริหาร ประกอบดวย 

๗.๑ นางจินดา  เครือหงส ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๗.๒ นางสุภา  รักหมอ ครูชํานาญการ กรรมการ 

๗.๓ นายสุรสิทธิ์  วิเศษสิงห ครูชํานาญการ  กรรมการ 

๗.๔ นายวีระยุทธ  เรณุมาศ ครูชํานาญการ กรรมการ 

๗.๕ นางคณรัตน  บัวทอง ครูชํานาญการ กรรมการ 

๗.๖ นายเบญจพล  จันทระมานะ พนักงานราชการ กรรมการ 

๗.๗ 

๗.๘ 

นายฤทธิรงค  ชูล ี

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปท่ี ๑ 

ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 

กรรมการ 

๗.๘ นางสาวชยภรณ  ไชยานุภรณ พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 

 

๘. คณะกรรมการฝายแสงเสียงและบันทึกภาพ  มีหนาท่ีจัดเวทีและจัดเตรียมอุปกรณ เก่ียวกับแสงเสียง

และบันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ ตลอดงาน  ประกอบดวย 

๘.๑ นายเบญจพล  จันทรมานะ พนักงานราชการ  ประธานกรรมการ 

๘.๒ นายจักรพล  จบสัญจร ครูชํานาญการ กรรมการ 

๘.๓ นายอานนท  ไกรแกว ครูชํานาญการ กรรมการ 

๘.๔ นายอรุษ  อักษรนํา ครูชํานาญการ กรรมการ 

๘.๕ นายสมพร สังทรัพย ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 

๘.๖ นายสมุล  ศักดิ์แกว พนักงานราชการ กรรมการ 

๘.๗ วาท่ีรอยตรีกิตติศักดิ์  บญุญาพิทักษ พนักงานราชการ กรรมการ 

๘.๘ วาท่ีรอยตรีเทวินทร  นวลชื่น คร ู กรรมการและเลขานุการ 

    

๙. คณะกรรมการฝายการเงิน  มีหนาท่ีจัดทํางบประมาณคาใชจาย ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําและ

อํานวยความสะดวกในดานการเงิน ตลอดจนรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของ  ประกอบดวย 

๙.๑ นางสาวจรรยา พงศดํารงวิทย ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 

๙.๒ นางโชคดี  แจมวิมล ลูกจางประจํา กรรมการ 

๙.๓ นางดวงนภา  อุทัยรัตน เจาพนักงานการและบัญชี กรรมการ 

๙.๔ นางนันทรัตน  จบสัญจร พนักงานราชการ กรรมการ 

๙.๕ นางโสภา  เรณุมาศ ครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 



 

๑๐.  คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ  มีหนาท่ีประชาสัมพันธความเคลื่อนไหวเก่ียวกับโครงการโขน

โครงการสืบสานสัมพันธนาฏศิลปโขนครั้งท่ี ๑๗    ประกอบดวย 

๑๐.๑ นางสาวราตรี  ลือชัย ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 

๑๐.๒ นายเบญจพล  จันทรมานะ พนักงานราชการ กรรมการ 

๑๐.๓ นางสาวธัญลักษณ  รักษสังข พนักงานราชการ กรรมการ 

๑๐.๔ นางณิชนุช  สุวรรณพรรค นักจัดการงานท่ัวไป กรรมการ 

๑๐.๕ ครูและบุคลากรทุกทาน   กรรมการ 

๑๐.๖ 

๑๐.๗ 

 

นางสาวชยภรณ  ไชยานุพงศ 

นางสาวศุรัณยลักษณ  ตัณฑจิตติ 

พนักงานราชการ 

ครูชํานาญการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๑.  คณะกรรมการฝายจัดการแสดง รําถวายพระพร และการแสดงโขนโครงการสืบสานสัมพันธนาฏศิลป

โขนครั้งท่ี ๑๗  ประกอบดวย 

๑๑.๑ นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล ครูชํานาญการ ประธานกรรมการ 

