ประกาศชมรมครูอาวุโสโยธินบูรณะ
ที่ 1 / 2559 (ฉบับปรับปรุง)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมครูอาวุโสโยธินบูรณะ
--------------------------ตามระเบียบชมรมครูอาวุโสปีพ.ศ. 2551 กำหนดให้บุคคลดำรงตำแหน่งประธานชมรมฯ ได้วาระละ 2 ปี
ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ เป็นเหตุให้คณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระลง ที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559
ได้ลงมติเลือกนางสุรัชนา บุญลพาภัทร์ เป็นประธานชมรมคนใหม่สืบต่อไป เป็นเวลา 2 ปี
เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของชมรมครูอาวุโสโยธินบูรณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความ สำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ชมรมฯได้ทำประกาศแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการที่ปรึกษา
โดยมีรายละเอียดตามประกาศ ที่ 1/2559 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 แต่ปรากฏว่าได้มีการขอแก้ไขเพื่อ
ความเหมาะสมและความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2559 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในที่ประชุมแล้ว จึงได้ปรับปรุงเป็นประกาศ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารชมรมครูอาวุโสโยธินบูรณะ ที่ 1/2559 (ฉบับปรับปรุง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายรังสรรค์ สุนทรนันท ประธานกรรมการ
นายธำรงค์ แพรนิมิต กรรมการ
นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ กรรมการ
นายพิชยนันท์ สารพานิช กรรมการ
นายนคร ชาติตระกูล กรรมการ
นายเสริม อยู่ปาน กรรมการ
นายจำลอง เอี่ยมเอก กรรมการ
นายวิเชียร เอมสมบุญ กรรมการ
นายวิจิตร เชิดเกียรติกุล กรรมการ
นายพุทธิสิน สมุทรแสง กรรมการ
นางสาวทองสุข เฉยบุญเรือง กรรมการ
นางสาวพรทิพย์ หวังชนะ กรรมการ
นางสาวนุกูล พีรานนท์ กรรมการ
นางสาวสุบงกช สรรพอาสา กรรมการ
นางอารีย์ วิทวิยะรุจ กรรมการ
นายมงคล ภู่ภักดี กรรมการ
นายมงคล พรหมเพ็ชร กรรมการ
นางปราณี วงศ์กุหมัด กรรมการ
นายปรีชา ชาญณรงค์ กรรมการ
2.คณะกรรมการดำเนินงาน
นางสุรัชนา บุญลพาภัทร์ ประธานชมรมครูอาวุโส
นางอาจารีย์ นิธิปานสืบเชื้อ รองประธานชมรมฯ คนที่ 1
นางอำพัน มีชัย รองประธานชมรมฯ คนที่ 2
นายฉลอง สาตรพันธุ์ รองประธานชมรมฯ คนที่ 3
นางลำเพาสิริ ศิริรักษ์ รองประธานชมรมฯ คนที่ 4
2.1 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
นางอาจารีย์ นิธิปานสืบเชื้อ ประธานกรรมการ
2.1.1 งานจัดเลี้ยงและประสานหน่วยงานภายนอก
นางแน่งน้อย จั่นลา หัวหน้า

นางสาววันดี ฉิ่งกังวานชัย กรรมการ
นางจิราพร โปสรักขะกะ กรรมการ
2.1.2งานปฏิคม
นางพรพรรณ พัฒนาศักดิ์ หัวหน้า
นางเกศรา กล่อมเทศ กรรมการ
นางสมพรแดง วิจิตร กรรมการ
นางบุญญรัตน์ สีดาฟอง กรรมการ
2.1.3 ประสานงานกับโรงเรียน
นางรัชนีวรรณ วุฑฒิปรีชา หัวหน้า
นางสาวชนิดา พรพิลายนต์ กรรมการ
2.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
นางอำพัน มีชัย ประธานกรรมการ
2.2.1 กิจกรรมประจำปี
นางอุบลรัตน์ คล้ายรอด หัวหน้า
นางสาวพรพิมล ยี่โถขาว กรรมการ
2.2.2 ทัศนศึกษาและกิจกรรมอื่นๆ
นางสาวอรสา สุดรัก หัวหน้า
นางสุชาดา อินทร์พงษ์พันธุ์ กรรมการ
2.2.3 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
นางสุรัชนา บุญลพาภัทร์ หัวหน้า
นายเฉลิม มอญมีเพชร กรรมการ
2.3 คณะกรรมการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์
นายฉลอง สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการ
2.3.1 งานประชาสัมพันธ์ พิธีกร บันทึกภาพและจดหมายข่าว
นางจันทร์เพ็ญ ฮูเซ็น หัวหน้า
นางสาวญาณากร ศาสตราภัย กรรมการ
นายสมบัติ บุญพิทักษ์ กรรมการ
นางสาวศิวพร มาร่วมพงศ์ กรรมการ
นายวิจิตร สุขใจ กรรมการ
นางสาวพรศรี อาวะกุลพาณิชย์ กรรมการ
2.3.3 ประสานงานกับศิษย์เก่า
นางสาวอรสา จงเกื้อตระกูล หัวหน้า
นางจันทร์เพ็ญ ฮูเซ็น กรรมการ
นายพรพิพัฒน์ เจริญภักดี กรรมการ
2.4 คณะกรรมการฝ่ายธุรการ
นางลำเพาสิริ ศิริรักษ์ ประธานกรรมการ
2.4.1งานการเงิน
นางทิพวรรณ หอมจำปา หัวหน้า
นางวิภา วิภูพงศ์ กรรมการ
2.4.2 งานแผนงานและสารสนเทศ
นางสันทนา เจริญภักดี หัวหน้า
นางจิระภา วงศ์มณีโรจน์ กรรมการ

2.4.3 งานทะเบียน
นายไพศาล ศิริรักษ์ หัวหน้า
นายวุฒิชัย ศรีวสุธากุล กรรมการ
2.5 ฝ่ายประเมินผล
นางกานต์พิชชา ตันเจริญ หัวหน้า
นางสาวจุฑามาศ ด่านอุไรภัค กรรมการ
2.6 ฝ่ายเลขานุการ
นางสุชาดา อินทร์พงษ์พันธุ์ หัวหน้า
นางพวงเพ็ญ ผ่องคณะ กรรมการ
นางถนอมศรี รัตนอนันต์ กรรมการ
นางสิริพร หวานชะเอม กรรมการ
น.ส.ชนิดาภรณ์ พิลายนต์ กรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2559

( นางสุรัชนา บุญลพาภัทร์)
ประธานชมรมครูอาวุโสโยธินบูรณะ
• ประสานงาน ติดต่อ :
ชมรมครูอาวุโสโยธินบูรณะ
ห้อง 203 อาคาร 9 ชั้นโรงเรียนโยธินบูรณะ
เลขที่ 1313 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ 081 905 6194