๑๑.๒ นายสุพัฒน  นาคเสน ครูชํานาญการ กรรมการ 

๑๑.๓ วาท่ีเรือตรีภูวราคม  บุญเจริญ รน. ครูชํานาญการ กรรมการ 

๑๑.๔ นายยงยทุธ  ปาณะศรี ครูชํานาญการ กรรมการ 

๑๑.๕ 

๑๑.๖ 

นายสุรสิทธิ์  วิเศษสิงห 

วาท่ีรอยตรีเทวินทร  นวลชื่น 

ครูชํานาญการ 

คร ู

กรรมการ 

กรรมการ 

๑๑.๗ 

๑๑.๘ 

๑๑.๙ 

นางสาวปรียา  ศุภกิจ 

นางโสรฎา  บุญวงศ 

นางสาวศุรัณยลักษณ  ตัณฑจิตติ 

ครูชํานาญการพิเศษ 

ครูชํานาญการ 

ครูชํานาญการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

๑๑.๑๐ นางคณรัตน  บัวทอง ครูชํานาญการ กรรมการ 

๑๑.๑๑ นางสาวลภัสรดา  โพธิ์แส ครชูํานาญการ  กรรมการ 

๑๑.๑๒ 

๑๑.๑๓ 

๑๑.๑๔ 

๑๑.๑๕ 

๑๑.๑๖ 

๑๑.๑๗ 

นางพรปวีณ  ขุททะกะพันธ 

นางสาววรกมลวรรณ  ไพสิฐสกุลธาดา 

นางโชติกา  ปาณะศรี 

นางสาวสุณี  ลิมปปยพันธ 

นางจัดทนา  บุญชวย 

นายฤทธิรงค  ชูลี 

ครูชํานาญการ 

ครูชํานาญการ 

คร ู

ลูกจางชั่วคราว 

ลูกจางชั่วคราว 

ลูกจางชั่วคราว 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

๑๑.๑๘ วาท่ีรอยตรีพรรัตนะ  ขันทอง ครผููชวย  กรรมการ 

๑๑.๑๙ นายวีระยุทธ  เรณุมาศ ครูผูชวย กรรมการและเลขานุการ 



๑๒. คณะกรรมการฝายจัดการบรรเลงขับรองประกอบการแสดงรําถวายพระพรและการแสดงโขนเฉลิม  

พระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล  ประกอบดวย 

๑๒.๑ นางพรพิมล  ราชกิจกําธร ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๑๒.๒ 

๑๒.๓ 

นายสุวรรณ  กลัน่รอด 

นางวรรณวิไล  นิลสม 

ครูชํานาญการ 

ครูชํานาญการพิเศษ 

กรรมการ 

กรรมการ 

๑๒.๓ นางสาวกิตติมา  กองมะลิกันแกว ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

๑๒.๔ 

๑๒.๕ 

๑๒.๖ 

๑๒.๗ 

๑๒.๘ 

๑๒.๙ 

๑๒.๑๐ 

นายชยพร  ไชยสทิธิ์ 

นางสุจิตรา  มินา 

นางสาวสุภาภรณ  สุวรรโณ 

นางวรพรรณ  ดานสกุล 

นายณัฐเศรษฐ  ดําเนินผล 

นายจักรพล  จบสัญจร 

วาท่ีรอยตรีสรบัญชา  หม่ืนแสวง 

ครูชํานาญการ 

ครูชํานาญการ 

ครูชํานาญการ 

ครูชํานาญการ 

ครูชํานาญการ 

ครูชํานาญการ 

ครูชํานาญการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

๑๒.๑๑ นายอรุษ  อักษรนํา ครูชํานาญการ กรรมการ 

๑๒.๑๓ 

๑๒.๑๔ 

๑๒.๑๕ 

นายอานนท  ไกรแกว 

นายบุลเสฏฐ  เพชรประสิทธิ์ 

นายจิรวัฒน  สุขใส 

ครูชํานาญการ 

ครูชํานาญการพิเศษ 

ครูชํานาญการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

๑๓.๗ นางสาวธัญญลักษณ  รักษสังข พนักงานราชการ กรรมการ 

๑๓.๘ นายภัทรพงษ  สิงหแกว ครูผูชวย กรรมการ 

๑๓.๙ นายบรรเทา  รอดภัย ครูชํานาญการ      กรรมการและเลขานุการ 

 

๑๔. คณะกรรมการฝายยานพาหนะ  มีหนาท่ีดูแลความพรอมของยานพาหนะใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงาน 

และอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในงานการแสดงโขนเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ประกอบดวย 

๑๔.๑ นายเลิศศักดิ์  จูหอง ครชูํานาญการ ประธานกรรมการ 

๑๔.๒ นายกําพล  เภรีภาศ พนักงานขับรถ กรรมการ 

๑๔.๓ นายสัญญา  จํานงลักษณ พนักงานขับรถ กรรมการ 

๑๔.๔ วาท่ีรอยตรีกิตติศักดิ์  บุญญาพิทักษ พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 



ขอใหทุกทานตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ   เพ่ือใหบังเกิดผลดีตอวิทยาลัยฯ 

อยางสูงสุด 

     

สั่ง  ณ  วันท่ี   ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   

       

 

                      (นายศิวพงศ  ก้ังสกุล) 

   ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


